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ÍTÉLT A NÉP!
A kövér, h u l l á m z ó gabonatáblák,
á kalászok tövén suhogó kaszák, a
v i d á m aratők ütemes mozgása: egyegy felejthetetlenül szép mozzanata
a békés életnek. Ebbe a termő békességbe robbant bele az
a
hír,
hogy a N a g y Fereneek,# R a j k o k ,
Mindszentyek és Peyerek u t á n m e .
gint összefogott a papi ruhába öltözött gyilkosok aljas b a n d á j a ; ösz.
szefogott, hogy épülő és szépülő hazánkat, annak dolgos népét h á t b a ,
t á m a d j á k .Nem egyedül, erre gyáv á k és gyengék voltak ezek a hitv á n y szemetek. Segítségül hívták a
hozzájuk méltó cinkosaikat, a hazaárulásban m á r j á r t a s Tite-klik.
ket s a dolgozók becsületét, a népek szabadságát szatócsárunak tekintő amerikai imperialistákat
és
més zároslegényeit.

— Az összeesküvés leleplezésekor
újra
felrémlett
előttem
Horthyék
sötét uralma
—
mondotta
Hős
N a g y János, a vásárhelyi
Marxtszcs tagja. — A mi
gazdaságunk
központjában,
a volt Nagy
Dezső,
féle
tanyában
mészároltalak
le
Horthyék
53 ártatlan
vásárhelyi
embert. Grőszék elődei 1919 őszén
ennek a tanyának a nyirkos pincéjébe. zárták azokat a becsületes dolgozókat, akik a szabadságot
akarták, s a pincéből felhajtva a tanya
délkeleti részén egy közös gödörbe
halomra lövöldözték őket. A szomszédos tanyában voltam akkor béres és engem is áthajtottak
gödröt
ásni. A kivégzéskor egy mártír nem
halt meg azonnal és a gödörben a
hullák
kőző 1! felülve
könyörgött
kegyelemért. Sortűz felelt rá. Szétroncsolták a fejét. Mikor ezekre a
rémségekre gondolok, önkéntelen is
felvetődik bennem, mit
érdemelhet,
nek azok, akik ezt a szörnyűséget
Újból folytatni akarták:
csak a leg.
súlyosabb
Ítéletet!

PA R T B I Z O T T S A G A N A K

nyien, hogy Pártunk és Rákosi elvtárs vérét bennünket
a szocializmus felé vivő úton. Ezért vállalta a
vásárhelyi gépállomás
brigádvezetője,
Kovács József
traktorista.
dolgozó társai nevében, hogy felemelt ötéves tervünkben kiszabot;
legmagasabb eredményt még tovább
fokozzák és megköszönik Pártunknak, hogy kicsavarta
a gyilko<
fegyvert az amerikai imperialisták,
kai és az aljas Titóval összefogo!
böllérbicskás gazemberek kezéből.
_ M é g m i építünk, a nép ellensége1
támadnak. Megkeresik Grőszéket éí
társaikat, hogy azokkal szövetkezve hátba támadják
törekvéseinket.
F e l a j á n l j á k szolgálataikat a gyilkos imperialistáknak, hogy feldúlhassák otthonainkat, s mint ahogy
Koreában, legyilkolják m é g a csecsemőket is. T u d j á k ezt a csongrádmegyei
asszonyok
is.
Apa.
tóczkí Józsefné, az M N D S Z vásárhelyi I I I . kerületi ügyvezetője levelében a következőket í r t a : — Nekünk a múltban
mindig
csak
n
szenvedés és a dolog nehezebb része jutott. Ezt adták Grőszék elődei
a Horthy-fasiszlák
nekünk, dolgozó
asszonyoknak.
Űgylátszik,
Grőszéknek és cinkosaiknak
még nem vol 1
elég a mult vérontásaiból, nem fáj
nekik az, hogy a I I . világháborúban ezrek
hozzátartozója,
férje,
gyermeke maradt oda. De mi erre
jó munkával,
többtermeléssel felelünk.

színpadon
tartanak'
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Az Újszegedi Kender- és Lenszövő dolgozóinak válasza
a Szegedi Kendergyár dolgozóinak
A Diósgyőri
Gépgyár
kezdemé- 200 cérnázóorsó
pereg
m a j d az
nyezése
nyomán
mi, az
Újszegedi tizemben s a negyedik
negyedévKenderfoiiógyár
dolgozói
is
meg. ben m á r teljes egészében
itt az
vizsgáltuk
felemelt
tervünkkel
járó
üzemben cérnázunk. I g y kiküszöfeladatainkat
és láttuk,
hogy
azok
böljük, hogy a szükséges anyagot
megnövekedtek.
Átvizsgáltuk
a
pá.
800 kilométer távolságról
szállít,
rosverseny
szerződésünket
is és azt
tapasztaltuk
az első hónapok
ered. sák el hozzánk.
Mi, a vetülék orsózó és copsoló
menyeiből,
hogy
olcsóbban,
többel
hogy tervünket a
és jobbat
tudunk
termelni,
mint dolgozói vállaljuk,
ahogy
azt a
versenyszerződésben I I . negyedévben 102. a 111. negyedévben 103
százalékra
•teljesítjük.
vállaltuk,
A májusi
0.11 százalékos
hulladéAlkotmányunk
megünneplésénél
kunkat csökkentjük s ezzel havonta
mi sem akarunk
lemaradni
és a pá38.8 kilogramm
fonalat
takarítunk
rosverseny
melle't
felajánlásokat
meg, 970 forint
értékben.
teszünk,
amelyeket
összegyűjtve
Mi, az üzemrész műszaki dolgoátadunk
Nektek
és ezzel
válaszolunk
a felhívástokra.
Azzal
a büszke
tu- zói v á l l a l j u k , hogy a termelést gátló
faesigahiányt
megoldjuk
dattal
tesszük
ezt meg,
hagy
ezzel örökös
az
a szocializmus
építését
segítjük
elő, augusztus 20-ig. I g y a k a r j u k
•i béketábort
erősítjük
s egyben
vá. üzemrész termelésének emelését előlaszolunk
az imperialisták
háborús segíteni.
Mi a szövőosztály dolgozói válmesterkedéseire
is.
Mi, az előkészítő üzem
dolgozói laljuk, hogy I I . negyedévi tervünvállaljuk, hogy a I I . negyedéves ket 102 százalékra, a I I I negyed,
operatív tervünket 102 százalékra, évit pedig 103 százalékra teljesíthogy
a I I I . negyedévit pedig 104 száza- j ü k . A cséplésre vállaljuk,
gabonás
zsákanyagot
Iákra teljesítjük V á l l a l j u k ,
hogy 10 tonna
osztályunk m á j u s h a v i 0.29 száza. szövünk. A hulladékunkat 1 szá;ékos hulladékát 0.11
százalékra zalékra csökkentjük s így 221 kil<j
tudunk
megtakarítani,
csökkentjük s így 191.4 k i l ó g r a m m fonalat
fonalat takarítunk meg,
amelynek amelynek értéke 590 forint.
értéke 4785 forint.
Mi, műszaki dolgozók
vállaljuk,
M i műszaki dolgozók
vállaljuk
hogy üzemen belül cérnázó gépeket
készítünk s augusztus 20.ra m á r

