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II minisztertanács határozatának
sikeres végrehajtása: harc kérdése
A megye valamennyi üzemében
megismerték már a dolgozók a minisztertanácsnak a normarendezésröl és az alapbérek emeléséről hozott határozatát. Népnevelők százai tudatosították a dolgozókkal ezt
a jövőnk szempontjából mérföldkőnek számitó határozatot. Röpgyülóseken vitatták meg a dolgozók,
hogyan lehet minél jobban, minél
gyorsabban végrehajtani a határozatot, hogyan lehet ezen keresztül
minél nagyobb csapást mérni
az
ellenségre, az imperialisták ügynökeire, a jobboldali szociáldemokratákra, a klerikális reakcióra- A
minisztertanács határozata megállapította: „A ma használatban lévő

Ismét dolgozóink legjobbjai léptek elő, csattanós választ adva az
ellenségnek. Elhatározták, úgy válaszolnak a minisztertanács határozatára, hogy emelik a munka
termelékenységét, még jobban kifejlesztik a szocialista munkaversenyt. A legszebb példája ennek az
a kezdeményezés, melyet a vásárhelyi Magasépítési NV dolgozói indítottak el. Versenyre hívták
a
megye összes üzemeit az Alkotmány évfordulójának méltó megünneplésére. A versenyfelhívás pontjai kőzött a munkafegyelem megszilárdítása,
anyagtaikarőkosság,
selejtcsökkentés
szerepel.
Igen
nagyjelentőségű vállalást tett ifj

A magyar parasztküldöttség csoportja
Ukrajna és Üzbekisztán kolhozaiban
megvalósításáról. A magyar parasztküldöttség tagjai
munka
közben
megtekintették a villamostraktorokat.
A Szovjetunióban tartózkodó
magyar
parasztküldöttség
másik csoportja az üzbekisztání
nizsnijcsircsiki kerületbe látogatott el. A mindenütt örömteljes
fogadtatásban részesült parasztküldöttek
behatóan
tanulmá.
nyozták a Kraszina-kolhoz gazdasági és szervezési munkáját.
A z Üzbég Szocialista Szovjet
Köztársaság ötéves tervéről elnevezett gyapottermelő szovhozban a mezei munkák tanulmányozása után baráti
találkozót

A Szovjetunióban tartózkodó
magyar parasztküldöttség
egy
csoportja nagy érdeklődéssel tanulmányozza Ukrajna kolhozait.
A magyar vendégek az ukrajnai
korszuny-sevesenkovoi kerületbe
érkeztek, amely köztársaságszerte ismert a villamosság széleskörű alkalmazásáról.
A magyar parasztküldöttség
tagjai a
Peremoga kolhozban
megismerkedtek az állattenyésztő farmok munkájával. A z ál"attenyésztő kolhoztagok részletesen tájékoztatták a vendégenormák java része a különböző
mű- Verők János sztahánovista,
aki ver- ket a produktív közösségi állatszaki és szervezési változások
kö- senyre hívta a megye
valamennyi tenyésztés fejlesztésére kidolgovetkeztében jórcszben elavult és la. sztahánovistájdt.
Vállalta,
hogy az zott
hároméves
terv sikeres

*ávd váU. Ezt a tényt
felismerték évfordulón
az
új
normabcsorolás
a munkások
legjobbjai
is, akik
a szerint tömör falazásban
700 százaszocializmus
gyorsabb
építése
és lékot ér el s ugyancsak
az új norgazdaságunk
erősítése céljából egy- mabesorolás
szerint
pillérfalazásnál
re erőteljesebben
sürgetik
a
laza és kávaképzésnél
400
százalékos
normák
megszüntetését
teljesítményt ér el. Ifj. Verők János

A minisztertanács határozatának
nyilvánosságra kerülése óta Csongrád megyében is felzárkóztak a
legjobbak mellé a többiek, valamennyi öntudatos munkás. E®t bizonyítják azok a felszólalások, melyek a gyűléseken elhangzanak, ezt
bizonyítják a levelek, melyekben a
munkások feltárják, hogyan akadályozta őket a saját munkaterületükön a laza norma. Például Klement
József a nagylaki kendergyárból:

mákat követcinek." Hacsok József, lesznek, hogy a normarendezés után
az
DÉMA cipőgyári népnevelő így írt: is elérjék, sőt túlszárnyalják
eddigi
eredményeket.
,jA bélezésnél, a csattozásndt
vannak olyan dolgozók,
akik
mindezideig semmifele
újítást,
vagy
új
munkamódszert
nem vezettek
be,
de a gyakorlottság
áltat
annyira
fejlődtek,
hogy ma mdr dtlagtclje.sitményük
220—230 százalék."
lia-

A vásárhelyi Magasépítési
NV
versenykihívása most úiabb lendületet ad az öntudatos dolgozók kezdeményezésének. A megye üzemei
bizonyosan kivétel nélkül csatlacsek elvtárs még hozzáteszi: „Ha koznak majd a versenyhez, egy0
részt azért, hogy új, magasabb tel
így menne: tényleg megennénk

jövőnketr"
„Harmincnégy
újítást
vezettek be üzemünkben
az u'óbbi
időben. Ezek az újítások
mind
a
munka meggyorsítását,
megkönnyítését eredményeztékHa ezek után
a norma a régi maradira, nem egy
lépést tennénk előre, hanem
keltől
hátra."
„A profiUroeás
lehetővé
tette, hogy
mind hét orsősort á<
tudjam tekinteni.
A munka
jobb
megszervezésével
sokat javult
az
anyag minősége és magam is gva
korlatra tettem szert.
Szo'gdlnártk-e
c szocializmus
építését,
ha ezek
után
is a regi
norma
maradna

megy* _ írja levelében Körösi Jánosné, a Szegedi Kenderfonógyár
dolgozója.
Lehetne sorolni ezeket a megállapításokat vég nélkül. A dolgozók meglátták a saját munkaterületükön azokat a hibákat, hiányoíságokat, melyre a minisztertanács
határozata rámutatott.
Meglátták
azonban dolgozóink azt is, hogy a
minisztertanács határozatának végrehajtása a normák rendezése és az
alapbérek emelése nem egyszerű
technikai kérdés, hanem harc kérdése. Csak úgy jelenthet győzelmet a határozat végrehajtása, ha
felveszik a harcot egyrészt az ellenséges demagógiával
szemben,
másrészt pedig azzal a veszéllyel
SzOmben, hogy a bérek pillanatnyi
csökkenésével együtt a termelékenység is csökken. Mert egyes
üzemekben
a jobboldali
mokrata
agitáció
erre

szociáldevette az

irányt. Akadt erre példa a mi megyénkben is. Szegeden az Orion
Bőrgyárban így izgatott
Kovács
András, jobboldali szociáldemokrata. A vásárhelyi Kötöttárugyár orsózó üzemrészében olyan hangulat
kezdett lnbra-kapni, hogy: „ I á m
kár volt új munkamódszert beveteetni.

Továbbra is Szeged vezef a vidéki városok között
a koreai gyűjtésben

vállalását az egész üzemre vonatkoztatva így öntötték szavakba a
Budapesten, vidéki városokban grád 445.914, Veszprém 437.915,
Szegedi Kenderfonógyár dolgozói:
befejeződött a Komárom 421.302, Győr 395.952,
a tnunkaverseny fellendítésével vá- és üzemekben
laszolunk a minisztertanács határo- gyűjtés.
H a j d ú 380.101, Bács 378.490.
zatára. „Termelékenységünket
az
Budapesti eredmények: kerüle- Zala 351.310, Békés 350.058, Pest
új normák szerint fokozzuk. Ez az tek összesen: 4,666.542
forint, 336.500, Heves 328.081, Somogy
új harc, lendület lesz alapja a* ötnagyüzemek összesen: 1,257.410 303.243, Szolnok 300.175, Szaéves te rvünk
sikeres
befejezéséforint. Összesen: 5,918.952 fo- bolcs 295.904, Fejér 262.626, Tolnek!" — írja a dohánygyárból
rint.
na 255.562, Nógrád 247.800. Vas
Német Istvánné- Koszorús István a/
elmúlt hetekben átlag 176 százaléMegyei eredmények:
Borsod 229.602. összesen: 6,907.917 fokot ért el, igy szólalt fel egy gyű- 711.583. Baranya 476.179, Cson- rint.

„Üzemünkben
igen nagy összegehogy a nor.
ket ruháztunk
be a
munkafeltételek lésen: „Bebizonyítom,
után is tartani
fogom
megjavítására,
számos
tapasztalat- marendezés
Igy nyicserén vettünk részt, aminek követ- az eddigi eredményemet!"
keztében tért át pl. Tuska
Jánosné latkozott Csende Piroska. 200_as
két gombolyftógép
kezelésére
és brigádvezetö, Lacsán István élenteljesített
260—270 százalékot.
Igy járó dolgozó és még sokan, sokan
és a megye üzemeiből.
nagyon természetes, hogy az egyre Szeged
Egyöntetűen
határozták el: azon
javuló
munkakörülmények
új nor-

jesítményekkel
adjanak
választ acllenség próbálkozásaira,
a jobboldali szociáldemokraták
és a klérur
ügynökeinek
aknamunkájára.

Pártunk Politikai Bizottsága ismét segítségére sietett a dolgozóknak, ismét igen nagymértékben támogatta

kezdeményezésüket.

Jú-

lius 24-i határozatában rámutatott
azokra a hibákra, melyek a szakszervezeti munkában megmutatkoznak, azokra a hibákra, melyek igen
nagv mértékben fékezték eddig 3
munkaverseny még szélesebb alapokon való kibontakozás^ « veszélyeztették a minisztertanács határozatának jó végrehajtását. Mig
üzemekben sorra leplezik le a dolgozók ellenségeit, a jobboldali szociáldemokratákat, addig Pártunk
Politikai Bizottsága mostani határozatával igyekszik odahfitni, hogy
a szakszervezetekből
is kiseperjük
a jobboldali
szociáldemokratákat
s
lehetővé váljék,
hogy a
szakszer,
vezetek a szocializmus
építésének
tömegiskolái
legyenek.

Kemény, következetes harcbar
születik a siker; a minisztertanács
határozatának gyors és jó végrehajtása. Megyénk dolgozói a munkapadok mellett adnak választ a 7
ellenségnek. Pártunk pedig — mint
a Politikai Bizottság határozata is
bizonyítja — éberen őrködik minden vonalon a szocializmus építése, a dolgozók érdeke felett. Csongrád megye minden dolgozója tudta
már a minisztertanács nyilvánosságra kerülésekor, hogy az ellenség nem nyugszik majd egykönvDycn bele a vereségbe. Tudták dolgozóink, hogy a siker, harc kérdése. S Csongrád megye dolgozói
nap mint nap tettekkel bizonyítják:
álljuk a harcot és sikerre visszük
a normarendezés és alapbéremelés
ügyét.

rendeztek a magyar vendégek é$
a szovhoz termelő-szakemberei,
valamint magas termelést elért
kiváló tagjai részére.
A magyar parasztküldöttség
tagjai felkeresték a jangi-julii
kerületet, a taskenti terület legnagyobb
gyapottermő vidékétA vendégek kolhoz-tagok házá*
ban is jártak, érdeklődtek a kollektív
gazdaság
munkájának
megszervezése, valamint a gépi
és
traktorállomások viszonyai
iránt A
magyar parasztok
a
gyapotföldeken behatóan érdeklődtek
a gyapottermelési agró®
technika és a traktorok munkája iránt

„Meghiúsít

4

juk az imperialista

Vidéki városok
eredményei:
Szeged 227.441, Pécs 221.374,
Debrecen
205.594,
Tatabánya
202.664, Miskolc 192.230,
Győr
185.880, Szombathely
102.138,
Nyiregyháza 87.220. Eger 86.549.
Kaposvár 84.094, Hódmezővásár.
hely 57.164 forint.
Országos összesítés: Budapest
5,918.952, vidék 6,907.917 forint.
Összesen: 12.826.869 forint.

háborús

uszitők

terveit"

— mondotta T h o r e z e l v t á r s K r e m l i n - B f c e t r e b e n
Maurice Thorez elvtárs, a Kommunista Párt főtitkára
beszédei
mondott a páriskörnyéki KremlinBicetreben. „A képmutatás és hazugság fátyla elszakadt" — hangoz-

tatta. A Marshall-terv országunka'i
a felé a rettenetes háború felé sodorja,
amelyben
szövetségeseink
lennének azok a reakciósok és pángermánok, akik csak a sztálingrádi

„Koreai műszakkal" fejezik ki dolgozóink
a koreai nép iránti szolidaritásukat

győzők és Franciaország ellen irányuló bosszúról álmodnak.
— Pleven miniszterelnök azt han«
goztatja: „Nem hagyja megzavarni
a rendet hamis hírek terjesztésével" Hamis hír-e azt állítani, hogy
a koreaiak odahaza vannak Koreában?
Hamis hír_e megbélyegezni
Formozának
az amerikaiak által
történt elfoglalását? Hamis hír-e azt
állítani, hogy Ho-Si-Minh
elnököt
és a Vietnámi
Népköztársaságot
nem kisebbség támogatja országuk
szabadságáért
és függetlenségéért
vívott harcában?