Most, hogy az összeesküvés tárgyalása végéhez ért és a gyilkosságra, rombolásra és a dolgozó nép
eredményei ellen szövetkező banda
felelt kimondta a nép bírósága az
ítéletet, valamennyi
dolgozó
úgy
érezte, hogy ez az ítélet — az c
ítélete. Ebben az ítéletben
valamennyi dolgozó megérezte
hatalMoszkva ( T A S z S z ) . A küszöbönmas erejét, amelyet a Párttól, a
repülök
Kiss Lajos 10 holdas belsőkutasi proletárdiktatórától kapott. Azt az álló ünneppel, a szovjet
napjával
kapcsolatban
Sztálin
erőt,
amely
a
romokban
lévő
Maközépparaszt elmondotta, hogy lelgyarországból virágzó országot te- elvtárs, gárdaaitábornagv. az ünke mélyéig felháborította
ez az
remtett, amely felépítette a Vásár- nepségek
vezetőjének
helyettese
összeesküvés:
helyi Mérleggyárat, a Szegedi Tex- nykatkozatot tett;
a dolgozók részére ?.
— Most már igazán
javul
az tilkombinátot,
.,A szovjet nép nagy
népi ünéletünk — mondotta — és én min- sokszobás, kényelmes m u n k á s l a k á . nepként köszönti a szovjet repülök
dig 100 százalékig elegei teszek be. sokat, a kultúrházakat és bölcsődé- napját. Ezt a napot azoknak a t ö r .
adási kötelességemnek, hogy a bé- ket. E z az erő vitte ki a falvakba
ténelmi
győzelmeknek
jegyében
két erősíthessem. Tudom azt, hogy a kul tórát s a világosságot.
ünnepeljük, amelyeket
a
szovjet
Grőszék háborút akartak, újból véDe ez a hatalmas erő nemcsak emberek Lenin és
Sztálin
nagy
rengzést
akar'ak
felidézni.
Az
építeni tud, hanem le is tud sújtani
p á r í j á n a k vezetésével
vívtak k ! "
1919.es fehér terrort akarták
fel.
a nép ellenségeire. E z t bizonyította
támasztani.
Nekem három
testvébe a dolgozó nép akkor, amikor bí- — mondotta a többi között, m a j d
rem maradt oda a háborúban
és
rósága kimondta a méltó ítéletet a megállapította, hogy a világ egyet,
édesanyámat
az emiatti
bánat
a
gyilkosok felett. —
Megköszönjük len légiflottája sem tekinthet visz
sírba vitte. A gyűlölet forr
benPártunk
éberségét — í r t á k az íténem, mikor erre az összeesküvésre
let kihirdetése n a p j á n
a szeged'
gondolok".
népművelési iskola bányász hallga,
Nincs olyan
jőzangondolkozásű tói — , hogy a dolgozó nép ökle leerre az aljas összeesküember Csongrád megyében, aki lel- sújthatott
Mi ígérjük,
hogy ez,
ke mélyéig el ne ítélné Grőszék al- vő bandára.
u'án még jobb munkál
végzünk a
j a s összeesküvését. Üzemek, vállaErdei Ferenc földművelésügyi mibányában
és több
szenet
adunk
latok és a földek dolgozói egyem.
azokhoz a hatalmas
alkotásokhoz niszter pénteken az alábbi rádióberként emeltek fel tiltakozó szaamelyeknek
segítségével
felépítjük felhívást intézte a dolgozó parasztvukat ez ú j a b b merényletre és kösághoz:
békés jövőnket, a
szocializmust.
vetelték a legsúlyosabb ítéletet.
Az ország nagyrészében elérkezett
Táviratok és levelek százai és ez- az aratás ideje. Az őszi árpa már
— Forrón szerelett Rákosi
elv.
társunk!
Jelentjük,
mi, a
makói rei érkeztek Pártunkhoz és Pártunk mindenütt teljesen beérett, aratása
közeledik.
Mindenütt
MÁV-műhely
dolgozói, hogy
csat. lapjaihoz. Kérges, olajos kézzel ír- befejezéshez
lakozunk a Diósgyőri Vasgyár
dol. ták alá nevüket ezekre a levelekre aratható, érett állapotban van m á r
gozóinak Alkotmányunk
ünnepére a dolgozók legjobbjai, hogy a nép a rozs is, ezért aratását teljes erőország
hirdetett szocialista
munkaverseny, bírósága lássa azt, hogy az orszár vel meg kell kezdeni. Az
dolgozója nagyobb részén a búza is
viaszkihívásához.
Vállaljuk,
hogy terven valamennyi becsületes
felül megjavítunk
21 fővizsgás te- mellettük van, 'saját igazságos íté- érésben van, tehát aratása sok heherkocsit és 10 futójavításos
teher_ letének érzi az ő ítéletüket. A z íté- vén megkezdhető. Azonban az aratás
után
valamennyi munkája még nem indult meg orkocsit, 80 százalékban
ócska, hasz- let kihirdetése
nálható anyagból.
Ezzel
válaszo- dolgozót az a tudat erősiti. hogy új- szágszerte olyan mértékben, ahogy
megtisztítani
orszá- azt az érés üteme megköveteli. Ezlunk a háboríis gyujtogalóknak
és ból sikerült
egy fekélyfől, ú j b ó l sike- ért most
támogatóiknak:
Grösz József
aljas gunkat
bandájának is, akik ragyogó
jövőn, rült egy akadályt elhárítani ólunka
legfőbb teendőnk,
minden
ból és haladhatunk
tovább békés
ket akar'ák
elrabolni.
más munkát megelőző
fontosépítésünkkel. A Grősz és aljas banBenne van a m a k ó i MÁV-műhely d á j á n a k
tosságú feladatunk az aratás habírósági
tárgyalásából
dolgozóinak harcos kiállásában
a megtanulták a dolgozók valamenyladéktalan
megkezdése.
dolgozóknak az az elszánt törekvé- nyien azt, hogy m é g fokozottabban
se is, hogy a nép ellenségeinek va- éberebbeknek kell lennünk. Grőszék Az őszi árpa aratását 1-2 napon beiül mindenütt be kell fejezni,
a
lamennyi aljas
támadására
m é g összeesküvésének
leleplezésével
az
jobb. m í g harcosabb m u n k á v a l fe- nem ért véget az ellenség támadása. rozs aratását pedig mindenütt
lelnek. E z a harcos kiállás
hozta Ezért fogadták meg a dolgozók ez- országban teljes erővel, minden kélétre hároméves és ötéves tervünk rei és százezerei megyénkben^ is sedelem nélkül meg kell kezdeni.
eddigi hatalmas
eredményeit
és hogy fokozzák termelésüket és éberSemmiféle halogatásra, várakozáshozza létre m a j d a
Dunapentelei
ségüket. Ebben
a
fogadalomban ra nincs idő. Helytelenül járnak el
Vasművel, a Budapesti
Földalatti
gazdasábenne van az éberség; benne van a? azok a községek, állami
Vasutat és számtalan olyan hatalaz akarat, hogy a szocialista épí- gok és termelőszövetkezetek, amemas építményt, amely
meghozza
tésünk erős törvényére, az
Alkot- lyek azt várják, hogy mindenütt álszámunkra a jobb életet. A k i k tolés
mun- tálában bekövetkezzék az érés
lal, kalapáccsal és kaszával a ke- m á n y u n k tiszteletére vállalt
nem látnak hozzá késedelem
nélkafelajánlásokat
túlteljesítjük.
F
o
.
zükben dolgoznak h a z á n k felvirágkül a munkához, ahol a
gabona
zásáért, a szebb m a g y a r
jövőért, kozzuk eredményeinket, hogy nép- aratható.
gazdaságunkat
erősítve
fel
tudjuk
azok a dolgozók t u d j á k igazán_ érFelhfvom különösen az
állami
tékelni, mit jelent a Szovjetunió ál- venni a harcot az imperialistákkal
országunk ^ olyan gazdaságok dolgozóit, a
termelőtal adott szabadságunk,
amelyet szemben; hogy
erős
b
á
s
t
y
á
j
a
legyen
a
békének
szövetkezetek
hogy
járjamost nekünk kell megvédeni.
A
Párthoz, Rákosi elvtárshoz fordul- amelyet nem egy ilyen gyáva, al. lak élen az aratás munkájában és
tak követeléseikkel, hogy a legsú- j a s bánda, mint Grősz é s társai, df
haladéktatanni, minden mozgólyosabb büntetést szabják az össze- az imperialisták állig felfegyver,
sítható erejűkkel lássanak hozesküvőkre, mert t u d j á k valameny- zett zsoldos hada sem tud betörni.

Sztálin

adunk át szocialista
megőrzésre.
Mi, az üzemfenntartó
dolgozói
vállaljuk,
hogy importanyagból
20
százalékos megtakarítást
érünk el,
A vízmentes kallandergép
import,
hengerei helyei hazai
anyagokból
készítünk
hengereket és ezzel 50
ezer forint
értékű
importanyagot
takarítunk
meg. Augusztus
20-ra
vállaljuk,
hogy terven
felül
egy
felvetögépet is a alakítunk.
Mi, adminisztratív dolgozók vállaljuk, hogy a verseny teljesítését
10 naponként pontosan
kiértékel,
j ü k és az önálló műhelyelszámolást
augusztus 20-ig egy
üzemrészben
beveze'jük.