százalékra növelték. A selyemszövő,
de a műszak előtt 112 százalékra
teljesítette előirányzatát, a műszakban már 124.5 százalékos eredményt
sikerült elérni.
A budakalászi Textilművek NV.
— A miniszterelnök ugyancsak
^ *
'»?«« 3
vetésszám a 3 napig tartóA koreai felemelte szavát — folytatta Thoműszak alatt 15,302.000 lett, ami rez — „egyes spekulációk" ellen. De
pontosan 28 százalékos emelkedést bűnös „spekuláció-e" eli'iélni a polmutat.
gári lakosság lemészárlására való
eszközöket? Mint francia állampolgároknak, mint
proletároknak és
mint a többi népek barátainak, jogunk és kötelességünk, hogy megmondjuk az igazságot. Igy hozzájárulunk az összes dolgozók, demoa délafrikai
„gettó-törvénnyel"
kapcsolatban
kraták és jó franciák egységéhez,
Mao-Ce-Tung elvtárs
vála- érint, v a l a m i n t 300.000 h i n d u t hogy meghiúsítsuk az imperialista
Déafrikában
szolt d r J u s u f Dadoo-nak, a és 4000 kínait.
háborús uszítók terveit — fejezte
transvali h i n d u
kongresszus kevesebb m i n t 2 m i l l i ó fehér be beszédét Thorez elvtárs.
elnökének j ú l i u s 18-i távira ta- él.
ra, amelyben megkérte a K i
nai
Népköztársaság központi
k o r m á n y á t , támogassa
tiltakozását a Délafrikai U n i ó kormányának
„gettó-törvénye"
oillen.
Mao-Ce-Tung v á l a s z a a köUjabb ierrorhullám
Görögországban
vetkezőképpen szól:
.
„A kínai nép nevében
teljes
Athénben hatalmas pör
tárA Szabad Görög Rádió jelenti:
egészében
támogatom
Igazsá- Papandreu, július 5-én vette át gyalására készülnek, amelynek
gos tiltakozását
a
Délafrikai a közrendészeti minisztérium ve- „bizonyítékait" az állambiztonsáUnió
kormányának
a
kínai, zetését és m á r a kinevezését kö- gi szervek cs a vezérkar koholindiai
és más ázsiai
népek vető napon rendeletet adott ki, ták.
üldözését
célzó
törvények hogy szállítsák vissza MakroniA vádirat szerint a vádlottak
ellen."
zoszra Koszta Gavrielediszt.
a állítólag reilkosságokat akartak
D é l - A f r i k a v a l a m e n n y i néelkövetni. Szerepelnek közöttük
pe tiltakozik a b T a M k a i U n i ó l f í * 0 * p a r a s z t P á r t főtitkárát. - a Kommunista Párt régi harcok o r m á n y a által. a z elmúlt év Ugyanazon a napon a rendőrök sai, a nemzeti ellenállás
hőset
meggyilkolták Kucoiorgaszt, mert
j ú n i u s á b a n hozott f a j i törvéDe ott vannak közöttük az álnapvilágra
merte
hozni
a
nyek e'-len.
Ez
a
törvény
lambiztonsági szolgálat ügynökét
Makronizoszban elkövetett
kekényszeríti a nem fehéreket,
is, akiknek feladatuk az,
hogy
gyetlenkedéseket.
Dél-Afrika lakosságának túl..beismerésükkel" megkönnyítsék
n y o m ó többségét, h o g y bizoA katonai törvényszékek újból Papandreu otromba provokációnyos körzetekben éljenek. A működésbe léptek és húsz nap j á t és lehetővé tegyék újabb letörvény 9 m i l l i ó bennszülöttet alatt 17 halálos ítéletet hoztak. tartóztatások sorozatát.
A kelenföldi textilkombinát dolgozói két héttel ezelőtt elhaVározák, hogy egy hónapon keresztül
minden szerdán „koreai műszakot"
tartanak.
mindhárom műszakban
kimagasló termelési eredményeket
érnek el. Már két izben igen erfedményesen tartották meg a koreai
műszakot. 'A'z első hét eredményeiből kiemelkedik a pamutszövöde
teljesítménye, ahol a dolgozók a 108
százalékos átlagteljesítményt 117.2

Mao-Ce-Tung elvtárs válasza
a transvali hindu kongresszus elnökének

A monarchoiasiszta rendőrpribékek meggyilkolták a makronizoszi borzalmak leleplezőjét
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MacArthur
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jelentése

' MacArthur szerdai hadijelentése közli: Az északkoreai
erők
továbbra is súlyos nyomást gyakorolnak a front egész szakaszán.
A negyedik északkoreai hadosztály folytatta átkaroló mozdulatát a nyugati part mentén. A középső és keleti szakaszon az
északkoreaiak nyomást fejtenek
ki a keleti parton fekvő Jongszan, Csorgszan
és Pongvong
hegvség ellen.
Légi
megfigyelők
jelentése
szerint három északkoreai oszlop
hatolt be az amerikai
vonalak
belsejébe Jongdong vidékén.
A
csapatok bekerítő
mozdulatba
kezdtek az arcvonal szélén hogy
hátbatámadjanak két másik ame.
rikai egységet. A hivatalos közlemény azt állította, hogv „semmi teret nem vesztettünk", légi
meefigvelök szerint azonban
az
északkoreaiak a balszárnyon át-

ujabb

visszavonulást

keltek a hegyeken és azon vannak, hogy elvágják az utat az
első lovassági hadosztály mögöttA Reuter jelenti: Az északkoreaiak tovább nyomulnak előre
délnyugatra. Egy
északkoreai
egység mintegy
25 kilométerre
megközelítette nyugatról Ham_
jangot, 75 kilométerre Jongdong.
tói és 110 kilométerre Huszantól.
Egy másik északkoreai
egység
Szucsongtól délre nyomul előre
a Joszu felé vezető úton. Joszu
kikötőváros Szuncsontól 40 kilométerre délnyugatra fekszik. Az
északkoreaiak a ielentés szerint
Hamcsangtól északra. Jongdongtól 55 kilométerre
északke'etre
támadják a délkoreaiak hadállását.
Az amerikai
külügyminisztérium tisztviselői
szerdán Washingtonban közölték, hogy Pusztán körzetében partizánosztagot
figyeltek meg.

ismer

be

juk, amelyeket az észak-koreaiak
néhány órával előbb zsákmányoltak.
Az amerikai tudósítók
egyre
gyakrabban emelik ki a partizán,
mozgalom széles méreteit Korea
déli vidékén.
A Newyork Tünés tudósítója
jelenti Puszamból (Fuzan), hogy
a partizánok még a népi hadsereg harckocsi és gyalogsági alakulatainak
megérkezése
előtt
Mokpho kikötő elővárosaiból harci tevékenységet kezdtek kifejteni. A kvancsui amerikai misszió
vezetője, aki Puszanba menekült,
szintén beszámol a partizánok
tevékenységéről és a munkások,
valamint a diákok fellépéséről.

A délkoreai „nemzetgyűlés'
48 volt tagjának felhívása
A szöuli rádió jelentése szerint az úgynevezett „délkoreai
nemzetgyűlés" 48 volt tagja nyilatkozatot tett közzé, amelyben
hangoztatja, hogv az áruló „nemzetgyűlés" és a Li-Szin-Man féle hatalom összeomlott. ..Az amerikai imperialisták barbár mfldon bombázzák őseink verejtékével épült városainkat és falvainkat — mondja a nyilatkozat. —
Nők, gyermekek és aggastyánok

vére folyik. Mi szakítottunk %
Li-Szin-Man féle bandákkal
ég
az áruló „nemzetgyűlés"-sel
és
átallunk a haza és a nép oldalára, amely a Li-Szin-Man féle bandák és az amerikai imperialisták
ellen harcol. Csak egy hatalom
van: A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hatalma. Álljatok a haza, a nép és a né>pi
demokratikus köztársaság olda*
Iára."

Megérkezett Koreába
a magyar orvosi küldöttség

Az orvosokból és ápolókból álló 14 tagu magyar küldöttség
Az United Press washingtoni
csütörtökön megérkezett Koreába.
tudósítójának
jelentése szerint
katonai körök képviselője sajtóértekezleten kijelentette,
hogv
Dél-Korea területének nagyobbik
részén partizánalakulatok
tevékenykednek. A partizánok akcióAz amerikai haditudósítók a koreai partizánok
területe Puszantól
északra az
nagyarányú harci tevékenységéről
A Tito-fasiszták terrorja elvi- június 1-től 13-ig 80 kommunis.
arcvonalig terjed, de
magában
selhetetlenné teszi Jugoszlávia t á t tartóztattak le. közöttük
a
foglalja
Kocson
térségét
TaeguKoreából és Tokioból szárma- sítója hangsúlyozza, hogy a visznépeinek életét. A tiranai rádió járási pártbizottság titkárát és
tól
nyugatra,
valamint
délkeletre.
amerikai
egységek
zó sajtójelentések
rámutatnak, szavonuló
közli egy montenegrói
munkás tagjait. Mindnyájan régi kommufegyvert
és
hogy az északkoreai
hadsereg nagymennyiségű
levelét, amelyben a letartóztatá- nisták. Helyükre csetnikek
A koreai népi hadsereg
és
Puszan (Fuzan) irányában nyo- egyéb hadianyagot dobálnak el.
egységei folytatják t á m a d á s u k a t sokról í r :
egyéb.
Titóék
részére
„meghízhaAz
amerikaiak
arról
beszélnek,
mul előre.
— A Tito
iránti „hűségről"
UDBA Newyork Times tokioi tudó- hogy saját ágyúikból tüzelnek ráA Koreai Népi Demokratikus szóló zengzetes szavak, amelyek- tó" csőcselék került. A z
banditák
Baar
egyik
utcáján
orKöztársaság népi hadseregének kel Titóék dicsekednek,
aljas
vul lelőtték a helvi népbizottság
főparancsnoksága
július 26-án hazugságok — írja a levél.
titkárát és meggyilkoltak azon a
reggel kiadott közleményében ki— Az U D B a Gestapo módszekommunistát,
emeli, hogy a népi hadsereg egy- rével dolgozik — letartóztatják napon másik hét
akiket
Baarból
Cetinje
felé kísérségei folytatják támadásukat.
a kommunistákat. A letartóztaA Koreai Népi Demokratikus tások m á r 1948-ban kezdődtek, tek. A módszer a régi és ismert,
használta:
„szöké3
Köztársaság népi hadseregének de a nagv letartóztatásokra 1950- a Gestapo
főparancsnoksága július
26-án ben került sor. A baari járásban közben".
Szurabaja indonéz flottatámasz. nem vehet fel élelmet indonéz ki- este közölte: A népi
hadsereg
pont főnöke parancsot
ndot'i ki, kötőben. A parancs ezzel kapcso.
amely szerint a Koreai Népköztár- latban rámutat, hogy az utasfiás egységei folytatva támadásukat,
saság ellen folytatott amerikai rab- az Indonéz Egyesült Államoknak a felszabadítottak több körzeti és
lóháború számára anyagot szállfió koreai konfliktusban elfoglalt ál- járási központot és községet.
hajót nem szabad megjavítani és láspontjának felel meg.
A partizánegységek támogatva
a néni hadsereg offenzíváját, foA belga dolgozók egyre erőA királypárti reakció és *
kozták
tevékenységüket.
Az
É&zak-Kenszan
tartományban södő sztrájkmozgalommal tilta- rendőri elemek bombákat dobharcoló partizán alakulatok vas- koznak a hazaáruló Lipót visz- nak az uttestekre, hogy elvág" úti hidakat és utakat pusztítot- szatérése ellen. A sztrájkmozga- ják a villanyvezetékeket, szögehatalmas Bra- ket
szórnak a gépkocsiutakra,
tak el az ellenség mögöttes vona- lom különösen
a hogy a gumiabroncsok kilyukadTudósítok
jelentései
szá- alatt el kell h a g y n i lakóhelyü- laiban és komoly csapásokat mér- bant tartományban. Ezeken
vidékeken a
mozgalomban ked- janak. Mindezekhez a
provokáket. H a ezidő u t ó n
valakit tek az ellenségre.
molnak
be
arról, h o g y
den 28.000 dolgozó — elsősor- ciókhoz azért folyamodnak
—
a m e r i k a i a k ellenál'á s a napról- meglátnak a z a m e r i k a i a k 'eban bányászok és vasutasok
— hangoztatja a „Drapeau Rouge",
A koreai
hazafiakat
n a p r a g y e n g ü l . A néphadsereg lövik.
I i angol külkereskedelmi
vett részt, szerdán azonban
ez — hogy fokozhassák a terrort a
e g y h ó n a p i h a r c után elfoglal- ezrével végzik ki.
a szám 50.000-re ugrott.
tiltakozó dolgozók ellen.
miniszler
belgrádi
útja
ta
Dél-Korea
háromnegyed
„ A koreai partizánok tevérészét. A z a m e r i k a i
katonai kenységével, e csodálatos népMint a párisi rádió jelenti, az
körök elismerik, h o g y Koreá- szavazással szemben ki m e r n é angol külkereskedelmi miniszter
ban igen válságos a helyze- azt m o n d a n i , hogy K o r e á h a u a közeljövőben néhány napos szatük. A z a m e r i k a i a k felteszik az amerikaiak a .szabad vilá- badságra Jugoszláviába utazik s
a kérdést: m e n n y i vereséget got' védelmezik?" — kérdezi ott Titóval és a kormány
több
tagjával találkozik.
kell
még
elszenvedniük
a a párisi „Liberation".
oltárt estvéAmióta elindítottuk
a kato- nek kilátásba azon
„győzelemig"?
lelkiismeretük
likus papság mozgalmát,
nagy reik ellen, akik
örömmel és lelki megindultsággal szavára hallgatva, csatlakoznak
Az amerikai
haditudósítók
tapasztaljuk, hogy oltártestvére- mozgalmunkhoz és részt akarnak
b o r ú l á t ó jelentéseikben beszáink nagyobb része megértette jó- venni augusztust 1-i országos érmolnak
kudarcukról,-Ugy
Az átvevöhelyeken szervezzenek szándékainkat és tömegesen csat- tekezletünkön.
„A szegvári és a mindszenti dollátszik — í r j a
J a c k J a m e s , gozó parasztok
kezdeményezésére átvevő-brigádokat. Jó versenyszerlakozik mozgalmunkhoz.
Ezért
Ünnepélyesen
tiltakozunk a
az U P tudósítója — , h o g y a nemes versenyre kel az egész or- vezéssel, szívós és alapos felvilágohatároztuk el az országos papi megfélemlítésnek minden eszköze
sító
munkával
hárítsanak
el
minszág
dolgozó
parasztsága,
hogy
aukommunisták
száma
abban
gusztus 15-re elvégezzék a cséplést, den akadályt a begyűjtés útjából. értekezlet összehívását auguszés módja ellen, mert ez egyfornz a r á n y b a n nő, ahogy előre augusztus 20-ra, népköztársaságunk Az előírásoknak megfelelően, pontus l-re Budiapestre.
mán ütközik az egvház és
az
hajad
a néphadsereg
a z or- alkotmányának ünnepére pedig be- tosan, a dolgozó parasztság teljes
Mozgalmunk előretörését az a
állam törvényeibe. Mint
katoszágban." „Ennek
magyará- fejezze a gabonabeadást. Dolgozó megelégedésére végezzék a gabona
sajnálatos köriTménv sem tudta
likus papok és magyar állampolzata — í r j a Q u e n t i n Pope. a parasztságunk azzal akarja méltó- átvételét. Gyors és alapos munkával,
időkihasználással
vegyék lefékezni, hogy egyes egyházi fő- gárok, tiltakozunk páni és államképpen megünnepelni a hatalmas helyes
Chicago T r i b ü n é
tudósítója, Szovjetuniótól kapott szabadságun- elejét a torlódásoknak, biztosítsák a hatóságok — nem valamennyien,
polgári jogaink korlátozása
és
•— hogy az ószakkoreai hadse- kat és a dolgozó nép harcban szer- zökkenőmentes átvételt.
hanem a kisebbségük —
talán
megsértése
ellen.
reghez csatlakozik a felszabadult zett jogait törvénybe iktató alkotJó szervező és felvilágosító mun- éppen azért, mert mozgalmunklakosság." A t u d ó s í t ó azt is mányunk első évfordulóját, hogy kával járuljanak hozzá a termény- hoz önként csatlakozott papok
Az előkészítő bizottság nevéerre a napra győzelmesen befejezi beadási verseny továbbfejlesztéséhez.
m e g m o n d j a , h o g y a néphad- a gabonabeadást. Ennek az önként
ben:
nagy
számára
felfigyeltek,
a
feMinden földművesszövetkezet állítsereg n a g y m e n n y i s é g ű
hadi- vállnlt nagyszerű feladatnak ver- son fel versenytáblát, ismertesse a nyegetés eszközét
Dr. Horváth Richárd
használják,
anyagot z s á k m á n y o l t , amely- senyszerű teljesítésével méltó vá- gabonabeadási
P. Balázs Alfonz
versenyben
kiváló sőt fegyelmi szankciókat helyezből az ú j o n c o k a t
felszerelik. laszt ad dolgozó parasztságunk az dolgozó parasztok nevét és eredméSok n e h é z á g y ú került a fel- imperialista háborús uszítóknak és nyét.
belső szövetségesének, a kulák és
A
földmíívesszövetkezetek
egy
szabadító csapatok kezórt
és klerikális reakciónak, amely minpercre se feledkezzenek meg arrói,
most
ezekkel
támadják
az denre elszánt aljassággal hátráltat- hogy a terménybegyüjtés harci felI ni akarja idei gazdag termésünk adat. Állandóan tartsák szemmel az
a m e r i k a i állásokat.
gyors begyűjtését.
ellenséget, éberségükkel akadályozAz
amerikai
katonaság
A terménybegyüjtési
versenv a halogatás komoly károkat jeA jövóévi kenyerünket bizlosító, zák meg a kulákok és klerikális rev'szavonulása
közbon
nz ötéves tervünk megvalósítását, s akció aknamunkáját.
az egész országra kiterjedő moz- lenthet. Minden nap késedelemMindenben kérjék és fogadják galommá szélesedett. A szegvári mel jobban csökken a talajnedkeresztül a Szovjetúnió vezette
E N S z zászlaja alatt
a rém- ezen
béketábor
további
megerősödését meg a pártszervezetek útmutatását, és mindszenti dolgozó parasztok vesség. Azokon
a helyeken, ahol
tettek sokaságát követi e' a elősegítő
terménybegyiijtés
most a tömegszervezettel együttműködve
koreai lakossággal
szemben. még fokozottabb, felelősségteljesebb végezzenek még jobb felvilágosító felhívásához az ország legkülön- záporesők voltak, helyes a felrészeiből
csatlakoznak hántott tarlót könnyű boronával
Ra|ph Teatsorth.
az U n i t e d feladatot jelent földmiivesszövctke- iniTnkát a gabonának a cséplőgéptől bözőbb
zeteinknek. Legfontosabb kötelessé- egyenesen a raktárba való beadása egymásután a dolgozó parasztok. felboronálni, hogv megszüntessük
Press
tudósítója
m e g í r j a , ge most minden földművesszövetke- érdekében. Földmüvesszövetkezeteink
Legutóbb
Lajosmizse
dolgozó a föld cserepesedését és elősegíthogy a parasztoknak h a t óra zetnek, hogy nz eddiginél még jobb, a szegvári és mindszenti dolgozó
parasztsága, majd Cegléd csat- sük a nedvesség tárolását. Sürínég szervezettebb munkával segítse parasztok nagyszerű kezdeményegyőzelemre dolgozó parasztságunk zése nyomán azzal készüljenek al- lakozott a felhíváshoz. A ceglé- gősen be kell hozni a másodvetékotmányunk megünneplésére, bogy diek vállalták, hogy augusztus sek terén mutatkozó elmaradást
terménybeadási versenyét.
Repülőgépre gyűjtenek
minden erejükkel elősegítik a ter- 184g befejezik a gabonabegyüj- is.
Ezért a SzUvOSz felhívja a
ménybegyiijtés auguszúus 20-ra va- tést.
föbl mii vesszővel kezeteket, bogy
A szövetkezetek j ó termésereda koreai ifjúmunkások
ló befejezését. A földművesszövetminden rendelkezésre álló eszA szegvári és mindszenti föld- ményei továbbra is ösztönzőleg
kezeti
vezetők,
terménybegyiijtőközzel
támogassák
a
dolgozó
Ilam-Kjung tartományban
egyik
brigádok, alkalmazottak és tagok művesszövetkezet párosversenyé- hatnak az egyéni gazdálkodókra.
parasztság Icrtnénybemlási ver.
gyár 2000 ifjúmunkása elhatározta,
senyét, legjobb tudásukkal, min- úgy dolgozzanak, bogy augusztus re felfigyeltek a z ország fö'dmű- Medgyesegyházán 70 hold terühogy a túlórákért és a vasárnapi
20 án minden földművesszövetkezet vesszövetkezetei és legújabban a letre megalakították az ú i termeden erejiik latbavetésével járul:» jó nittnkn tudatában jelenthesse vásárhelykr-tasi. szöregi, csanád- lőszövetkezeti V'onort előkészítő
janak
liuzzá. bog.v alkotmámunkáért kapott fizetést egy repüdolgozó népünk forrón szeretett ve- palotai, mélykúti és a csikérial bizottságát. Tiszalökön húsz dolnyunk ünnepére, augusztus 20.
lőgép építésére fordítják, amely a
zérének. Rákosi Mátyás elvtársnak:
ra befejeződjék a terménybe„népi ifjúság" nevet fogja viselni.
becsülettel kivettük részünket a ter- földművesszövetkezet dolgozói is gozó parasztcsalád jelentekezett
adás. Keljenek párosversenyre
beállottak a versenyzők sorába.
a szövetkezeti csoportba
őszre.
'.V 'tartomány más gyárainak ifjú
ménybegyüjtés sikeréből.
egymással, vállalják a gabona
A tarlóhántás ütemét az egész Borsod megyében legutóbb 333
zavartalan begyűjtését auguszSzövetkezetek
dolgozói is hasonló határozatot fotus 20-ra.
Országos Szövetsége". országban gyorsítani kell, mert tag kérte feivóielét.
gadtak el.

Dühöng

a Tito fasiszták
Montenegróban

terrorja

A koreai háborúban résztvevő amerikai hajó
nem vehet fel élelmet és nem javítják ki
indonéz kikötőben

Belgium népe tiltakozik
a hazaáruló Lipót visszatérése ellen

Az amerikaiak beismerik,
hogy Koreában igen válságos a helyzetük

Az országos papi értekezlet előkészítő
bizottságának nyilatkozata

A SzÖVÖSz felhívása a foldmüvesszovetkezetekhez

Nagy lendületet adott a mindszentiek
felhívása a
terménybegyüjtésnek
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p é n t e k , 1950. j u l i u s 28.

Előre

a gabonabegyüjtési

verseny

Csütörtök estig a cséplést 90,
a begyűjtést 70 százalékban
végezték el Szegeden

sikeréért

Csongrád megye Operatív Bizottságának tagjai lelkesen üdvözölték
Szegvár és Mindszent kezdeményezését

Szeged dolgozó parasztsága megértette Pártunk útmutatását és
szükre az Alkotmány, hogy
a
fel tudja mérni a cséplés és begyűjtés mielőbbi sikeres végrehajtásáföld az övék, szabad oroszágban, nak jelentőségéi. Éppen ezért a lermelőesoporlok tagjainak példáját köszabad dolgozó parasztok lehet- vetve dolgozó parasztjaink legtöbbje közvetlen a gép farától szállítja
nek. A munkásosztály segítségé- be a gabonát. Tudják a dolgozó parasztok, hogy minden szem gabona
vel traktorok szántják földjeiket, békénket, szocializmusunk építéséi crősill és ugyanakkor hatalmas csa.
fiaik, lányaik tanulhatnak s azt pás az imperialistákra.
Csütörtök esti jelentés szerint Szeged dolgozó parasztjai 90 száis tudják, hogy kinek köszönhe
zalékban végezték el a cséplést, begyűjtési kötelezettségüknek pedig 70
tik
mindezt.
Megyénk
dolgozó
a községi, városi
Népfront
parasztjai most
a
terménybe- százalékban lellek eleget. Mind a cséplési. mind pedig a terménybeBizottságok
jó
szervezési
gviijtést versenyben végzik és minden erejükkel azon vannak, hogy a
gyüjtés augusztus 20-ig való sí lehető legrövidebb időn belül betakarítsák az egész magyar dolgozó
munkával biztosítják, hogy
keres
befejezésével
akarják
megaugusztus 15-re a cséplést
nép kenyerét.
köszönni a hatalmas Szovjetuniómindenütt befejezzék,
hogy a helyi Népfront Bizottsá- nak, a magyar nép barátjának,
géi? tudatosítsák a
Szegvár, a bölo3 Sztálinnak, a Pártnak és
Mindszent község dolgozó
pa- Rákosi elvtársnak, hogy mindezt
rasztságának
nagyjelentőségű lehetővé tette számukra.
Az Operativ Bizottság
több
A cséplési munkálatokkal egy- versenykihívását ós
Szeged törvényhatósági bizottsága a reakció mindenfajta megnyilvánufontos határozatot hozott. Feljúlius
30-ái.
szervezzenek
időben megkezdődött a terménycsütörtökön tartolta meg utolsó köz. lása ellen,
hívja a helyi Népfront Bizottságyűléseket, ahol a
község
begyüjtés is, amely
nem
elég
Simovics Mihály elvtárs, a Párt
gyűlését. Ezen Dénes Leó elvtárs,
gokat, hogy a terménybegyüjtés
dolgozó parasztsága csatlanagy lendülettel halad. A
már
polgármester hivatalosan bejelen- törvényhatósági bizottsági csoportfokozása érdekében a gabonaátkozik a szegvári és mindeddig kicsépelt gabonának
még
tette, hogy augusztus 15-én megala- jának vezetője szólalt fel ezután.
vételi helyeken
haladéktalanul
szenti dolgozó
parasztság
csak 10—15 százalékát gyűjtötkul Szegeden is a városi tanács, Rámutatott arra, Hogy a törvényhaszervezzék meg a népnevelő csofelhívásához.
ték be a megyében a földművesamely ezentúl a Párt vezetésével tósági bizottsági rendszert a feudaportokat.
hogv
a
községekben
szövetkezetek raktáraiba. Ennek Ugyanígy helyesli ós örömmel
irányítja a város közigazgatását. A lizmusból örökölte a kapitalista tár.
oka
a
politikai,
felvilágosító fogadja az Operatív Bizottság állítsák fel több l.elyen a dicső- polgármesteri beszámoló felvázolta sadalom és fgy került át hozzánk a
ségtáblát,
ahová
a
legjobb
terminden tagja, hogy a Végrehajmunka hiánva.
a felszabadulás óta eltelt idő fonto- felszabadulás utáni időkre is. Ma
tó Bizottság vándorzászlót ad a ménybegyüjtck neveit, fényké- sabb eseményeit s rámutatott arra, már azonban végkép elavul! és a
A begyűjtésben szép eredlegjobb termelőszövetkezeti cso- peit írják, illetve függesztik ki. hogy a Kommunista Párt, majd az további feladatokat csak újabb, sokményt értek el Felgyő. Kláportnak,
állami
gazdaságnak, Igyekezzenek a Népfront bizott- MDP következetes munkája nyomán kal tökéletesebb rendszer, a Szovrafalva. Fereneszállás. Deszk
gépállomásnak, községnek, vagy ságok minden lehető eszközt egyre inkább érvényesült a munkás- jetunió példamutatása nyomán meg.
és Nagymágocs dolgozó pavárosnak, amely augusztus
20 megragadni a terménybegyüjtés- osztály akarata a városvezetésben alkotott tanácsrendszer tudja ellátrasztjai.
ben kitűnt dolgozó parasztok miEzekben a községekben mind a előtt elsőnek fejezi be a csépis. Ma. amikor a fejlődésben odáig ni. Kifej lette, hogy a tanácsrendszer
nél szélesebb rétegben való néplést,
gabo-nabegyüjtést
és
a
tarlójutottunk, hogy nálunk is megalakul, is munkánk minél tökéletesebb elpárt, mind a tömegszervezetek
hántást és oklevéllel tünteti ki szerűsítésére. Szervezzék meg a hatnak a tanácsok, akkor itt Szege- végzéséhez segít hozzá és ezzel erőj ó politikai munkát végeztek.
begyűjtési
-ersenyhiradót
s
foazokat
a dolgozó parasztokat,
den is még fokozottabb éberséggel síti a béketábort és elősegíti a béke
I t t valóra vált a jelszó: A
tanúsítsanak
akik példamutatóan végezték az kozott mértékben
és következetességgel kell küzdeni harcos megvédését.
cséplőgéptől a raktárba
a
éberséget,
az
osztályellenséggel,
aratást, behordást. cséplést, begabonát.
gyűjtést és határidő előtt fejez- a klerikális reakcióval, a kuláNem így van Csanádpalotán. Vá- ték be ezeket a munkákat.
kokkal szemben. Azokat, a kulásárhelykutason és Sövényházán,
kokat, akik még nem tettek eleahol a begyűjtés teljesítése alig
Megállapította az Operatív Bi- get begyűjtési
kötelezettségükhaladja meg az előirányzat
tíz zottság, hogy
nek, haladéktalanul
szólítsák
százalékát.
dolgozó parasztságunk márfel és számoltassak el őket. A
A minisztertanács határozata
a már szenzációszámba még a 10—20
A z Operatív Bizottság tagjai
is készül a
községenként
Népfront Bizottságok minden esza Párt, a Megyei Tanács memegtartandó
(arasztgyűléközzel támogassák a cséplőgépek norma- és alapbérrendezés tekin- százalékos kiugrás sem a jelenlegi
zőgazdasági osztálya, a DÉsekre, ahol elfogadják Mindközött kialakult 50 vagonos ver- tetében már igen időszerű volt üze- legmagasabb százalók fölött. A nor_
FOSz, SzövOSz. DISz, MNszent és Szegvár versenykisenymozgalmat és a verseny münkre vonatkoztatva is. A nor- mánk újra megállapításánál az alapmák megállapítása óta kétségtele- bérek emelése áthidalja majd a difDSz, a Belkereskedelmi Igazhívását s a begyűjtésben tagyőzteseit elismerésképpen vánnül szemléltető a nagy fejlődés ter- ferenciákat, ha termelékenységüngatóság és a Term nyforgalpasztalható lemaradás behodorzászlóval tüntessék ki.
melésünk terén. Ha visszagondolok ket az új megállapítás szerint fomi N V képviselői naKV lelzásával. a begyűjtés auguszAz Operativ Bizottság megis- a kezdeti időkre, aimikor még csak
kozzuk- Ez a küzdelem, az új harc
kesedéssel fogadták a csontus 20-ra, az Alkotmány ünmétli a Tanács Végrehajtó
Bi- nehezen tudtuk túlteljesíteni a meg- és lendület lesz alapja az öíeve?
grádmegyei Végrehajtó
Binepére való teljesítésével bizzottság"-ak felhívását:
szabott normát, sokszor zúgolódá- tervünk sikeres befejezésének.
zottság
határozatát, amely
tosítani akarják
Csongrád
Előre a
gabonabe gyűjtési
sok közepette, szinte el sem hiszem,
üdvözli Szegvár. Mindszent
Mi dolgozók óhajtjuk legjobban
megyének az elsőséget.
verseny
sikeréért, fejezzük
hogy létezett. Azóta sokat fejlődött
dolgozó
parasztságának
Mindez bizonyítja, hogy a csonbe augusztus 20-ra. Alkotmindenfelé a termelés, az újítások, ezen kérdés rendezését és ezúton
nagyjelentőségű,
hazafias
grádmegyei dolgozó
parasztok
mányunk naniára a gabonaészszerűsítések és az öntudatos üzenem mindazoknak a munkatárkezdeményezését, versenyfelátérzik, tudják, mit jelent
rémunka terén egyaránt. A jelenlegi saknak, akik a kérdésben önhiba-/
beadást!
norma elavult, hi<z©n a közepes jukból kifolyólag nem elég tájékoa
teljesítmény nálunk az előkészítő- zottak, bízzanak osztályukban,
ben eléri a 150—160 százalékot. Mi. Pártban, ame'.y biztos ú'on vezeti
dolgozók is érezzük, hogy normánk a dolgozók táborát és érdekét minnem áll az igazságosan megállapí- den vonalon teljes súllyal képvitott normák között. Ez kihatással seli.
A dorozsmai
gépállomás
cséplőmunkásai
fokozott
munkával
van a termelékenységre is, mert a
Német
Istvánné,
járulnak
hozzá
a terménybegyüjtés
augusztus
20-ra való
befejezéséhez
megelégedettség mellett nem megy
dohánygyári munkásnő.