A z üzem vezetősége vállalja, hogy
a dolgozók vállalásának teljesítésé*
hez szükséges előfeltételeket b i z .
tosítja. A Kovaljov-mozgalom ki_
szélesítésére augusztus 20-ra megszervezik a második sztahánovista
iskolát is. A párosversenyben vállalt 300 Nazarova.szerződést 400.
ra emelik. A z összműködés megjavítására vállalják, hogy a velük
összeköttetésben lévő összes
üzemek
rendeléseit
határidőre
és
reklamáció mentesen szállítják le.
Ez a jelszónk:
„Olcsóbban,
job„
hat, többel termelünk Pártunk
ve„
építésé*
hogy augusztus 20-ra
üzemrészünk, aetésével, a szocializmus
Az Újszegedi
Kender*
ben kiszélesítjük
a Nazarova.moz.
i ért".
és Lenszövő dolgozói. |
galmat és műszakonként
U gépet [

elvtárs, gárdaaltábornagy
nyilatkozata
a szovjet repülők
ünnepéről
rítja kl, amelyeket Sztálin elvtárs,
a szovjet nép vezére és tanítója
„Oroszország minden országnál szerzett a Szovjetunió légiflottája*
hamarabb vetette meg a repülés- nak megalapítása körül.
E z u t á n arról
beszélt, hogy
8
tudomány alapjait és meglette az
útat a világ első autógirójátől a fasiszta Németország és az i m p e .
rialista J a p á n elleni Nagy
Honszovjet tervezők igen nagyteljesítvédő Háborúban a szovjet repülők
ményű és nagy sebességű léglöké.
miként zúzták szét az egekig m a .
ses
repülőgépeiig.
Országunkat
gasztalt német légihaderőt, hogy
joggal mondhatjuk a repülés haa háború óta eltelt hat év
alaU
zájának E z a történelmi tény ha- milyen új sikereket értek el.
zafias büszkeséggel
tölti
el
a
Befejezésül megállapította Sztálin
szovjet embereket."
Rámutatott, elvtárs, hogy a sztálini
repülés
hogy a szovjet nép Sztálin-sóly- tusinői ünnepe a szovjet légiflotta
mainak nevezi repülőit. Ezzel azo. vívmányainak, technikai és művékat a hatalmas érdemeket dombo- szeti fejlődésénenk szemléje lesz.
sza olyan dicsőséges történelemre,
m i n t a szovjet repülés.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER RÁDIÓFELHlVÁSA
z j elsősorban a rozs
aratásához. de mindenütt, ahol lehetséges, a búza aratásához Is.
Nem
lehet
akadálya a
munka
megkezdésének az sem, ha
itt-ott
még munkaerőhiány
mutatkoznék.
A gazdaságok vezetői mozgósítsanak
minden munkaerőtartalékot. A termelőszövetkezetek a tagok családjait, az állami gazdaságok pedig az
állandó dolgozókat és azok
családtagjait állítsák munkába.
Különösen fontos feladata van
az nratás
általános,
országos
megindításában a községi tanácsoknak.
Rajtuk múlik az, hogy követve az
állami gazdaságok
és a
termelőszövetkezetek példáját, az
egyéni
gazdálkodók is mindenütt
hozzálássanak az aratás munkájához. A
községi tanácsok feladata az, hogy
az állandó mezőgazdasági
bizottság tagjait, a tanácstagokat mozgósítsák és

dűlőként, nteánként szervezzék
meg, indítsák meg az
aratás
munkáját mindenütt, ahol még
nem kezdték volna
meg
azt
teljes erővel.
Idei aratásunk gazdag, bő
termést fgér. Kedvezően halad
előre
az érés is. Jóelőre
látnunk
kell
azonban azt is, hogy az aratás éppen a nagy termés és a sok cso*
padék, valamint a gabona
helyen^
kénti ledőlése miatt
igen
nagy,
igen nehéz munka.
Ezért
ennek
megfelelő erővel
kell
mindenütt
hozzálátni az aratáshoz,
szembe kell szállni minden halogató
szándékkal,
leküzdeni
minden akadályt, ahol az aratás munkájában késlekedés mutatkozna,
hogy a következő napokban
országszerte teljes erővel meginduljon
a munka és a nagy termést
mindenütt időben, veszteség nélkül betakarítsuk. Ez most a legfőbb kötelességünk önmagunkkal,
dolgozó
népünkkel, szocializmust építő
or.
szágunkkal
szemben és a
béke
ügyének szolgálatában a béke erői?
nek növelése érdekében.

A „Segítsük a koreai hősök gyermekeit'*
gyűjtés eredménye: több mint húszmillió
forint
A Magyar Nők
Demokratikus
Szövetsége titkársága beszámolt
a
Magyar Távirati Iroda munkatársának a koreai gyűjtésről. Eszerint a
gyűjtés eredménye: 20 millió 160
ezer forint.
A gyűjtés június 15-ével lezárult,
de napról-napra érkeznek még hozzánk az összegek, amelyeket
cso-

portjaink csak most küldenek be—•
hangzik tovább a beszámoló.
Szervezeteink a bélyegek értékének gyors elszámolásával
segítsenek ahhoz, hogy minél
hamarabb
útnak indíthassuk újabb vonatunkat Koreába ruhaneművel,
gyógy*
szerekkel, a koreai gyermekek szá*
mára.
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A Z ÉLELMEZÉSI MINISZTER R E N D E L E T E
A GABONA FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Az élelmezési minisztérium tájékoztatási osztálya közli:
Az élelmezési miniszter rendelet,
ben szabályozta a gabona forgalmát. A termelő kenyérgabona ter.
mésébő] a beadási kötelezettség alól
mentes, háztartási szükségletként a
háztartásához
lar'ozó
ellátatlan
személyek őstermelői fejadagjának
megfelelő mennyiségű kenyérgabonát (búzát, rozsot, kétszerest) tarthalja vissza. Az ős'erraelő fejadag
a hatodik életévüket betöltött gyermekek részére kétszázhúsz kg,
a
hat éven aluli, de első életévüket
betöltött gyermekek részére 160 kg,
kenyérgabona, a z egy éven aluli
csecsemők részére — amig az egy
évet be nem töltik — havi öt kiló,
a gyermek első életévének betöltését követő hónap első napjától nz
1952. évi június 30. napjáig szániítva havi 18.5 kg kenyérgabona.
Ha a termelő többféle kenyégabonát
termel, fejadag céljára búzát, rozsot és kétszerest csak a tényleges
'érmés eredmény arányában
tarthat meg.
A kenyérgabona termésből a beadási kötelezettség alól mentes gazdasági szükségletként a következő
mennyiségű kenyérgabona tar'ható
vissza: vetőmag cfmén a kenyérgabona vetésterületre kat. holdanként
búzából 116, rozsból éa kétszeresből 100 kiló, az éves ezegödményes

Őstermelői

fejadagra

való

Minden más, közös, vagy közületi (társulati, egyházi, vállalati,
stb.) gazdaságban,
továbbá
jogi
személyek gazdaságában az őstermelői fejadagot csak olyan személyek és családtagjaik részére szabad
visszatartani és kiadni, akik me.
tógazdasági munkában ténylegesen
résztvesznek.
Azok részére, akik a gazdaságban
végzett mezőgazdasági munka után
járó nyugdíjukat természetben kapják, a természetbeni járandóság
erejéig, csak a snjá: személyüket
és háztartásukat megillető ősterme.
lői fejadagot szabad visszatartani
és kiadni, ha őstermelői fejadagjuk máshonnan nincs biztosítva. A
tennésze ben kiadott őstermelői fejadagot a lei-meló köteles féljegyezni a s«ját gabonalapjára és annak
a személynek a gabonalapjára is,
akinek a kenyérgabonát kiadta.
Kenyérgabonát vámőrlésben megörölletni csak a községi, városi vagy
városi kerületi
tanács végrehajtó
bizottsága állal a gabonalapon kiállított vámörtrsi engedély alapján
szabad. Vániörlési engedélyt csak az
kaphat, aki vámőrlésre jogosult és
gabonalapja van. Az a termelő, aki
mezőgazdasági munkásokat élelme
zésscl szerződtetett,
a
munkások
élelmezéséhez szükséges kenyérgabona őrlésre a vániörlési engedélyi
a gazdaság fekvése szerint Illetékes
községi, városi vagy városi kerületi
tanács végrehajtó bizottságától
is
kérheti.

gazdasági alkalmazottak és a ház.
tar'ásokhoz tartozó, gabonalapjukon feltüntetett ellátatlan szemé,
lyek őstermelői fejadagja: haszonbérlet esetén a szerződés szerin'
j á r ó gabonamennyiség erejéig
a
bérbeadó és a háztartásához tartozó, gabonalapján feltüntetett személyek ös'ermelői fejadagja, ha a
bérbeadó olyan mezőgazdasági fő.
foglalkozású személy, aki földjét
saját kezelésében művelni nem tudja, az olyan személyek részére,
akiknek mezőgazdaság a főfoglalkozásuk és akikkel szemben a termelőt törvényen, bírói ítéleten, vagy
ellátási szerződésen alapuló természetbeni 'artási kötelezettség terheli, a kötelezettség szerint járó,
de legfeljebb az őstermelői fejadagnak megfelelő mennyiségű kenyérgabona, ha fejadagjuk máshonnan
nincs biztösítva.
Állami gazdaságokban az őstermelői fejadagot azoknak a munkavállalóknak részére szabad visszatartani és kiadni, akiknek ezt a kollektív szerződés biztosítja. A termelőszövetkezetek és I I I . tipusú termelőszövetkezeti csopor'ok a munkaegységek keretében történő kiadás céljára tagjaik és azok háztartásához tartozó ellátatlan személyek ős'ermelői fejadagjának megfelelő mennyiségű
kenyérgabonát
tarthatják vissza.

jogosultság

megállapí'ása

Az a dolgozó paraszt, aki a kenyérgabonabcadist 1951 augusztus
20-ig, a takarm&nybeadást
1951
november 7-ig, egész termény és
állalbeadási
kötelezettséget
pedig
1952 április 4-ig teljesíti, a felszabadulás ünnepe alkalmából háztartásonként negyven kiló kenyérgabonát őrölhet. Az a termelő, ak> kenyérgabona beadását teljcsilctle, az
őstermelői fejadagon felül
ötven
kiló kenyérgabona
őrlésére
kap
vámőrlési engedélyt, ha saját mnga, vagy a háztartásához
larlozó
személyek
bármelyike
házasságot
köt ha neki vagv- a háztartásához
tartozó személyek
valamelyikének
gyermeke születik, ha saját maga
vagy a háztartásához tartozó személyek valamelyike ezilst, arnnyvagy gyémántmennyegzőjét ünnepii.

Az a termelő, aki a beadási kötelezettség
teljesítésére
szükséges
kenyérgabona teljes mennyiségének
beadása után az állami begyűjtőhöz kenyérgabonát ad be, az őstermelői fejadagon felüli szabad őrlésre kap váinörlési engedélyt az
alábbi mennyiségben:
A mezőgazdasági
munkavállalók
és az 5 kat. holdnál kisebb szántóterülettel rendelkező termelő a beadási kötelezettségen felül beadott
kenyérgabona
száz
százalékának
megfelelő mennyiségű kenyérgabo.nára;
az öt kat. hold vagy annál naRyobb szántóterülettel
rendelkező
termelő a beadási kötelezettségen
Külön kedvezmények
felül beadóit kenyérgabona fitven
százalékának megfelelő mennyiségű
a benvüRést pontosan
kenyérgabonára;
teljesítőknek
a kulák a beadási kölelezctlséAzok a dolgozó parasztok, akik
gén felül beadott kenyérgabona 25
beadási kötelezettségüket pontosan
százalékának megfelelő mennyiségű
teljesítik, az őstermelői
fejadagon
kenyérgabonára;
felül külön
vániörlési
engedélyt
A szabad őrlésből származó lisztknpnuk. Az a dolgozó paraszt, akt
a kenyérgabonabeadáat
1951
au- tel a vámőrlésre jogosult szabadon
gusztus 20-ig teljesíti, az Alkotmány rendelkezik és azt a közvetlen foünnepe alkalmából háztartásonként gyasztónak és a közvetlen fogyaszhúsz kiló
kenyérgabona
őrlésére tók részére árusító kiskereskedőkkap engedélyt. Az a dolgozó pa- nek az őstermelői forgalomra voraszt, aki a kenyérgabona beadá- natkozó szabályok szerint szabadon
sát 1951 augusztus 20-ig és a la- eladhatja. Malom, stilöiparos, venkurmánybeadást 1951 november 7- déglátó iparos és más ipari feldolig teljesíti, a Nagy Októberi For- gozó azonban a vámörlésr* jogoradalom ünnepe alkalmából
ház- sulttól lisztet nem vásárolhat, ezeklisztet
tartásonként húsz kiló kenyérgabo- nek a vámőrtésre jogosult
nem adhat el.
na őrlésére kap engedélyt.

Szövetkezeti

tagok

A termelőszövetkezetek és a III.
tlpúsú termelőszövetkezeti
csoportok a kenyérgabona beadása teljesítése utál! fennmaradó kenyérgabonából tagjaik és a háztartásukhoz tartdió személyek részére az
őstermelői
fejadagon felüli
őrlés
céljára fejenként 40 kiló
kenyérgabonát adhatnak ki. A termelőszövetkezetek tagjai és a III. tlpúsú
termelőszövetkezeti csoportok
tagjai, erre a kenyérgabonára minden
más előfeltétel nélkül szabad őrlési engedélyt kaphatnak. A nemzeti,
valamint a családi ünnepek alkalmából engedélyezett fejadagon feliili őrlés a termelőszövetkezetek és
n III. tlpúsú tszcsk tagjait is megilleti. Az a termelőszövetkezet
és
III. tipúsú tszcs,, amely beadási kötelezettségén felül ad be kenyérgabonát, a szaluul őrlési engedélyt a
kötelezettségén fetill beadott
kenyérgabona száz százalékának megfelelő mennyiségű
kenyérgabonára
ls megku|i!mtjn. Ezt a vániörlési engedélyt a termelőszövetkezet vagy
n HÍ.
tlpúsú
termelőszövetkezeti
psoport nevére kiállított gabonala-

őrlési

kedvezménye

pon kel! kiadni. Az ilyen őrlésből
nyert liszttel a termelőszövetkezet,
illetőleg a III. tipúsú termelősz.övetkezeti csoport szabadon rendelkezik.
Árpa. zab, kötés és hajdina őrlésére vámőrlési engedélyi
kiadni
nem szabad.
A beadási kötelezettség teijesí.
tése után fennmaradó kenyérgabonát csak állami begyiijlőnek. vételi
jegyre szabad eladni. Másnak ke.
nyérgabonát eladni nem szabad és
máa kenyérgabonát nem Vásárolhait.
A beadási kötelezettség teljesítése után
megmaradó
árpává,
zalbbal, kölessel és hajdinával 3
termeflő szabadon rendelkezik. Árpát és zabot, akár szemes
akár
darált állapotban a termelő csak
akkor értékesíthet
szabadon, ha
takarmánybeadását 100 százalékban teljesítette és ezen felül ár
púból és zabból a község vagy varos egész évi (a+b-(-c)
begyüj.
tési tervének 1951 november 7.

előtt legalább 80 százaléka, ezután
az időpont után pedig 100 százaléka teljesítve van.