Csongrád megve Operatív Bizottsága Lövő Ferenc elvtárs,
M D P megyei citkarhelyettes elnökletével ülést tartott és behatóan foglalkozott a cséplés
és
terménybegyüjtés kérdésével. —
megállapította, hogy Csongrád
megyében a cséplést ezideig 70
százalékban végezték el. Ebben
a munkában szép eredményt értek el a deszki és röszkei gépállomások, amelyek 90 százalékban teljesítették a cséplési előirányzatukat. Lemaradás mutatkozik Óföldeák, Vásárhely és a
batidai gépállomáson.

hívását a begyűjtéssel kapcsolatban
szervezeteik nevében örömmel és
A bizottság tagjai szerveik és
helyeslőleg fogadták a Végrehajtó
Bizottság
határozatát,
hogy

Hegtartotta utolsó közgyűlését
Szeged törvényhatósági bizottsága

Az uj norma alapja lesz
ötéves tervünk sikeres befejezésének

NÉPNEVELŐK A CSÉPLŐGÉPNÉL
Ma valami történt itt. valami
lelkesítő, olyan, amiért még
a
munkát sem lehet abbahagyni.
Erre gondol az ember, amint a
dorozsmai gépállomás cséplőgépénél dolgozókat meglátja. A jelenlevők — különösen asszonyok, —
ebéddel teli szatyrokkal karjaikon. csodálattal néznek a nagy
erővel, lelkesedéssel dolgozó kis
csapatra. A másik géptől is odajönnek azok, akik m á r befejezték az ebédet, hogv szemtanúi legyenek a nagy munkánál?.

gép köré csoportosulnak:
újra s ezért legkésőbb 15-ig be akarállítják a következő
asztaghoz. ják fejezni a cséplést.
Ékelnek, szíjat feszítenek, majd
„Megmozdult Somogy és Veszfélrehúzódnak az árnyékba
és
prém is — hallani Szepesi elvtárs
nekikészülnek az ebédhez.
szavait — , el akarjál? ragadni a
Elcsendesül a környék,
dicsőséget Csongrád kezéből" az evés foglalja el a dolgozókat. olvass® tovább.
Az ebédidőre megnugodott a f á j ,
Azt m á r n e m !
csupán a cséplőszekrényre fel—
hallatszik
innen is onnan is.
erősített árbocon lobog vígan a
—
Az
eddigi
eredményekec még
vörös selyemzászló, amelyet
jó
munkájukért, a versenyben elért jobb felvilágosító és népnevelő
kiváló teljesítményért kaptak a munkával fokozzuk.

Az asztag egyre fogy. E z a gép
a dorozsmai gépállomás
kisebb
gépje, egyenletes búgással nyeli
el a dúskalászú kévéket. Tombácz József kisparaszt gabonája
ez. Má.r csak alig néhány
kéve
van hátra, rövid percek
múlva
megtudják a körülállók, hogy mi
az eredmény.

cséplőgép dolgozói.
Büszkék erre a zászlóra valamennyien. Amikor Papp Lajosné
elvtársnő a dorozsmai gépállomás
párttitkára
átadta,
megfogadt á k : „nem engedjük senkinek elvinni".

Mindannyiuk fogadalmát Furus
János öntötte szavakba.
— Olyan munkát
végzünk,
Még m a beviszem
jiogy a cséplé3 végéig itt marad?. raktárba innen a géptől minden jon ez a zászló.
felesleges gabonámat, — magyaEzt úgy mondta,
mintha
a
rázza a cséplési ellenőrnek. Tom- Pártnak tett volna fogadalmat.
bácz József. — Csak jönne már a
Még jobb eredményekel
kocsi — tekint a kecskéstelepi
út felé.
érünk el, hogy kiérdemeljük ezt.
Nem akar lemaradni azoktól, a vörös lobogót — tették hozzá
akik már elcsépeltek. Valameny- valamennyien.
Az ebédnek végefelé
járnak,
nyien innen, a szérűskertből vitték be gabonájukat a földműves- felenged a csend és a zajtalanság
szövetkezet raktárába.
Becsü- beszélnek a munkáról, a verseny,
lettel teljesítették
kötelezettsé- ről, majd Szepesi Mihály újságot
güket. nem akarták
kiengedni vesz elő, olvasni kezd. a Szabad
kezükből azt a mázsánkénti négy- Nép j e g ú j a b b számából:
forintos jutalmat sem, amelyet
„Alkotmányunk ünnepére, auaugusztus 12-ig kapnak a gabo- gusztus 20-ára befejezik a terhabegyüjtők.
ménybegyüjtést. Egyre több köz
Mire leáll a gép. a kocsi is ség csatlakozik Mindszent és
megérkezik. A munkások segíte- Szegvár versenyfelhívásához."
Érzik, nagy feladat vár rájuk.
nek felrakni a zsákokat s Tombácz József elindul. Ök megtör- Tőlük is függ. hogy augusztus
lik izzadt homlokukat, aztán
a 20-ára befejeződjék a begyűjtés

Ezen a téren m á r eddig is jó
eredmények mutatkoznak. Fugei
Károly népnevelő büszkén em'ékszik vissza arra a napra, amikor
Hódi István hatiholdas kisparaszt
búzáját csépelték. Ö beszélgetett
Hódival, ő segített kiszámolni,
mennyit hagyjon fejadagnak, vetőmagnak, mennyi kell a begyűjtési kötelezettség teljesítésére s
mennyi a felesleg Ennek beszállítására mindjárt meg is kötötte
vele a versenyszerződést.

Befeiezték a csép'ést
Csongrád

megye állami

Megyénk területén az állami gazdaságok elsőnek fejezték
be az egész megyében a nyári
munkákat. Csütörtökön a cséplést is befejezte Csongrád megye minden állami gazdasága. A
csépléssel egyidőben elvégezték

Leleplezték Csongrádon
a klerikális reakció egyik ügynökét

A klerikális reakció látva azokat az eredményeket amelyeket
dolgozó népünk elért, egyre dühödtebben támad és minden ügynökét felhasználja a népi demokráciánk elleni támadásra. A dolgozó nép gyűlölete egyre növekszik a klerikális, reakció
iránt.
Leleplezik a klerikális
reakció
ügynökeit úgy. amint leleplezték
Még húsz perc van hátra afc
a csongrádi
állomáson Bencze
ebédidőből. Leheverednek, a ka- Tibor, volt csongrádi ferencrendi
zal árnyékában hallgatják tovább szerzetesi hitközségi adóbeszedőt. Bencze T'íber demokráciaaz újságolvasást.
Peták elvtárssal, a cséplőgép
ellenőrével, többen csendben elhagyják gz olvasókört. A szomszédos géphez, a versenytársakhoz indulnak. Kihasználják ezt
a néhány percet, hogy megnézzék hogy megy odaát a munka.
Kíváncsiak a szomszédok eredményeire. meri; nem akarják kiadni kezükből az elsőséget
—
a vörös selyemzászlót —. amelyet 197.42 mázsás napi
átlageredménnyel szereztek meg.

gazdaságai

a tarlóhántást, valamint a másodterményeknek
az
elvetésétÁllami gazdaságaink
dolgozói
valóban
megértették a minisztertanács határozatát és példát
mutatnak annak
végrehajtásában.

ellenes kijelentéseket tett, szidta
a kisparasztokat, akiknek a papok több százholdas birtokait kiosztották, olyan rémhíreket terjesztett, amelyeket csak a klerikális reakció barlangjaiban koholnak.
Az állomáson jelenlévő munkások, dolgozó parasztok nem tűrték ezeket a reakciós kijelentéseket és Bencze Tibor elnyerte méltó büntetését- A
járásbíróság
Bencze Tibort izgatásért egyévi
I börtönbüntetésre ítélte.

Tiioisia ügynököket ítélt el
a szegedi megyei biióság

Horváth József és Papp Imre
ke'.ebiai lakosok, akik Jugoszláviából szöktek át 1947-ben, államvédelmi hadnagyoknak adták
ki magukat. Ez alatt a lepel alatt
rémhírek.et terjesztettek, anyagilag is kihasználták
a dolgozó
parasztságot. Harmadik társul ,
<n. m.) Németh József, szintén Jugoszlá-

viából j ö t t át, azonban az eljárás megindulása előtt
megszökött.
A megyei bíróság Horváth Józsefet két és félévi, Papp Imrét
kétévi börtönre ítélte.
Ném»ih
Józsefet távollétében ítélték el
kétévi börtönbüntetésre.
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PARTÉLET
Több segitséget adjanak járási és városi pártbizottságaink
az állami gazdaságok pártszervezeteinek
Küvelkeaetaaen amoelalimta
szektorok mezőgazdaságunkban az
állami gazdaságok. Ebben az esztendőben Csongrád megyében ugrásszerűen növekedtek meg az állami gazdaságok
úgy földterület,
mint számszerűség
tekintetében.
Az állami
gazdaságok feladata,
hogy élenjárva példát mutassanak
elsősorban a termelőcsoportoknak,
másrészt az egyénien
gazdálkodó
dolgozó parasztok felé, bemutatva
a nagyüzemi gazdálkodás fölényét.
Ezt a feladatot állami gazdaságaink
csak úgy tudják megoldani, ha
elevenen lüktet bennük a pártszervezet élete.
Megyénk állami
gazdaságaiban
még gyenge a politikai munka. Ennek oka egyrészt, hogy a gazdaságok többsége fiatal, a gazdaság
dolgozói több községből verődtek
össze, magukkal hozva az ellenséges szokásokat és gyakran ellenséges hangokat is. A régebbi gazdaSágokban — mint a levelényiben és

a kláramajoriban — egészségesen
kifejlődőben van a pártszervezet,
amit azok a jelentős eredmények
mutatnak, amelyeket ezek a gazdaságok elértek.