A Német Kommunista Párt nyilatkozata
a Szabad Német lijúság szervezeteinek
betiltásával kapcsolatban

Bonn, (ADN). A Német Knmmu- zat, majd igy folytalja: ..Heuss úr
insla Párt Központi
Bizottságának ugyanekkor üdvözleteket küld Von
tábornoknak.
titkársága nyilatkozatot
adott
ki Miinteuffel hitlerista
Kenyérgabonát éa ennek emberi azzal kapcsolatban- hogy az Ade- A háborús bűnös Ramke tábornotáplálkozásra alkalmas feldolgozási iiauer-kormány betiltotta a Szabad kot, aki gaztetteivel meggyalázta a
termékeit takarmányozásra felhasz- Német Ifjúság szervezeteit:
német nevet.
Adenauer
gazdagon
nálni tilos. Kenyérgabonát, árpát
Adenauer, 1951 június 26-án be- ajándékozza és szabadságra küldi,
és zabot szeszfőzésire vagy más tiltotta a Szabad
háború
áldozatai
Német Ifjúság míg az elmúlt
ipari célra felhasználni
esek
a z szerveztél. Ezt nz
alkotmánysértő egyre nagyobb nyomorba jutnak.
élelmezésügyi
minisztérium enge- tiialmat ugyanabban az időpontban
A Szabad Némef Ifjúság betiltádélyével szabad
határozták el, amikor Adenauer és
sával az ifjúság szabadságát akarLehr
felkészültek,
hogy
teljesítik
az
Kenyérgabonát
szállítani
csak
imperialistáinak ják megsemmisíteni.
szállítási igazolvánnyal szabad. A Egyesült Államok
.Egyetlen német Hatalmik sem
óhaját:
a
német
ágyútöltelék
első
szállítási igazolvány kiadására az
németet szabad áldozatul esnie Adenuuer és
elszállítás helye szerint
illetékes adagjaként 250 000 fialni
toboroznak az európai háború szá- társai háborús terveinek!" — fejeközségi, városi, vagy városi kerüméra" — állapítja meg a nyilatko- ződik be a nyilatkozat.
leti tanács végrehajtó bizottsága
illetve a megyei tanács begyűjtési
A m a g y a r Hiúság tiltakozása
osztálya vagy az élelmezési minisz
A Dolgozó Ifjúság Szövetsége ság ellen, amely szembehelyezkedik
térium jogosult.

Szállítási igazolványok
kiadása

Központi Vezetősége Adenauer kan- országának újrafelfegyverzésével és
Németorcellárhoz címzeit táviratban tiltako- a békeszerető egységes
zott a nyiigalnémrlországi bábkor- szágért harcol.
A magyar fiatalok a nyugatnémány újabb felháborító intézkedése el'en. amellyel betiltotta a de- met bábkormány proTOkáelójára azdemokraltki's német fiatalok szer- zal válaszolnak, hogy fokozzák hé.
vezetét, a Szabad Német
Ifjúság kehareuknt és még nagyobb lendünvngatnémetországl működését. Á lettel készülnek az Ifjú hékehartávirat leszögezi, hogy a bábkor- eosok nagyszerű seregszemléjére, a
és Diák
mány intézkedése a demokratikus berlini III. VlUgifjúságl
jogok lábbal tiprását jelenti és lá- Rékrtslálkozóra — fejeződik be a
madás a nvugntnémelországi Ifjú- távirat.

Árpát és zabot, akár
szemes,
akár darált állapotban szállítani az
ország egész terülvtén csak szállítási igazolvánnyal
szabad.
A
szállítási
igazolványt a tanácsok
végrehajtó bizottságai, illetve az
élelmezési minisztérium és a me.
gyei tanács
begyűjtési
osztálya
jogosult kiadni. Az árpa. a zab és
az ezekből származó daraszállításhoz szállítási igazolványt csak az
a községi, városi vagy városi kerületi tanács végrebajtébizottsága
adhat ki, amelynek területe árpá.
revidiálja
Washington
(TASzSz).
Az USA „reményét", hogy Irán
ból és zabból az egész évi ( a + b + külügyminisztériuma
közzétette mostani eljárását. A külügyminiszc) begyűjtésé tervnek 1951 novem. Acheson amerikai külügyminiszter ter ezzel
kapcsolatban
rámutat
ber 7. előtt legalább 80 százaléka, nyilatkozatát
nz iráni kőolajipar „ I r á n " mostani irányvonalának veezután az időpont ulán pedig 190 államosításáról. Acheson kifejezi szélyes voltára.
százaléka teljesítve van. Szállítási
igazolványt az egyéb feltételek
fennállása esetében is csak akkor
szabad kiadni, ha a termelő, akt
nz árpát, zabot vagy darát szállí
tani kívánja, vagy akitől azt a
szállító megsaetreztie, kenyérgabona
New-York
(TASzSz).
Malik elv. hogy június 23-án sürgős távirabeadását
és
takarmánybeadiását lúrí, a Szovjetunió képviselője, aki tot intézett Austinhoz, az
USA
már teljesítette.
júniusban a Biztonsági Tanács el- ENSZ-beli küldöttsége vezetőjéhez
intézett Acheson- azzal a kéréssel, hogy tegyen meg
Ha a szállító nem a saját ter- nöke, táviratot
boz, az USA
külügyminiszteré- minden lehető intézkedést a beutaményét szállítja, a lakóhelyén k i .
hez, amelyben a többi közöt! ezeket zási engedélyek kiadásának
meg.
állított takarmányvásárlási igazol- írja:
gyorsítása
érdekében.
Austinlől
Június 16-án Joliot-Curie,
azonban mindeddig nem kapott vávánnyal kell igazolnia, hogy állata Béállománya van és annak takarmá. ke Világtanács elnöke Nizzai a ké- laszt erre a táviratra. Kérem, külréssel fordult hozzám,
mint
az ügyminiszter úr — hangzik tovább
' nyozásához elegendő
takarmány. E N S Z Biztonsági Tanácsának elnö. a távirat — , tegyen intézkedésekét,
| nyal nem rendelkezik.
Kézipogy kéhez, hogy fogadjam a Béke Vi- hogy a Béke Világtanács küldötttagjainak
haladéktalanut
gyászként szállítható az árpa. zab lág'anács küldöttségéi. JoliouCu- sége e
őstermelői forgalomban, az őster- rie-nek küldött válaszomban bele- engedélyt adjanak, hogy a Béke
egyeztem, hogy június 25'—27-én Világtanács küldöttségének tagjai,
melői jogosultság megfelelő
iga. New.Yorkban fogadom a Béke V i . ként New-Yorkba utazhassanak s
zolása mellett az értékesítés he- lágtanács küldöt'ségét.
o't találkozzanak az E N S Z BiztonMost értesítési kaptam Angliá- sági Tanácsa elnökével. A kérdés
lyére és az élelmiszereknek késiból — írja a továbbiakban Malik megoldása magától értetődőn nem
poggyászként való szállítására voelvlárs — az Angol Országos Bé- tűr halasztási.
natkozó rendelkezések szerint meg. kevédelmi Bizottságtól. hogy Davies
Malik elvtárs egyidejűleg levél,
asszony és Jessie SGét asszony ben kérte az E N S Z titkárságát,
engedett mennyiségben.
mindeddig nem
kaptak
amerikai hogy Achesonhoz intézett táviratát
beutazási engedélyt.
a Biztonsági Tanáé* okmányakért'
Büntető rendelkezések
Malik elvtárs ezután lessögezi, tegye közié.
Búzadara,
búzaliszt,
rozsliszt,
kétszeresliszt és árpaliszt csak szállítási igazolvánnyal szállítható. A
szállítási igazolványt az illetékes
községi, városi, vagy városi kerüA minisztertanács rendelete ér.' lításával kapcsolatban a vállalatok
leti tanács végrehajtó
bizottsága leimében július 1-től a vállalatok, leendőit, Ezzel egyidejűleg intézkeállítja ki a vémóriésd
engedély hivatalok és egyéb szervek dolgo- dik az M T H a vállalatoknál lévő
alapján. Kézipoggyászként szállít- zói részére a munkakönyveket a já- üres munkakönyvek bevonásáról is,
A minisztertanács rendelete érható a liszt az őstermelői forga- rási, városi, illetve kerületi tanáállí'ja telmében a háztartási alkalmazollomban, az őstermelői jogosultság csok végrehajtó bizottsága
ki. A munkáilalák — amennyiben lakat — hasonlóan az üzemek, válmegfelelő igazolása mellett az ér
olyan dolgozót vesznek fel, aki új
tőkésítés helyére, nz élelmiszerek- munkakönyvet még nem kapott — lalatok dolgosóihoz — július I. és
nek kézipoggyászként való szállí- július 1-től a tanácsoknál kötele- augusztus 31. között ugyancsak új
A
tására
vonatkozó
rendelkezések sek a munkakönyv kiállí'ását kérni. munkakönyvekkel kell ellátni,
háztartási alkalmazottak
munkál,
szerint megengedeti mennyiségben
A munkakönyv igénylésével kap- talója köteles az illetékes munkaA rendelet megszegése és kiját- csolatos kérdőívek beszerezhetők a könyvkiállító hatóságtél
kérdőívet
szása <— így különösen a gaboná- Nyomtatványellátó Vállalatnál és igényelni és azl kitöltése után — a
igényelhetők
a
tanácsoknál
is.
A
nak a ívncelettől eltérő forga] om.
munkakönyv kiállítása céljából —
bahozatala.
őrlése,
felhasználása Munkaerőtartalékok Hivatala elnö- a tanácsokhoz visszajuttatni.
A
kéne!;
végrehajtási
utasítása
(Mavagy
szállítása — a
gazdasági
rendelet
megszegőit
5
ezer
forintig
rend büntetőjogi védelméről szóló gyar Közlöny 89. sz.) részletesen terjedhető pénzbüntetéssel sújtják.
rendelet értelmében a
közellátás tartalmazza a munkakönyvek kiálérdekét veszélyeztető
bűncselek,
mény és ha súlyosabb
minősítés
alá nem esik, öt évig terjedhető
börtönnel büntetendő. A
ren < irt cl
végül kimondja, hogy amennyiben
a cselekmény súlyosabb rendelkezés alá nem esik, kihágást követ
Több községi tanács tiltakozó haPárizs (MTI).
Egész Franciaorel és egy hónapig terjedhető elzá
szágban nagyszabású tiltakozó moz- tározatot fogadolt el, amelyet külrással büntetendő az, aki háztar. galom bontakozott ki a július 15-i döttség vitt a miniszterelnökségre.
tási szükségletére az
őstermelői
A CGT vezetőségének közlemépárizsi béketalálkozó betiltása
el.
fejadagnál több kenyérgabonát tart
len. A délfranciaországi
Donzere. nye hangsúlyozza, hogy a betiltó
vlsSza, vagy az őstermelői flejadnintézkedés súlyosan eévii az alkol.
dolgozója
got többféle kenyérgabonából, ném Mondragon-zsilip 2500
irányban biztosított szabadságjoguegyórás
tiltakozó kul. A CGT vezetősége felhívja az
a tényleges terméseredmény ará. csütörtökön
nyában tartja meg, aki gazdasági sztrájkot tartott. Sok párizsi és pe. egész munkásosztályt: Követelje e
szükségletére
a
megengedettnél remvárosi gyár dolgozói ezerszám- botrányos rendelkezés visszavonását
több kenyérgabonát tart vissza, aki ra írták alá a petíciókat.
a kenyérgnbomacserét saját gabo.
naapjára nem jegyzi fel, vagy azt
A koreai néphadsereg f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k
a mátok cserélő fél gabona)apján
aláírásával nem igazolja, aki keliadtjelenfése
nyérgabonát a rendelkezések ellenére bármilyen elmen természetben
Phenjun (TASzSz).
A Koreai mint technikai felszerelésbeu
súkiad olyan személyeknek, akiknek Népi
Demokratikus
Köztársaság lyos veszteségekel okoznak az amekenyérgabonát kiadni nem szabad néphadseregének főparancsnoksága rikai.angol beavatkozók és a UsZinközli, hogy a koreai néphadsereg mani hadsereg csapatainak
vagy aki az arra jogosultnak kl
Június 28.án a légvédelmi tüzéradott kenyérgabonát ft saját ga- ögységei, szoros együllműködéiben
bona1 apjára és az átvevő szemé y a kínai önkéntesekkel, az arcvonal ség és az ellenséges repülőgépekre
?gyes szakaszain helyi jelentőségű vadászó lövészek lelőttek öt ellengabonalapjára nem jegyzi fel.
harcot vívnak és emberben, vala- séges lökhajlájos vadászgépe'.