Gyakori hiba minden
gazdaságunkban az, hogy a politikai és a
gazdasági
munka
összefonódik,
aminek következtében elmosódik a
gazdaságvezető egyéni felelőssége,
viszont meggyengül a Párt politikai tömegbefolyása, mint például
a kiszombori állami gazdaságban.
Hiba továbbá az is, hogy az egyes
gazdasúgok
pártszervezeteivel
a jd.
rdsi és városi
pártbizottságok
nem
sokat
törődnek.
Politikai
munkájukban
a súlypontot
nem a gepá 1
lomások
és állami
gazdaságok
ké-

pezik• Igy van ez Hódmezővásárhelyen is, amit az is bizonyít, hogy
pl, a barattyosi és kutasi-uti gazdaságban nem is emlékszenek arra,
hogy mikor volt pártnap. Az állami

gazdaságok

megyei

központjd~

A csongrádmegyei Á M G alközpont
58 százalékban teljesítette ezideig
a cséplési tervet
Megyénk területén a gépállomások óoLgozói nagv lendülettel
végzik a cséplési munkákat. Kiküszöbölték a kezdeti nehézségeket és az előirányzott tervüket
sokszor 50—100 saázalókkal
is
túlteljesítik, mint Nagy István,
a mindszenti gépállomás dolgozója, aki tervét 189 százalékban
teljesíti, vagy Kocsis János, a
felgyői
gépállomás
dolgozója,
aki 800-as géppel heti előirányzott tervét 150 százalékra teljesítette. A gépállomások közül a

cséplési és egyéb munkákban a
deszki, mindszenti és a felgyői
gépállomás m á r 90 százalékban
elvégezte előirányzott
ütemterv é t A deszki gépállomás büszke
traktoristájára, Kovács Istvánra,
aki 900-as gépével heti tervét
200 százalékban teljesítette.
A
Sövényházi gépállomás
legjobb
traktoriatája, Tóth Péter.
aki
július 20-ára a nyári munkákban
előirányzott tervét m á r 100 százalékig teljesítette.

M é g j o b b munkával köszönöm meg
Pártomnak az üdülést
P á r nappal ezelőtt érkeztem
haza Romániából, ahol életeim
legszebb, felejthetetlen
napjait
töltöttem a nyaralás ideje alattMost, hogy iámét Szegedre érkeztem, először is köszönetemet fejezem ki Pártunknak, hogy lehetővé tette számomra is, sok sztahanovistával
és
étaunkássai
együtt ezt az üdülést.
Még egész elevenen él bennem
az ott eltöltött napok emléke,
még mindig magam előtt látom
a román zenekarokat, amint magyar dalokat játszanak s a román és csehszlovák dolgozókat,
akikkel együtt oly
kellemesen
szórakoztunk. Két boldog hetet
töltöttem Romániában s ebből a
két hétből minden egyes percet
jól kihasználtunk. Sokat kirándultunk, meglátogattuk a
környékbeli üzemek gyárak dolgozóit s az ú j kenyér betakaritóit,
a dolgozó parasztokat.
Amerre
mentünk, mindenütt
szeretettel
és baráti ölelő karokkal fogadtak
bennünket. Állandóan
éreztem,
hogy nincs semmi különbség a
magyar,
román,
csehszlovák,
vagy egyéb nemzetiségű munkás
között, csak az. hogy egyik ilyen,
másik olyan nyelven beszél. Tettekben. munkában, harcban, gondolkodásban egyformák vagyunk.
Egyet akarunk valamennyien és
ez a tartós béke megvalósítása.
Amikor az utolsó napon összecsomagoltunk. f á j ó szívvel gon-

A belkereskedelmi
mlniaxlérlum
*« legjobb megyei
ctéplőhrigátf
elmet fa Jutalmat
ad a legjobb
eeéptőbrlgádnak
A belkereskedelmi minisztérium
minden megye területér* versenyt
hirdet a cséplőgép-brigádok számára. „A legjobb megyei cséplőhrigád" címet és 2000 forint jutalma?
kap nz a brigád, amely a földművelésügyi minisztérium által megál.
lapított normákat a legmagasabban
túiceljesfti. A sorrendben utána következő brigád 1000 forint jutalmat
kap. A jutalmakat a megyei tanácsok a cséplés befejezése és a cséplőgépek eredményeinek kiértékelés
titán osz?ják ki.

dőltünk arra, hogy el kell válnunk ettől a kedves vidéktől és
szeretett barátainktól.
Örökre
kedves emlékként őrzöm meg a
búcsúzás egyik jelenetét, amikor
egy román dolgozó n ő kagylóból
készült virágcsokorral és egy
kagyló
piros-sárga-kékszínfi
gyönggyel kezében hozzám
lépett és ezeket mondotta: „Ezt
őrizd meg emlékbe, soha ne feledd el. hogy mi testvérek vagyunk. Légy h ű a Párthoz és szeresd nagyon a világ dolgozóinak
nagy barátját, Sztálin elvtársat".
Összeölelkeztünk,
majd
keményen megszorítottuk egymás kezét s ebben a kézszorításban benne volt minden.
Ezt a felejthetetlen
üdülést
munkámmal s az ellenség ellen
folytatott harcommal köszönöm
meg Pártomnak és
a magyar
dolgozó népnek.
FaTkas Józsefné.
élmunkás.
D É M A cipőgyár N V

'A'z atlantizált országok londoni
Ugyanakkor Truman a kongreszértekezletével egyidejűleg az ameri- szushoz intézett félévi gazdasági
kai imperialisták fokozzák háborús üzenetében felszólította az amerikai
előkészületeiket. Johnson amerikai népet: „áldozza fel életszínvonaláhadügyminiszter szerdai beszédében
akaratlanul is fényt vetett a fegy- nak egy részét". Mindezt azzal in„
verkezési versenyre, amikor kijelen- dokolta, hogy „a koreai viszály
tette, hogy „az Egyesült Államok költséges lesz és aligha lesz rövid".
teljes harci potenciálja a koreai há- Hozzátette, hogy „hazai fogyasztáború megindulásakor nagyobb volt, sunkban bizonyos áldozatokat kell
mint bármikor a második világhá- hoznunk". Világos, hogy Truman
ború óta". A koreai helyzettel kapÁllami gazdaságainkban
döntő csolatban kijelentette „nehéz pro- bejelenlése egyértelmű az amerikai
nehezedő terhek további
súlyt kell helyezni a pártszerveze- blémákra és lassú előrehaladásra népre
nagyméretű növekedésével.
tek megerősítésére. A gazdaságok kell számítani".
többségében 8—10 tagú pártszervezetek működnek, amelyek nem tudA Marshall-terv
igazi
arculata
nak megfelelni — kellő támogatás
Értsd: A legsúlyosabb
Acheson külügyminiszter szerdai vannak".
hiányában — politikai követelmékijelentette,
az akadály a nyugateurópai békét könyeknek. Pedig a politikai ellenőr- sajtóértekezletén
kormány a Marshall-terv vetelő tömegek ellenállása.
zésre rendkívül nagy szükség van amerikai
igazgatással együct megfontolás tárShinvell azután beismerte, hogy
állami gazdaságainkban, ahol igen gyává tette, hogy a „segélyezésben
nem
sokan dolgoznak a régi világ mező- részesülő országok" az úgynevezett ,,az Atlanti-országok népei
gazdasági szakemberei közű', akik- ellenszámlákra
befizetett összeget akarnak háborút." — Davies munkáspárti képviselő felháborodottan
nek nem mindegyike híve a szocia- részben vagy egészben fegyverke- kiáltott közbe: „Hát akkor miért
lizmus felé haladó mezőgazdaság- zésre fordítsak.
mond háborús beszédet?"
'A'z amerikai nyomás eredményenak. Igy következhet be, hogy plkén?
Shinvell
nemzetvédelmi
miEzután Attlee miniszterelnök szóa barattyosi gazdaságban a normamár
bejelentette, hogy lalt fel. Beszéde félreérthe'ietlenül
lazftás következtében könnyen ér- niszter
Nagybritannia szárazföldi csapato- rávilágított
az amerikai pórázon
tek el aratásban 2—300 százalékot, kat küld Koreába. Beszédében be- rángatott Anglia súlyos helyzetére.
amikor ugyanazok a munkások a ismerte, hogy voltak határozot? ja- 'Attlee maga is beismerte: „Anglia
nagytőkéi, vagy a kláramajori gaz vaslatok arról, hogy „Be kellene súlyos gazdasági
problémák előtt
figyelmezdnságban nem értek el ilyen ma- állítanunk egy német kontingenst a áll. A legkomolyabban
gas eredményt. Itt a gazdaságveze- nyugati védelmi haderőbe." Shin- tetnem kell az országot, hogy a néreményteli
tő — akit leváltottak — a hibás, vell cinikusan kijelente?te: A nyu- hány hónappal ezelőtt
hadsereg számára „emberanyag viszonyok már nem léteznek". A
mert nem ellenőrizte a brigádve- gati
rendelkezésre áll". A baj csak az, súlyos gazdasági helyze? ellenére
zető téves beoapolását. Ennek kö- hogy „a legsúlyosabb természetű azonban újabb százmillió fontot
vetkeztében azok a munkások, akik pénzügyi és politikai
akadályok fordítanak fegyverkezésre.
kisegítésképpen a barattyosi
gazdaságban arattak, nem akartak
Amire
Sehuman
nem
válaszol
visszamenni régi munkahelyeikre.
A francia nemzetgyűlés jobboldali hogy mit tett ennek érdekében?
Ilyen ia ebben huaonló
módon többsége 379 szavazattal 189 elle2. A francia kormány hajlandó-e
kísérletezik az ellenség gazda;ága- nében elutasította Pierre Co? hala- megmondani: mik a szándékai a
ink munkafegyelmének megbontá- dó képviselő kérelmét, aki azt kí- Mao-Ce-Tung kormánynak az ENSzsával és sikeres is aiz ellenség vánta, hogy interpellációt terjeszt- be való felvétele ügyében?
3. Mióta a francia kormány elpróbálkozása ott, ahol gyenge a po- hessen be a koreai helyze'iről még
a francia nemzetgyűlés augusztus határozta. hogy hadihajó? küld a
litikai ellenőrzés.
negyedikén kezdődő nyári szabad- koreai vizekre, Franciaország hadiAU<*mi gazdaságaink
pártszerve- sága előtt.
Ennek ellenére Pierre állapotban van Koreával. A koreaizetei
tekintsék
fői eladat uknak
a Cot három kérdést intézett a kül- aknak ezek után joguk van beavatgazdaság
politikai
ellenőrzését.
— ügyminiszterhez:
kozniok például a vietnámi háboLépjenek fel keményen és határo1. Sehuman külügyminiszter kije- rúba. Mi a francia kormány állászottan minden ellenséges megnyil- len'iette a szenátusban — mondotta pontja ebben az ügyben?
Sehuman külügyminiszter e kérvánulás ellen. Az üzemi pártszer- -—, reméli, hogy a konfliktus nem
vezetek teremtsék meg a szocialis- fog kiterjedni. Tudni szeretnénk, déseket válasz nélkül hagyta.
ta munkáeredmények politikai feltételét úgy, hogy állandóan neveljék a párttagokat és pártonkívülieket az egyes gazdaságokban.
Az

ban nem fogják össze a
gazdaságok
politikai
helyetteseit,
hogy
azután
a
speciális
feladatokat
megadva
irányítsák
őket. Nem is tud
komoly
politikai
támogatást
nyújtani
az
AGI megyei
központ,
hiszen
magában a központban
nincs meg a gaz.
dasági
és politikai
vezetés
összhangja,
hiszen az ilzemi
háromszög
nem
funkcionál.

állami
gazdaságok
pártszervezeteit
teljes erejükkel
támogassák
a politikai
helyettesek,
akik
Pártunk
megbízottal
a
gazdaságokban.

Állami gazdaságainknak
nemcsak a magasabb terméseredményekkel,
hanem magasabbrendű
munkaszervezéssel, a magasabbfokú politikai munkával ls példát kell
mutatni mezőgaizdas águnkban. Éppen ezért nem lehet megtűrni semmi lazaságot, semmi fegyelmezetlenséget, az ellenség hangjának a
behatolását. A megyei központból
nemrégiben távolítottak el ilyen ellenséget, Németh Jolánt, aki szovjetellenességével, a munkískáderek
semmibevevésével akart bomlasztó
munkát végezni.
De ha a területi
pártszervezetek
nem nyújtanak
ketlő
segítsége'
egyes állami
gazdaságok
pártszervezeteinek,
akkor nem tudják
megoldani
a politikai
teladtiokat
és
akkor nem válhatnak
állami
gazdaságaink
a szocialista
mezőgaz.

daság példaképeivé.

Épülnek a tanyaközpontok
Csongrád megyében
Megyénk területén az ötéves
terv első évében nyolc és félmillió beruházási költséggel
több
mint húsz tanyaközpont épül. A z
ú j tanyaközpontok kiépítése az
első lépés a falu és a város közötti különbség
megszüntetése
érdekében. A szétszórt
paraszti
tanyák helyett ú j falukat építenek korszerű épületekkel, iskolákkal. mozival. Ezekbe a tanyaközpontokba a legrövidebb idő alatt
bevezetik a villanyt és az ártézikutat,
bekötőúttal
kapcsolják
egy-egy nagyobb városhoz.
Megyénk területén, ahol jobb
a felvilágosító munka, öntudatosabb a dolgozó parasztság, mindenütt megindult e munkák szervezése. — Zsombó, Várostanya,
Szikáncs, Röszke, Lengyelkápolna tanyarészeir. m á r az építkezéshez szükséges
anyagigénylések is megtörténtek. Különösen
a termelőszövetkezeti csoportok,
állami gazdasá"-'' -'-'"n-ói kez-

Truman az amerikai nép életszínvonalának
további csökkentését követeli
a fegyverkezés érdekében

dik meg a nagyarányú
építkezést, mert
dolgozó
parasztjai
már tapasztalatból tudják, hogy
mit jelent a nagyüzemi gazdálkodás.
A tanyaközpontok kiépítéséhez
az OSzH 15 éves lejáratú hitelt
nyújt. Ennek a hitelnek összege
12 és fél ezer forintnál nem lehet több. Minden dolgozó paraszt, termelőszövetkezeti
dolgozó. aki tanyaközpontba
akar
építkezni, szándékát a helyi D É .
FOSz'Szervezietnél jelentse
be
és a DÉFOSz-szervezet majd továbbítja a kérését.
Az építkezéseknek az irányítását szerte a megyében a földművesszövetkeziet végzi. Ez veszi
át az anyagot és továbbítja
a
dolgozó parasztság kérését
az
OSzH felé. A tanyaközpontokban
a földművesszövetkezet közvetlen
az építkezések megindulásakor
már ú j szövetkezeti boltot nvit,
hogy a dolgozó parasztok a szükségleteiket be t u d j á k szerezni.

Hat uj játékfilm a Magyar Filmgyártó
idei programjában

A Magyar Filmgyártó
NV idei hat
új játékfilm
készítését
vette
tervbe,
a „Dalolva
szép az élet"
forgatását
már befejezték.
A film azt
matatja
be,
hogy a jó üzemi
kultármunka
elősegíti a termelékenység
fokozását
is.
A „Felszabadult
föld" a
„Talpalatnyi
föld"
folytatása
A
forgatókönyvet Szabó Pál irta.
Ennek
a
Hímnek
munkájában
számos
Kossuth-díjas művész vesz részt.
Rövidesen
megkezdődik
a
„Kis
Katalin
házassága"
című új
filmvig.
játék
forgatása.
Főszereplők;
Mészáros Agi és Szirtes
Adám.
A „Vörös
Csillag"
nevű
termelő-

NV

szövetkezeti
csoportról
szóló új magyar játékfilm
ugyancsak a
Hunnia
idei tervében
szerepel.
E négy film mellett rövidesen
még
két új film
előkészületeit
kezdik
meg. A „Különös
házasság"-ot,
Mikszáth Kálmánnnak
a klerikális
reakciót leleplező
regényét ;s
megfilmesítik. A „Különös
házasság"
lesz a
második
végig szines magyar
játékfilm.
Még egy forgatókönyv
eleveníti
meg legjobb
haladó
nemzeti
hagyó,
mányainkat;
írója Illyés
Gyula,
a
film cime: „Petőfi
és Bem". A film
forgatását
ugyancsak
még ebben az
évben
megkezdik.

Jól halad a rostkender minősítése
Csongrád megyében
Már foglalkoztunk azzal, hogy
a rostkender minősítése
24_én
megkezdődött. A
minősítés jól
halad az egész
megye területén. A Növényermeltető Vállalat
a termelőszövetkezeti csoportok
dolgozóiból, valamint a kis- és
középparasztokból
minősítési
brigádokat szervezett, amelyeket
a földmüvesszövetkezet termelési felelősei vezetnek. A minősítést a Rostkikészitő N V
állandóan ellenőrzi, hogy néweteCférésre ne adódjon alkalom.
Az előre beállított ütemterv
szerint haladnak a
minŐ3Üési

Az ,,If/u Gárdádból

brigádok. A kiszabott határidőn
bfflül 8—10
nappal hamarabb
végeznek. A minősítést mind a
dolgozó parasztoknál, mind pedig a termelőszövetkezeti
csoportoknál a minősítők a termelővel együtt végzik és közösen állapítják meg, hogy első, másod,
vagy
harmadosztályú-e a kender. Az első osztályú 125 cmig, másodosztályú 125—60 cmig, a harmadosztályú pedig 60
centitől lefelé. A minősitők a
termelővel már meg is beszélik
a további tennivalókat is a szállítás időpontjáról és helyérői.

mutat be részleteket

a szombat esti t á b o r t ü z ö n az ÁVI DISz-szervezete
Az ÁVI DISz-szervezetében lázas
izgalommal készülünk a szombat
esti béke-táboriűzre, amelyet a Magyar Kender, a Ruházati NV és az
ujszegedi DISz szervezeteivel együtt
rendezünk. Ezzel a béke-tábortűzzel
is kifejezésre juttatjuk, hogy valamennyien a béke. és szabadságszerető hős koreai nép mellett foglalunk
állást.
Műsorunkban az „Ifjú Gárdá"-ból

I mutatunk be részleteket. Ebből i*
láthatjuk a Szovjetunió ifjúságának
elszánt, harcos hazaszeretetét a
szovjet haza é s a szovjet nép iránt.
Az AVI DlSz.tagjai ls példaképül állítják maguk elé a szovjet ifjúságot és a szovjet kultúrát a munkában és az ellenség ellen folytatott harcban egyaránt.
B. Szabó

Erzsébet,

AVI DISz-titkár.
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Hiányosságok az építőiparban a minisztertanács
normarendezésről hozott határozatának ismertetésénél
Irta:

Dáni

István,

*

SzOT elnöksége m á r
az
első napon állást foglalt
a minisztertanácsnak az alapbérek felemelése, a normák rendezése tárgyában hozott határozat a mellett. „A Szaktanács elnöks é g e . . . az üzemi funkcionáriusok és minden szervezett dolgozó kötelességévé teszi — irja a
SzOT elnöksége
állásfoglalásában — , hogy legjobb tudásukkal,
teljes erejükkel segítsék elő a
minisztertanács
határozatának
végrehajtását... Szervezzék, fejlesszék tovább a szocialista munkaversenyt, erősítők a munkafegyelmet, fokozzák a harcot
a
normalazitók. selejtgyártók, termeléscsökkentők s a
jobboldali
szociáldemokraták ellen, elszántan harcoljanak az üzemekben
megbúvó ellenség
támadásával
szemben."
Sajnos, az építőiparban ezen
a téren komoly
hiányosságok
vannak Csongrád megyében, amit
sürgősen meg kell javítani, annál is inkább, mert az építőipar
ötéves tervünk
végrehajtásánál
döntő szerepet kapott. Ellenőrzé-

a MÉUOSz

csonorádmegyei

sünk alkalmával — amelyet a
tervfegyelem
és a
termelési
eredmények állásának felülvizsgálása szempontjából
tettünk
—, több dolgozóval folytattunk
beszélgetést
és
találkoztunk
olyan dolgozókkal is, akik a minisztertanácsi határozatról még
a sajtóban való megjelenésének
a második
napján sem tudtak.
Ez természetesen az üzemi bizottságok és a
szakszervezeti
bizalmiak elégtelen, vagy éppen
nemtörődöm
munkájának
az
eredménye, amellyel egyes helyeken a minisztertanács e nagy
és döntő jelentőségű
határozatát kezelik.
AJI eg kell említeni itt az épitésvezetők és munkavezetők hanyagságát is, akik a dolgozók
között járnak és alig,
vagy egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a problémával. A Magasépítési N V
egyik szegedi
munkahelyén az üzemi bizottság
elrendelte ugyan, hogy ebédidő
alatt a mikrofonból felolvassák
a határozatot,
azonban megfeledkeztek arról, hogy személyi

Önkritika volt-e
az Uvegérlékesitő NV válasza?

]

A kritika | csak akkor válik eredmeny esse, h a az őszinte és elvszerű,
de a z is egy elengedhetetlen
kellék
az eredményességhez,
h o g y azt el is f o g a d j á k . Egyszóval a kritikát kövesse
az
ö n k r i t i k a , m a j d a h i b á k kiküszöbölésének megkezdése.
P á r t u n k sajtója is a többek
között a r r a v a n h i v a t v a , h o g y
f e l t á r j a a megismert h i b á k a i ,
segítséget nyújtson üzemeinknek, v á l l a l a t a i n k n a k , p á r t és
tömegszervezeteinknek
munk á j u k m e g j a v í t á s á h o z , — de
persze
mi
is
tévedhetünk,
m i n t ahogy azt két munkatársunk köze'-múltban m e g jelem t.
ö n k r i t i k á j a is m u t a t j a . Tehát
a bírálat m i n k e t is megillet
s ezt gyakorolják mifelénk is.
É p p e n ezért nem
várjuk
el
eleve, hogy k r i t i k á n k a t minden esetben szinte kötelesség
szerint elfogadják, v i t á n a k —
a kérdés eldöntéséig — helye
van.

dás, a m i igen helytelen, v a g y
az elvtársak mosakodása, a m i
ugyancsak helytelen, v a g y ped i g azt m u t a t j a , h o g y az elvtársak nincsenek tisztában a
kritika és ö n k r i t i k a f o r m á j á val és jelentőségével, a m i súlyos h i b a . V a g y helyes volt
a k r i t i k a , a k k o r becsü'-ettel el
kell fogadni, v a g y n e m volt
helyes,
akkor
határozottan
vissza kell utasítani.
A z említett
kritikában
arról volt szó, h o g y az elvtársak
n e m voltak tisztában a munkaversennyel s n e m is folyt
vállalatuknál. E z t kivizsgálás
f o r m á j á b a n illetékesek állapították meg, tehát
igaz volt.
A z , hogy közben megkezdték
a hibák
kijavítását,
vagy
m o s t a n á i g m á r ki is javított á k , n a g y o n helyes, de a megállapítás értékéből
mit
sem
von le A z elvtársak hibáztak,
h i b á i k b ó l mások is okultak —
í g y saját m a g u k is és remélhetőleg n e m fognak m é g egyszer beleesni. D e itt kell megjegyezni azt is, h o g y a cikk
megjelenése u t á n is megtörtént m é g , h o g y
egyhónapos
késéssel
adtak
be
jelentést
egyes kérdésekről felsőbb, illetékes
szervnek.
E z pedig
n e m hat valami megnyugtatóiag a r r a
nézve, h o g y
most
m á r a munkaverseny területén m i n d e n rendben folyik.

I Éppen I
helytelen a
'
! Szegedi
Uvegertékesítő N V
reagálása
egyik
cikkünkre, melyben
hibáikat
vetettük fel. A z elvtársak
a
következőket í r t á k : „A
cikk
ránkvonatkozó
részének megjelenését önömmel
vettük.
A
kívülről
jövő kritika
az igazi
szocialistának
mindenkor
tanulsággal
kell, hogy
szolgáljon és szolgál nekünk is. SemI Éppen e z é r ' l
javasoljuk
mit sem von le a kritika érté——————1
az Uvegértékéből az a tény. hogy a cikkben feltüntetett
hiányosságok k esi tő NV-ben dolgozó
elvnem állnak
fenn váU-alatunk- társaknak, h o g y s a j á t mun71 ál"
k á j u k a t állandóan
értékeljék
ki, gyakorolják az ö n k r i t i k a
E z
a
I Elvtáisak! I
fenti, önii -—.— '-kritikának in- hatékony eszközét, m e r t csak
duló valami
enyhén
szólva, í g y t u d n a k továbbfejlődni és
kissé furcsa. V a g y gúnyoló- a meglévő eredmények mellé
ú j a b b a k a t felsorakoztatni.

ígérem,

agitációt is végezzenek. A bizalmiak nem vitatták meg a dolgozókkal sem a Központi Vezetőség határozatát, sem pedig a
minisztertanács
normarendezésről szóló határozatát. Nem beszélgettek napközben velük arról, hogy mi az alapbéremelésnek, a normarendezésnek a jelentősége.
Ugyanezek a hibák
fennállnak még több más épitöipari munkahelyen is. A Budapesti Gyárépitő
N V munkahelyén, a Tiszamenti Fürésztelepen
és a Hódmezővásárhelyi Magasépítési NV-nél is.
A hiányosságok mellett természetesen
vannak
követendő
példák is. Nem
feledkezhetünk
meg példaképül állítani Kálmán
ég Varga népnevelő elvtársakat,
akik a Szegedi Magasépítési N V
öthalmi munkáján három munkabrigáddal alaposan megvitatták a minisztertanács határozatát. Egyéni agitációjuknak meg
is lett az eredménye. A brigád
tagjai megérttették a határozatot és nyilatkozataikban rávilágítottak arra, hogy éppen ideje
már, hogy ehhez a fontos kérdéshez eljutottunk.
Példaként állithatjuk itt m é S
a szegedi Lemezgyárat a többi
üzemek elé. Párttitkár, vállalatvezető, üb. titkár, valamint az
összes bizalmiak és brigádvezetők közös feladatként tudatosították az összes dolgozókkal az
alapbéremelés és a normarendezés jelentőségét.
A

SzOT elnöksége a Magyar
Dolgozók Pártja Központi
Vezetősége május 31—junius l-i
ülésével kapcsolatban határozatot hozott a szakszervezeti bizalmiak munkájáról.
A határozatban leszögezi, hogy „A bizalmi, mint a szakszervezeti csoport vezetője, rendszeresen felvilágosító munkát végez a munkások és az alkalmazottak között. A széleskörű szakszervezeti
demokrácia érvényesítésével
mozgósítja a dolgozókat a legfontosabb feladatok végrehajtására." A határozatban leszögezett kötelességeket a megyében
folyó legtöbb építkezési munkahelyen nem tartják be és inkább
vonatkozik rájuk a SzOT határozatának az a megállapítása,
hogy „A bizalmiak a munkások
és alkalmazottak között számos
esetben nem végeznek kellő politikai nevelő munkát, felvilágositó munkát. A versenymozgalom
szervezése és ellenőrzése
még
sok helyen nem áll a bizalmiak
munkájának középpontjában."

építőipar területén az
összes üzemekben kövessék a vállalatvezetők, párttitkárok, üzemi bizottság tagjai és a
bizalmiak, valamint az összes dolgozók a szegedi Falemezgyár bizalmijainak,
brigádvezstőinek
példáját Végezzenek sokkal fokozottabb
felvilágosító
munkát,
mint eddig, hogy a minisztertanács határozatát és
az ezzel
kapcsolatos
SzOT-határozatot
maradéktalanul végrehajthassák.
Világosítsák fel a dolgozókat
a
normarendezés döntő jelentőségű
fontosságáról, hogy a dolgozók
világosan lássák a
jobboldali
szociáldemokraták romboló munmabesorolás
átmenetileg
fizetésakik
normalazitásokkal,
csökkenést hozhat, más helyeken káját,
viszon'c fizetésemelést
eredményez bércsalásokkal próbálják a szoDe ez az átmeneti fizetéscsökkenés I cializmus építését gátolni. Csak
még jobb munkára, jobb eredmé- a helyes, lelkiismeretes felvilányekre serkent bennünket és még gosító munkával tudjuk sikeretöbbet keresünk, mint eddig. Én
ezen túl is a legnagyobb igyekezet- sen épiteni a szocializmust, sitel végzem munkáma'í. Ösztönöz az keresen végrehajtani ötéves tera tudat, hogy végre az ország ösz- vünk első évének
ránkháruló
szes iparágában megszűnnek a meg feladatait. Ezen jó munkánkkal
nem érdemelt bérezések, ami eddig
nem ösztönzött, hanem inkább le- bizonyíthatjuk be Pártunkhoz és
a nagy Szovjetunióhoz való hűvertség volt számomra is.
ígérem, hogy az igazságos norma ségünket, csak igy tudjuk előreés alapbérrendezésig és utána is vinni a békéért folyó harcunkat
több és jobb, selejimentes árut fo- és segíteni a hős koreai nép
gok termelni azért, hogy ötéves
Ezzel gyengithetjülc
népgazdasági tervünket a termelé- győzelmét.
kenység emelésével és jobb mun-1 az imperialisták háborúra uszitó
kámmal is elősegítsem. Szabadság! ! táborát.
Kerekes Ferenc. I

hogy as uj
túlteljesítem..