Acheson nyilatkozott az iráni kőolaj
államosításának kérdésében

Malik elvtárs távirata
Acheson amerikai
külügyminiszterhez

Rendelet a munkakönyvekről

Tiltakozó mozgatom egész Franciaországban
a béketalálkozó betiltása miatt
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Felkészültek a búza aratására
— nem hanyagolják el a növényápolást
HZ UJSZEGEDI

PÁRTÉLET
A Textilművek L
taggyűlésének

alapszervezete
tanulságai

HHUDAS-TERMELÖCSOPORTBRN

Két óra után gyülekeznek a ernete éa alátámasztotta nagy jeSzegedi Textitkomibimát I. alap. lentőségét azzal is. ftb^y konkrét
Dósak a kalászok az ujszegedi tszcs kocsijai kijavítva várják
a tszcsben. Naponta szállítják
he a szervezetének a tagjai. Most lesz példákat hozott fel arra.
Haiadás-termelőcsoport földjén is. hordás megkezdésiét. De segítséget
város dolgozóinak a szebbnél-szebb az első taggyűlésük azóta, hogy az
Sok nehézséggel küzdöttek meg a kapnak hordás idején a DÉFOSzaki fól tanult, » egyéb mnn^bun la
uborkákat, karfiolt, karalábét.

csoport megalakulása óta eltelt időben a tszcs dolgozói, de ahogy most
végignéznek a gyönyörű gyümölcsösön, az új tanyán — melyet a
csoport
dolgozói saját
kezükkel
építettek fel — a szép jószágáHományow, a learatott árpaföldön, a
ringó búzatáblákon., a
gyomlalan
kukoHcaföldön, eddig
soha
nem
tapasztalt öröm, melegség járja át
szívüket. A közös megfeszített munka után gyönyörű termést
vágtak
le s csépeltek el a repcéből és a
földieper, cseresznye is jól fizetett.
Kezdettől fogva gyomlálták, kapálhatták, nevelgetlék ezeket a növényeket. És a gondos munkáért nem
marad et a fizetség: olyan termést
takarítanak be, mint amilyen már
régen nem volt.
Kissé kötött a Haladás-tszcs földje. éppen ezért még nem érett bc
teljesen a búza. De a 18 hold árpatermés aratását már a
pénteki
napon befejezték

az utolsó szálig.
Kj. aratóbrigádon belül kialakultak
az aratópárok és az aratópárok között pedig kialakult a verseny. A
legjobb aratópár: Szabó György—
Farsang András, ö k ketten egy és
félóra előnnyel vágtak le egy hold
árpát. De mindannyian: Hegyes Péter. Táncos Gyula, Kovács Sándor
is alaposan kivették részüket
az
árpa aratásából. A
marokszedésnél Nagy Istvánné, Szűcs Lászlóné,
Martonosi Istvánné. Dékánvné tűntek ki jó munkájukkal. Mindig ott
haladtak a kaszások
nyomában,
nem maradtak el egy lépéssel sem.
A jövő héten tesz viaszéréshen a
Haladás-termelőcsoport .búzája. A
cél az, hogy a gabona ilyenkor mór
minél

rövidebb Ideig maradion lábon.
Tudják ezt a városi dolgozók is és
igyekeznek segíteni a
termelöcsoportok munkaerőhiányán. A Szegedi Államvédelmi Hatóság tagjai, a
fiatalok, — akik maguk is néhány
évvel ezelőtt még a kaszát forgatták odahaza — eljönnek segíteni a
termelőcsoportba,
hogy ne csak
fegyverrel védjék a békét, hanem a
békearatásból is kivegyék részüket
s ezzel is hitet tegyenek békcakaratukról.
A termclőcsoport dolgozói
már
mindent előkészítettek hogv a búza aratásánál semmi fennakadás ne
mutatkozzék, A kaszák élesek,
a

tól is. Két, vagy három kocsit ad
A jó munka nyomán egyre
a DÉFOSz-szervezet a termelőcsoportnak, hogy zavartalanul menjen
gyarapodik a csoport.
a cséplés.
a
És mindemellett gondjuk van ar- Kutat fúrtak a tanya mellett,
ra is a termclőcsoport dolgozóinak. kút mellé hatalmas tárolómedencét
áslak. Innen öntözik majd a kernehogy gazos maradjon
tészetet. Tervük az, hogy tíz holdon létesflenek öntözéses gazdálkoa kukorica, a répa.
A kukoricát dást. Az öntözés megkönnyíti munkétszer megkapálták már, s most kájukat és méginkáb
hozzájárul
ritkítják, a répa is tiszta, gyomta- ahhoz, hogy még jobb termést érlan, a ricinus harmadik kapálása jenek cl, ínég több zöldségfélét vimost van folyamatban. Az ujszegedi hessenek piacra.
..Ifjú gárda"-otthon fiataljai is —
mivel most már szünidő van — elTavaly még tanyájuk, ártézikútjöttek
a
Haladás-termdöcsoport juk sem volt. Az idei jó termés
földjére és szorgalmas
munkával biztosítja számukra is, hogy jövő
gyomtalanítják a cirkot. Nagy se- ilyenkorra még jobban fejleszthesgítséget nyújtanak ezzel a csoport sék állatállományukat és bővüljön
dolgozóinak. A három hold repce- a csoport gazdasága. Természetesen
földön — ahonnét már elhordták, ennek előfeltétele a jó munka. És
elcsépelték a repcét — most folyik az egyre szebb eredmények láttán
a téli káposzta kiültetése. Jó pénzt minden csoporttag munkája legjakap majd érte a csoport őszire. A vát adja. mert érzik, hogy ez az ót
kertészetet sem hanyagolják el a a boldog élet felé vezet.

decentraji.

zálták alapszervezetekre. Sok kérdés van, sok probléma, amit meg
kell vitatni, nem is igen hiányzik

Még mindig nem tettek felajánlást
a Szegedi Bútorgyár
ifjúmunkásai
Alkotmányunk
tiszteletére
mi szakszervezet titkára volt néhányszor kint a tanműhelyben meg.
nézni, hogy az ifjúság hogyan fejlődik szakmailag. Ezen túlmenően
sem a vállalat vezetősége, sem a
pártszervezet vezetősége nem fog.
lalkozott az ifjúsággal. A május
1-i felajánlásoknál is az
történt,
hogy a vezetőség részéről támogatást nem kaptak a fiatalok. Anynyira nem érdekelte az üzemi háromszöget az ifjúság felajánlása,
hogy a határidő lejártával sem ér.
tékelte ki, az ifjúság
mennyiben
teljesítette vállalt kötelezettségét.
Most, amikor az ország valamennyi becsületes dolgozója — k ö z .
tük természetesen a Komszomol
nyomdokán haladó magyar ifjúság
is — lelkesen teszi meg felajánlását Alkotmányunk évfordulójának
tiszteletére, a Szegedi Bútorgyár
vezetősége ismételten beleesik abba
a hibába, amit már többször elkövetett: magára hagyja az ifjúságot.
A pártszervezet titkára példáu; hónapok óta nem volt kint a tanműhelyben s így nem ismerheti döntően az ifjúság problémáját. Ez
természetesen
azt
eredményezte,
hogy az ifjúság munkájában hibák é s hiányosságok mutatkoznak.
Ilyen például a tanműhelyi ifjúmunkásainál a politikai képzés elhanyagolása, A párttitkár elvtársnő
a könnyebb ellenállást
választva
szó nélkül tűrte, hogy a megszervezett politikai kör egyáltalán nem
is működött. De a D I S Z városi bizottság oktatási osztályának sem
volt fontos, hogy előadót
küldjön
ki a politikai kör megtartására.

I I I . VIT tiszteletére, sem Alkot,
mányunk ünnepére
nem tettek
felajánlást.
A felajánlásokhoz csak néhány nap
múlva kezdenek majd hozzá, mert
mindezideig a pártszervezet támogatására vártak.
A Szegedi Bútorgyár vezetősége
megfeledkezik arról, hogy az i f j ú .
ságot
nem elég csak
ssakmattag
képesni.
Az ifjúság nevelése nemcsak ab.
ból áll, hogy melléjük a szakma el.
sajátí'ása érdekében jó szakembereket állítunk. A szakmai oktatással egyidőben gondoskodni kell arról is, hogy az ifjúság a szakmai
tudás elsajátítása mellett politikai
és kulturális vonalon is fejlődjék.
Eri azonban csak úgy tudjuk elérni, ha a pártszervezet vezetősége
foglalkozik az ifjúság nevelésével.
Nem elég, hogy az ifjúság problémáit csak a DISZ.ti'kárral beszéljük meg. Feltétlén fontos az is,
hogy a párttitkár

ismerje

minden
ifjúmunká•
problémáját
az üzemen belül. Ezeket a felada.
}okat azonban nem hajtotta végre
a Szegedi Bútorgyár pártszei-vezetének vezetősége. Feladata tehát
az üzemi pártszervezet vezetőségének, hogy ezeket a hibákat mielőbb
felszámolja munkájában. Az eddiginél lényegesen többet törődjék az
ifjúság nevelésével, hogy a Szegedi
Bútorgyár ifjúmunkásai
érezzék:
A Párt mindenben segíti őket és a
Párt támogatása az az erő, amely
minden gátat és minden
akadályt
A Szegedi Bútorgyár tanműhe- képes elhárítani eííitiik coljaik elérésében.
Az eltelt 5 hw»aj? óta csak az üze- lyének ifjúmunkásai eddig sem a

lobban megállta helyet.

Hiba volt az oktatás terén, hogy
az előadókat többször váltogatták

jóformán egy elvtára sem a tag- fi egyes előadók, vagy maguk a
gyűlésről. Fél 3 után néhány perc. politikai iskolák egyes hallgatói

cet kezdi meg beszámolóját Pécsi
elvtárs, az I. alapszervezet titkára
Beszámolóiára iól hlkészUlt,

részletesen ismerteti a nemzetközi
helyzetet. Kiértékeli a francia és
olasz választásokat, rámutat arra,
hogy az imperialisták minden mesterkedése ellenére testvérpártjaínk
megerősödtek;. Elmondja Titóék al_
jas tetteit, háborús készülődéseit,
Beszél a kiilügyminisz terhel yette.
sek értekezletéről, a
Szovjetunió
békepolitikájáról és arról, hogy az
az imperialisták hogyan hiúsítottak
meg minden
olyan
javaslatot,
amely a megegyezést, a békét szül.
gálta. Kitért a koreai helyzetre, a
koreai nép hősi harcára, majd rátért a belpolitikai
eseményekre.
Igy harcolnak
a sxemvegxÉeség
ellen
Ismertette Grősz Józ3af és társai,
a szegedi
Alkotmány-lsacsben
nak népellenes összeesküvését, l é .
mutatva arra. hogy ez újabb bizoA szegedi Alkotmány-termelőcsoA szemvesztcség
elkerülésének nyíték
lm.
a szabadságunkra törő
port földjén szaporán
halad
az másik módja az — folytatja Venperialiíták aknamunkájára.
aratógép a gyönyörű derékig
érő czel József —, hogy a diilt gabona
búzaföldön.
vágását szakszerűen végezzék el. Az
Részletesen fogleikozott
Az
Alkotmány-termelőcsoportban ilyen gabona a legrosszabb az arakét héttel ezelőtt kezdték meg az tás szempontjából. Ha hozzá nem augusztus 20 jelentőségével és az
aratást, amelyet a „harc
minden értő vágja, akkor a szemveszteséget ezzel kapcsolatos munkafeiajánlási
hanem
elég mozgalommal. FVihívta a
szem gabonáért" jelszóval indítot- nemhogy elkerülik,
figyel,
tak meg, A csoport búzája nagyon nagy százalékra növelik. Ezért volt met az országos versanyre, ametj
az,
hogy
a
mi
földjeinken
ott,
ahol
szép hozamot tgér. Holdankint 15
az augusztus 20.i versenyzásriók
—16 mázsás átlagtermést
várnak, a gép nem tudott aratni, az aratást
elnyeréséért folyik. „Ugy kell dk>lde lesz olyan hely, ahol 18, 19 má- hozzáértő dolgozók végezték cl.
goznutik, hogy e.z elsők között lezsát is csépelnek majd. Venczel JóA szemveszteség elkerülése véget"
zsef elmondja, hogy az elmúlt, ed- a búzát a keresztberakás ulán egy- gyünk" — mondotta, s mindjárt
digi pár aszályos esztendő után ez két napig hagyják és innen szállít- meg is indokolta miéit: „Erre kö.
telez bennünket korszerű ü»s;imünk,
lesz a legbővebb aratás.
ják rögtön a cséplőgéphez.
Az Alkotmány-tszcs dolgozói meg- hogy gyárunk a Szovjetunió segítA termelőcsoport tagjai
és
a
fon- ségéve Középeurópa egyik legmogépállomás dolgozói
számára
az érlelték a terménybegyüjtés
volt a legfontosabb, hogy a szem- tosságát és elhatározták, hogy ga- dernebb gyára".
veszteség a lehető legkisebb legyen. bonát a cséplőgéptől a begyűjtési
Miképpen lehet elérni ezt? Azt
A búza aratásának megkezdése előtt helyre viszik.
a termelőcsoport tagjai és a gépVenczel József elmondja, azért is megmagyarázta: Elsősorban is
munkafegyelmet,
állomás dolgozói egyilltescn
men- viszik he a gabonát nyomban a fokozni kell a
tek ki a termelőcsoport földjére és begyüjtőhelyre, mert hazafias kö- meg kell szüntetni a késéseket és
hiányzásokat.
Még
a helyszínen tanulmányozták, a bó- telességüknek tekintik a gyors be- igazolatlan
rát hogyan lehet a lehelő legkisebb gyűjtést,
is
Ezzel is hozzájárulnak többet kell a pártszervezetek
Rzemveszteség melleit lenralni.
a dolgozók jövőévi kenyerének biz- törődnie a termelési feladatokkai,
felemelt
ötéves a termelékenység növelésével,
a
Venczel József elmondja,
lehető tosításához és a
legkisebb szemveszteséget úgy le- lerv sikeres befejezéséhez.
minőség megjavításával ég a még
het elérni, hogy idejében
kezdeA búzakévék lnár
keresztekbe fokozottabb anyagtakarékossággai,
nek hozzá az aratáshoz. Az aralás rakva várják a cséplőgép megérke- a tisztasággal.
idejében való megkezdése megaka- zéséi, hogy a cséplés titán
minél
dályozza. hogy a
tóléréshen lévő hamarább bevihessek a gabonát a
Khfibb-nagvoiib hibák vannak
gabona esetleg peregni kezd.
begyűjtő helyre.
a kádermunkában