Kedves ElvtársakI Mint a hódmezővásárhelyi Államosított Gőztéglagvár téglakihordója, örömmel
értesültem a minisztertanács határozatáról, melynek alapján rendezik a laza, elavult normákat és az
alapbért. A mi üzemünkben általánosan szigorú normákkal kezdtünk. 'Azóta azonban emelkedett a
teljesítmény. Az én munkakörömben az égetett téglakihordásnál nz
elmúlt évben 80—100 százalékot
tudtam teljesíteni, ma pedig ugyanazzal a módszerrel és egyazon
munkahelyen 130—140 százalékos
átlagteljesítményem
van.
Ezt a
százalékkülönbözetet az egyéni versenyen és a darabbérezésen keresztül tudtam felfokozni. A most
következő norma- és bérrendezést
igazságosnak tartom és magamévá
P-zem. Tudom, hogy ut fij nor-

titkára

normát
•

is

Az

A munkanormák
rendszere
a szovjet iparban
'A' munkanorma-rendszer célja: a
szocialista termelés minél erőteljesebb fokozása, az ország gazdagságának növelése és ezzel együtt a
dolgozók anyagi és kulturális színvonalának jelentős felemelése. A
munkanorma-rendszer nagy haladást jelent azon az úVon, amelynek
célja: minél szűkebbre szorítani a
munkaidőveszteséget, anélkül, hogy
ebből a dolgozókra hátrány származnék. A normarendszer segítségével sikerült érvényesíteni a Szovjetunióban art a szocialista elvet,
hogy a dolgozók munkájuk alapján,
az elvégzett munka mennyiségétől
és minőségétől függően kapják meg
bérüket.
A munkanormák helyes megállapítása maga után vonja a termelés
célszerű megszervezését,
lehetővé teszi a szocialista munkaverseny fejlődését és megsokszorozza a munka termelékenységét.
Ez a szocializmus felépítésének és a
szocializmusból a kommunizmusba
való áttérésnek döntő feltétele.
A szovjet gyárakban és üzemekben alapos 'nidományos kivizsgálás
után állapítják meg a normákat.
Tekintetbe veszik az üzem termelőképességét, a technikai vívmányok
alkalmazási lehetőségét és a munkaidő gazdaságos
kihasználásának
módjá'f. Normarendszer nélkül nincs
szocialista gazdaság, — Sztálin elvtárs állapította meg, hogy technikai normák nélkül lehetetlen tervszerűen gazdálkodni.
Természetes, hogy külön normát
állapítanak meg a géppel végzett
és ismét más normát a kézi munkára. A munka termelékenységének emelése a Szovjetunióban a
dolgozók érdekeit szolgálja, hiszen
a termelés terén elért új és. új
eredmények elsősorban a dolgozók életére hatnak kl,
növekszik a javak mennyisége, olcsóbb lesz a termelt árú, olcsóbbá
válik a megélhetés.
Nézzük meg, hogv néz ki a normamegállapítás a tőkés termelési
rendszerben. bt a normákkal minél több erőt akarnak kifacsarni a
dolgozókból, a normákat a legmagasabban állapítják meg és a munkásnak ereje minden cseppjét fel
kell áldoznia, ha azokat teljesíteni
akarja. A newyorki Irordeaux-iroda
egy-egy munkadarab elkészítéséhez
átlag feleannyi időnormát állapít
meg. mint amennyi az alkatrész legyártásához szükséges. 'Azt a munkást, aki az előírt, lehetetlenül ma-

gas normát nem tudja teljesíteni,
megbüntetik: lefaragnak alapbéréből, vagy elbocsátják munkahelyéről.
A szocialista államban más felfogás uralkodik. A dolgozó itt olyan
munkanormát teljesít, amely meílett
tág tere nyílik a norma túltel.
jesítésére. tehát a nagyobb jövedelemre.
A normák megállapításánál követik
Sztálin elvtárs 1935-ben adott útmutatását:
„Olyan technikai normákra van
szükségünk, amelyek valahol a
középen járnak, a mai technikai normák és azok
között,
amelyeket a sztahánovisták értek el".
^ A Szovjetúnióban a normák általános revíziója csak a kormány engedélyével történhetik meg, a döntés meghozatala elölt pedig a kormány az illetékes szakszervezettől
kér tanácsot.
Ez annyit jelent,
hogy maguk a munkások, a dolgozók döntenek a norma megállapítása felett. Tekintetbe veszik a technikai újításokat, az új gépek teherbíróképességét. A normák felülvizsgálását a dolgozók összessége végzi.
Pl. a moszkvai villamosgépgyárban
a norma-felülvizsgálás munkájában
390 munkás és 56 specialista vett
részt, akik összesen 595 javaslatot
lettek a termelés megjavítására.
A normarendezés másik, igen hathatós módja a munkások továbbképzése. 'A' gyárakban rendszeresen
és folyamatosan tanítják a dolgozókat. Igy csupán 1948_ban 3 millió 800 ezer munkás nyert magasabb képesítést, ami más szóval azt
jelenti: ezek a munkások megtanulták,
hogyan lehet még jobban, még
gyorsabban termelni és ezzel
több keresethez jutni.
A sztahánovisták segítik munkás,
társaikat, s ennek következményekép egyre több dolgozó jelentősen
túlteljesíti a normát.
A szocialista országban uralkodó
vezető alapelv:
„Mindenkitől képességei szerint,
mindenkinek munkája alapján".
Ez annyit jelent, hogy minél magasabb képesítésű a munkás, minél
termelékenyebb a munkája, annál
magasabb a munkabére.
A szovjet munkások az új normák segítségével érnek el naponta
új, meg új ragyogó termelési eredményeket, az új normák segítségével építik a kommunizmust.

Ujabb OTI-csalókat lepleztek le
Dolgozó népünk ádáz ellenségei közé tartoznak a bércsalók,
íflriik a legkülönbözőbb visszaéléseket, követik el és súlyosan megkárosítják dolgozótársaikat.
—
Ezekre az ártalmas elemekre
Pártunk ráirányította az illetékes
szervek és a dolgozók figyelmét,
s ma már nem tudják hosszabb
ideig csalni, lopni dolgozó népünk
államát, napvilágra kerülnek gaz.
ságaik.
A közelmúltban is lelepleztek
több OTI-csalót, akik jogtalanul
vették fel a táppénzt hosszabb
ideig. Igy például Viola
Antal
állványozó, aki a MÉMOSz-nál
dolgozott. Beteget jelentett, nem
j á r t ki dolgozni, hanem rendszerint az egyik szegedi kocsimát
kereste fel, ahol az ellenőr háromizben is ittas állapotban találta. Esete annál is súlyosabb,
mert ezzel a meglévő betegségének a gyógyulását
is jelentős
mértékben gátolta. De emellett
még arra is volt gondja, hogy
vadházastársát úgy vetesse fel
a hatósági igazolványba, mint a
feleségét s ezáltal az a kórházi

ilyen esetben j á r ó fél-táppénzt.
Az esethez még- az is hozzátartozik, hogy vadházastársának külön is volt jövedelme, állandó
foglalkozása.
K ú t i Ilona felsőközponti lakos
is táppénzt kért az OTI-tól, azt
állítva, hogy beteg. Ezzel szemben Dorozsmára ment a keresztanyját ápolni. Algyőn is nemrégi.
ben lepleztek le két OTI-csalót.
Az egyik Vidacs János napszámos, bár beteg, de nem tartotta
be az orvosi utasítást, teheneit
legeltette, a ezzel
akadályozta
gyógyulását.
Zombori
György
algyői, Pesti-utcai lakos is betegsége alatt a táppénzt felvette,
de nem a gyógyulásra törekedett, hanem kocsmába ment s ott
talált rá az ellenőr.

A bíróság rövidesen megbünteti m a j d ezeket az OTI-csalókat,
akik dolgozó társaik pénzét lopták meg az OTI- n keresetül. Minden becsületes dolgozó kötelessége, hogy éberen ügyeljen az ilyen
elemekre, s leplezze le őket. hogv
ne tudjanak további
károkat
ápolás ideje alatt felvehesse az okozni.

Megkezdik a termelőcsoportba bevitt vagyonrészek
visszatérítését
A földmüvelésügyi minisztérium
rendelete értelmében
a
gazdasági év
befejezése
után
meg keli kezdeni a termelőcsoíokba bevitt vagyonrészeknek
kifizetését. A makói járás
területén a járási
MEZOSz már
megkezdte a csoportba
bevitt
állatállományok felbecsülését. A
MEZOSz részéről Kozma
Mi-

hály állatfelelős végzi a felbecsülést. Már eddig több termelőcsoportnál fejezték be a becslést. Azok a csoporttagok, ak k
állatokat adtak be, azok 4 részletben kapják
meg az állatért
járó pénzt. A z első részletet a
gazdasági ev befejezése után fo«
lyósitják számára.
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ÉNT ES M TÖRTÉNIK?

MÉRSÉKLŐDIK A MELEG. Mérsékelt délnyugati, nyugati szél. Változó felhőzet. Többfelé záporeső,
esetleg zivatar. A meleg keleten is
mérséklődik.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS.
A Tisza
vizének hőmérséklete Szegednél 25
fok. Mai vízállások: Tiszabecs —72
(9"/o), Tokaj 147 (5), Szolnok —214
(3), Csongrád —310 (3),
Szeged
—206 (3). A Maros Makónál —35
(4»/o).
NAPIREND
MOZI
Belvárosi (fél 7 és fél 9) : Farkasvér.
Korzó (6, 8) Boldog aratás
Fáklya: Nyári szünet.

*

FELHÍVÁS
A pártszervezetek, tömegszervezetek,
békebizottsá.
gok, a koreai gyüjtőiveket.
a befizetési csekkeket, valamint a gyűjtéssel kapcsolatos összefoglaló jelentésüket
(hány fő és a gyűjtött ösz.
szeg
számszerűen) csütörtökön és pénteken délután
4—7 óra között feltétlenül
adják le a Pártbizottság Agi4
iHéti Osztályán.

MŰVÉSZET
A Postások Országos Szakszervezetének szegedi színjátszó csoportja
vasárnap este 8 órai kezdettel a pos.
taigazgatóság (Sztilin.krt. 43.) udvarán szabadtéri előadás keretében
mutatja be Szimonov; „Orosz kérdés" cfmü színdarabját.
KULTLUA

A Késárugyár, Városi kertészet és a TUZEP befejezte
az MHK első időszakának próbázásait

Párthirek

Felhívjuk az alapszervezetek fi.
gyeimét, hogy ma, pénteken délután
6 órakor a Pártoktatás Házában a
„Pártépítés" című- előadássorozat
keretében „A bírálat és önbírálat
szerepe a Kommunista Pártokban"
címmel előadás lesz az alapszervezetek vezetőségi tagjai részére. Meghívóját mindenki vigye magával.

Az elmúlt napokban egymásután érkeztek be a
jelentések
az erszág minden részéből, hogy
100 százalékosan befejezték az
M H K első időszakának próbázásait. Most már Szegeden is három üzem 100 százalékos eredményt ért el: a TUZEP, az Ujszegedi Kertészet és a Késárugyár. A Szőrmeáru és Bőrruhakészitő N V a
90
százaléknál
t a r t Jc. iij.ad a próbázásokkal
a nagylétszámmal
benevezett
Tudományegyetem is. A
Textilkombinátban is az MHK.próbák nagy lc.dűlettel
indultak
nie^ és itt is megvan a remény
a 100 százalékos
végeredményre.
Azcnban ínég mindig
olyan üzemek.
ahol
gyöngék az eredmények.
földi Sajt-Vaj N V annak

A Magyar Kender , a Ruházati
Jelentkezés
NV, ujszegedi kerületi és az AVI
a dolgozók g i m n á z i u m á b a
DISz-szervezcte szombaton este fél
A Baross Gábor gimnázium DolB-kor béke tábortüzet rendez Újszegozók gimnáziumi tagozata szeptem.
geden, a Rózsa-ligetben.
ber 1-én új első osztályt nyrí. Akik.
nek nyolc általános, vagy négy köA Petőfi.telepi
DlSz-szervezet
zépiskolai végzettségűk van s tervasárnap egésznapoa ifjúsági találmelő munkájuk végzése mellett tokozót rendez.
vábbtanulni szeretnének a dolgozók
•
gimnáziumában, jelentkezzenek haA szőregi DlSz-szervezeí vasárnap ladéktalanul a Baross Gábor gimnáeste 8 órakor béketábortüzet rendez zium irodájában. Az érettségi megSzőregen, a Tolbuchia-téren.
szerzése feljogosítja majd a végzett
•
dolgozókat az egyetemi és főiskolai
Az Egyetemi könyvtárt hétfőtől (orvos, mérnők, tanár, stb.) tanulpéntekig reggel 8-tól délután fél 5-ig mányok folytatására. Felvilágosítás
szombaton 8-tól fél 2-fg tartják minden nap 8 órától délután fél 5-tg,
nyitva. KönyvkölcsBnzés
délelőtt
8-tól 1 óráig.
DISZ.HÍREK
•
A Múzeum nyitva vasárnap és ünIfi-napok: Péntek: Tanulóotthon
nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét7 óra, Makész 6 óra, Pénzügy 7 óra,
köznapokon 9 órától 14 óráig.
Gyufagyár fél 5 óra. Gázgyár 5 óra,
Szolgálatos gyógyszertirak:
Lemezgyár 2 óra, Ládagyár 7 óra,

vannak
nagyon
Az Alellené-

Szeged sportolói vasárnap délelőtt 9 óra«. Kezdettel a váioaháza közgyűlés: termében nagyszabású békegyülésen fejezik ki
elszánt békeakaratukat és harcos kiállásukat a béke mellett.
A nagy érdeklődéssel várt békenagygyülés előadói Sárkányiné,
SzSzMTE labdarugók!
Azok az SzSzMTE labdarugók,
(ifjúságiak, felnőttek egyaránt),
akik az
egyesületben
ősztől
kezdve továbbra is működni kívánnak, saját érdekükben
ma
délután fél 5 és hét között az
M H K igazolványukkal feltétlenül
jelenjenek
meg az
ujszegedi
sporttelepen.

és kisbetűkön
kívül csupán
azt ta.
nultuk,
hány tehene, lova meg lóré
vasútja,
eirokfésiilője
van a „gróf
uraknak."
16 éves koromban
bizony
én már „félbetyár"
voltam az uradalomban.
Szomorú,
sivár
életünk
ro't akkor! — beszélte e j nekem.

Hosszú idő teli el azóta, de gyökeresen megváltozott
minden.
1945ben a felszabadulás
minden
úrt.mo•
r.opóliumof
összetört.
Ma minden
támogatást,
segítséget
megad minden téren Pártunk
ahhoz,
l:ogy a munkásosztály
a
dolgozó
parasztság
és a néphez hű értelmiség gyermekeinek
alkalma
legyen
továbbtanulni,
fejlődni,
művelődni.
Póriunk
minél több művelt,
képzeli
szakembert akar ebben az
országban.
Olyanokat,
akik felveszik
a harcot
fegyverével a
maradiság,
c tudomány
a klerikális
reakció ellen és a háborúra uszító imperialistákkal
szemben.
A jogi

pálya

újabb

területet

nyit

DELMAGYARORSZÁG

fapász!

további eredmények
elérését
erősítő
jogszabályok,
rendeletek
alkotása és
ezek helyes
alkalmazása.
Uj jogászok az államapparátus
fontos területén dolgozhatnak.
Ezért leszek jogász!

Újszeged,

===== TELEFON: 40-25
VASÁRNAPIG:

János
Szöregi-út

80-

Fiüdmüvesszfivetkeze! hírei
A szegedi földművesszövetkezet
vasárnap délctín 6 órakor műsorral
egybekötött tagértekezletet tart az
alsóvárosi kultúrtermében (Földmüves.irtca 7. szám.)

BÓDAY PAISzerkeszlőség: Szeged, Jókain. 4.
Telefon: 35 35 és 30 03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói: 34 38.
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin u. 6.
Telefon: 31 16. és 35 00
Az t szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.
Fele'ős vezető. Priskin Sándor

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy szénabeadási kötelezettségüknek eleget tehetnek. A szegedi
földművesszövetkezet előzetes bejelentés után bármikor átveszi szénájukat. (Bejelentés; Kossirlh Lajossugárút 25.)
•
A közellátási hivatal által borsótermesztésre kijelölt területről a leszedett borsót, zsizsiktelenités után
a földművesszövetkezet I. számú
•terményraktárába (Bocskay-utca 8.
szám) a gazdálkodók beszállíthatják.

Motoros salakpálya verseny
sárnap

va.

Szegeden

Vasárnap délután fél háromkor a Vasutas-stadionban meghívásos salakpályaversenyt rendez a Lokomotív. A
motorverseny után Lokomotív
Keránra
Nyári Kupa totómérkőzés kerül
sorra. A motorversenyre
bejelentette részvételét Dómján, Zamecsnik, Kesjár is, valamint
a
legjobb vidéki
salakpályaversenyzők.
Felhívás a tekézőkhöz
Az összes szegedi tekézők és
játékvezetők ma délután öt órakor MHK.próbán jelenjenek meg
a KASE-pályán.
Megkezdte az előkészületeit az
SzSzMTE a bajnoki idényre

Az N B l-es őszi küzdelmekre
készülő SzSzMTE több
erőiéti
edzés után
megtartotta első
kétkapus edzését. A z edzésen a
teljes játékosgárda résztvett és
két csapatban nagy kedvvel játszott. A játékosok közül Bénák
Szombaton Délmagyarországi
(bal hátvéd poszton),
Ladányi,
Kupadöntő Szegeden
Csáki és
Király kitűnően játSzombaton izgalmasnak Ígér- szottak, de Szőcs, Bitó és Hetekező Kupadöntő mérkőzés szín- si is megnyugtató formát árulhelye lesz a
Vasutas-stadion, tak el
ahol fél hatkor játsszák le
a
A z SzSzMTE készülődései soHonvéd HSzMTE Délmagyaror- rán az első barátságos mérkőszági Kupadöntő mei kőzést. A z zését vasárnap délután fél hatösszecsapás egyúttal a Szegedi kor játssza az ujszegedi
páHonvéd S E N B H-es csapatának lyáján az N B nT-ba került kitűnő szegedi rendőrcsapat, a Dózsa ellen. Előmérkőzés fél négykor Szegedi
VAOSz—Orosházi
VAOSz
barátságos
találkozó
begyűjtési
versenyt
lesz.
rasztsága nemcsak a verseny első
díját, egy modern rádiókészüléke!, Az SzSzMTE labdarugószakoszhanem tíz más értékes jutalmat is
tály u j vezetősége
kapott.
A telep minden dolgozója brigádA szerda esti
választmányi
és egyéni versenyben áll az önkölt- ülésen megválasztották az
Sz.
ségcsökkentésért, a mennyiségi és
minőségi termelés
fokozásáért s SzMTE labdarugószakosztálya u j
Szakosztályvezető:
nem utolsó sorban az üzemen be- vezetőségét.
lüli tisztaságért.
Szávin Mária, helyettese Kertes
A telep dolgozói az új norma- Mihály. Intéző: Solymár István,
László. Szakrendezéssel kapcsolatos miniszterta- helyettese Rózsa
nácsi határozatot örömmel vették, tanácsadó Hornyai
Tibor, aki
mert — mint az üzemi gyűlésen ki- egyúttal
a labdarugószövetséghangsúlyozták —, érzik a minden ben a fővárosban
képviseli
a
dolgozóra háruló egyéni felelőssécsapatot.
E
d
z
ő
:
Nagy
A
n
t
a
l
,
ge!, a szocialista termelés sikeréifjúsági edző: Vittman Antal.
ért.

%

Itt akarom megállni helyemet,
ujgazda
fia és harcolni
a
tudomány
fegyverével
a Szlálin.vezette
békeHÁZASSÁG. Rudas László elvtáborban
hogy megakadályozzuk
az
társ, a Megyei Pártiskola vezetője
amerikai imperialisták
atom. és bak.
és Strack Éva elvtársnő, a Megyei
tériumgyilkosait
embertelen
pusztiPártiskola előadója csütörtökön háfásaikban.
Harcolunk
mindazok
el.
zasságot kötöttek.
len, akik azl a kort akarják,
azt a
kizsákmányolást,
melyben apáink
él.
B E L V Á R O S I
M O Z I
tek.

politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
IFJ. KOMOCSIN MIHÁLY.
SzerkesztA:

M SZl-HlREK

Az MSzT Rókus I. alapszervezete
(Kossuth Lajos.sugárút 2. és Sztálin,
körút sarok) 28-án este 8 órakor
taggyűlést tart, melyre mindenkit
mint szeretettei vár a Vezetőség

Tóth

Keleti
Ágnes, tornászolimpikon
és Maszlay Lajos vivóolimpikon
lesznek. A békenagygyülésen
a
szegedi sportolók
kifejezik a
szabadságért küzdő koreai nép
iránti szolidaritásukat és a háborúra uszító amerikai imperia
l>:sták elleni gyűlöletüket

bemutatkozása is lesz Szegeden.
Az izgalmasnak ígérkező mérkőzés előtt fél négykor a Honvéd
II— Előre barátságos
mérkőzés
kerül lejátszásra.

Á szegedi „Teiért" nyerte meg

Újszeged fél 5 óra, Posta.
Figyelem! Értesítjük alapszerveax országos
tejtöbblet
zeteinket, hogy az augusztus havi
Elavult berendezéssel ve'ite át tatagsági bélyegek megérkeztek, átvevaly ősszel a szegedi tejteiepet az
hetők a DISz gazdasági osztályán Alföldi Sajt- és Vajfeldolgozó NV.
pénteken, szombaton egész nap.
amely azóta korszerű üzemmé vált.
Korszerűsítésével egyidőben nemcsak a belső termelésben, hanem a
többletbegyüjtésben,
minőségi
és
tisztasági téren is versenyben áll az
ország többi Tejért teicpeivel. 'A
verseny minden frontján első heLeendő j o g h a l l g a t ó levele
lyen áll a szegedi telep. A Vej minőségét a tehéntartók tudatosításámeg a joghallgatók
számára.
A jog val közel harminc százalékkal
Apám és én
beszélgettünk,
foA dolgozók több és jobb
demokráciánkban
a
gazdasági, kozták.
— Tudod, fiam, amikor
én
még népi
indított
versenyt a
fejlődés szervezésének,
a lejcllátására
fiatal voltamt nem törődlek a cseléd társadalmi
építésének
nagyon
fon. körzethez tartozó Klárafalva község
gyermekével.
Elvégestük
a IV. ele- szocializmus
jelentős többletbeadásával
nyerte
a
mif a kismajorosi
iskolában.
A nagy. tos eszköze. A jogászok feladata:
inog a szegcdi telep. A község pa-

íeszelc

re, hogy miskolci testvérvállalata val versenyben
áll, teljes
részvétlenséget mutat. Hasonló
a helyz t a Fűszerpaprika NViiéi, a Közkórháznál és a
Lemezgyárnál is. E z utóbbinál a
nagylétszé.mu nevezések ellenére
17-en próbáztak le eddig és a
sportpálya építését is leállították.
A próbáztatók általános
-anasza hogy a próbákon az ifjúság sok esetben fegyelmezetlenül, komolytaianu' viselkedik
A figyelmeztetések ellenére
a
próbák alatt futballoznak és az
eredménylapokat
legtöbbször
n-m hozzák magu.rkal. Felhivjuk
a piroarók figyelmét, hogy érezzék á t az M H K fontosságát és
használják ki a még hátralévő
4 napot az MHK-mozgalom teljes sikere érdekében.

Nagy érdeklődéssel várják Szeged sportolói
a vasárnapi békenagygyülést

Megváltó gyógyszertár NV; Klauzál-tér 9. Telefon: 35—63.
Pósa Balázs: Kálvária-utca 17.
Salgó Éva dr. : Mátyás-lér 4.
Selmeczi Béla: Petófi-telep IX.
489.
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Farkasvér
K O K Z O
M O Z i
-•TELEFON: 33-44
•
|ul us 28 ig, péntekig:
M a g y a r u l besaé.ő szovjet
fi!m«igiát6k :

Boldog

aratás

Széchenyi F D K LY A filmszínház
TELEFON: 34-77 =====

Nvári s?ünet
Előadások kezdete a Belvárosi Moziban: hélköznap fél 7
és fél 9 órakor, vasárnap és
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9
órakor.
Előadások kezdete a Korzó
Moziban: hélköznap 6 és 8
órakor, vasárnap és ünnepnap
4, 6 és 8 órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 11—12
ig. délután egy órával az elő
adás kezdete előtt.

A P R O H I R D E T E S
HÁLÓSZOBABUTOR (fehér) fcstelt,
massziv és egy keményfa szekrény
HASZNALT kar. és zsebórákat, éb- eladó. Bajcsy-Zsilinszky-u. 15 sz. I.
3373
resztőórákat meglepő magas áron em. 4.
veszek. Fischer órás.
»
l.áKáS
ó
EGY különálló kis ház eladó. ÉrSÜRGŐSEN keresek szoba konyhás
deklődni Hajnal-u. 34 szám.
JÓKARBAN levő fehér, mély gyer- lakást költségmegtéritésseL Érdekmekkocsi eladó.
Erd. Moszkvai- lődni Újszeged, Tárogaló-u. 12 sz.
3377
kőrút 27.
3375 Kiss.
ELSŐRENDŰ ló- és szamárhús kap- BÚTOROZOTT albérleti szoba kiható a Valéria-téri Lóhuscsarnok- adó ágyneművel, vagy anélkül. Jel3376
ban.
3384 ige: „Kis szoba".
HASZNÁLT férfi kerékpár eladó.
Újszeged, Bcthlen-u. 29.
LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés!
Kifogástalan á l l a p o t b a n levő,
vállalok. Olomkristályt veszek. Szeegészen prima
leiné, Kelemen-u. 7. sz.
KERÉKPÁR, varrógép, Írógép javítása szakszerűen Rádió OKA utalványra, kerékpárgumik, alkatészek
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
a
Delmagyarorsxág
11. szám.
kiadóhivatala,
HÉTFŐN
találtak egy kulcscsomót
Len'n-utca ó.
a Hattyas-soron. Igazolt tulajdonoÖSSZECSUKHATÓ vaságy szalma, sa átveheti a kiadóban.
zsákkal, stelázsok. csillárok eladók. TALÁLTAK egy kardigánt. Igazol!
Dugonics tér 11. III. 19.
3386 tulajdonosa átveheti a kiadóban.
ELADÓ kifogástalan állapotban lé- KI vállalna nyugdíjas beteg férfit
vő prima süllyesztős Singor varró gondozásra? „Levelet sürgős" jel3385
gép. „Kifogástalan" jeligére.
3383 igére.
1000 kg-os mérlege! keres megvé- CSŰRI Ferenc névre szóló tagsági
telre Elek mérlegkészitő, Árpád-tér könyvet találtak. Igazolt tulajdono3 szám.
3382 sa átveheti a kiadóban.

írógépet vesz

Ma,

pénteken

este a

Hágiban

Holnap, szombaton e&rie az ujszegedi Vígadóban
O-w^U^-J! I r l i i ó n
O t e d U d U I lOlVdll,

a Szegedi Nemzeti Színház művésze
énekel.
Belépődíj
nincs.