A pártezerve»et vezetőségének hibájából

A Diósgyőri MÁVAG
kezdeményezésére az ország valamennyi
üzemének dolgozói
elhatározták,
hogy
munkával,
többtermeléssel,
hulladék- és selejtesökkenlesse 1, a
minőség megjavításával
készülnek
augusztus 20-ra, Allko'mányunk évfordulójának méltó megünneplésére. Ma már ez a kezdeményezés
mozgalommá vált és ebből a mozgalomból a szegedi üzemek dolgozói sem maradtak ki. Az üzem sztahanovistáig kiváló dolgozóit követve, a szegedi ifjúmunkások
is
lelkesedéssel csatlakoztad? ehhez a
mozgalomhoz és mindent megtettek
azért, hogy felajánlásukat teljesítsék, sőt túlteljesítsék, hogy ezzel is
bebizonyítsák: méltók a világ élenjáró ifjúsága, a Koniszomol követésére.
Ezt bizonyították be a többi üze.
mek ifjúsága között az Újszegedi
Kender- és Lenszövögyár PISZfiataljai is, akiknek több mint 92
százaléka tett felajánlás*. Ezt a
ezép számot úgy érték el, hogy a
pártszervezettől, az üzemi szakszer,
vezettöl és a vállalat vezetőségétől
kellő támogatást kaptak. Abban az
üzemben, ahol a vállalat
vezetősége, a szakszervezet, sőt a pártszervezet sem foglalkozik kellőképpen az ifjúsággal, ezen a téren is
hiányosságok és súlyos hibák mutatkoznak. Ilyen például a Szegedi
Bútorgyár Zákány-utcai tanműhelye is. ahol számos ipari
tanuló
dolgozik,
A Szegedi Bútorgyár veze'őségé
az üzem tanműhelyének fennállása
— február — óla azl lehel mondani
egyáltalán
nem törődik
as
ifjúsággal.

üzemü pártszervezetet

A továbbiakban kiértékelte Pécsi
elvtárs a pártszervezet kádermunkáját. Döntő hiányosságként hozta
fen, hogy ütem foglalkoztak kellőképen a káderekkel, nem nevelték,
segítették őket. Bizonyos mértékig
az I. alapszervezetben is
reszort,
feladatnak tekintették a kádermunkát, de e mellett még az éberség
területén
is mutatkoztak
hibák.
Nem ügyeltek kellőképen az ellen,
séges hangokra és sok esetben
a „technikai" éberséget tartották
szem előtt csupán.
Mindezekbon
lényeges szerepet játszott, hogy az
elvtársak kissé elbizakodtak az el.
ért sikerek következtében.
A kádermunka megjavítása érdekében végzendő feladatok ismertetése után kiértékelte
a titkár
elvtárs az oktatási munkát.
Ki.

nem készültek
fel
kellőképpen
többször az anyagból. Foglalkozott

a DISZ oktatási munkájával is és
rámutatott, hogy ott nagy iemor.
zaolódások voltak, mert n em foglalkoztak kellőképpen a fiatalokkal, nem tudatosították eléggé az
oktatás fontosságát és jelentősé,
gát.
.
I szépszámú hozzátzélás bizonvfila.
hogy jól előkészítették a taggyűlést. Denk elvtárs a termelési beszámolót egészítette ki a
II. negyedévi tervteljesítés ismertetésével.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a
keresztorsózóban és a
felvetőben
lemaradás
mutatkozik. Gál elvtárs
arról beszélt, hogy az egyre feszültebb nemzetközi helyzet, az imperialisták fokzódó háborús készülődései, a Grősz-iigy tanulságai arrA köteleznek bennünket, hogy az
üzemen Alapszervezeten
belül
is
fokozzuk az éberséget és javítsuk
állandóan A munkál. Keszeg elvtárs az Augusztus 20-1 felajánlásokkal foglalkozott, majd
Okrösné
elvtársnő
az oktatási
munkához
szólt hozzá, Vers elvtárs pedig arra kérte a párttagságot, hogy segítse elő az MÍIK-próbázások sikeréi. Lukács elvtárs konkrét hibákat hozott fel arra. mi gátolja *
ládaraktár jobb munkájút, Vasadi
elvtárs pedig azokról a hiányosságokról beszélt, amelyek a szakszervezeti bizalmiak munkájában mutatkoznak az augusztus 20-i munkaverseny szervezése terén.
Jó hatással volt A taggyfi:é-"\
hogy az
üzemi pártbizottság titkára
is résztvett rajta s hozzászólásával
kiegészítette,
alátámasztotta
az
alapszerveteti titkár elvtárs beszámolóját és kiértékelését.
Összefoglalva
a
Textilkonih.nát
I.
alapszervezetének
taggyűléséi,
megállapíthatjuk: hogy jól
előkészítették, jól megszervezték. A legfontosabb kérdések szerepellek mind
a titkári beszámolóban.
mind
a
hozzászólásokban.
A
feladatokat
konkretizálták az alapszervezet területére, sok hibát, hiányosságot
feltártak az
elvtársak s nem egy
egészséges javaslat hangzott el. Egy
tagot és egy tagjelöltet vett fel az
alapszervezet, itt is kellő éberséggel és körültekintéssel járlak el az
elvtársak.
Hiányosság mindössze abban mutatkozott, hogv volt olyan elvtárs,
aki már
határozathozatal
ulán
akart vitát kezdeni az illető kérdésről, több elvtárs pedig csak nagy
általánosságban beszélt,
nem támasztotta alá
mondanivalóját
az
iizem. az alapszervezet életéitől vett
tettekkel és példákkal.
Mindezek
ellenére elmondhatjuk, hogy a fialai, „gyerekcipőben járó" alapszervezet első taggyűlése jól sikerüli és
hizlalást nyuitótt a további fejlődésre — de hogy ez bekövetkezzék,
keményen és szívósan kell dolgozni!

Népűnk ellenségei elnyerték méltó büntetésüket
Dolgozók levelei az Ítélettől
Az egész magyar nép feszült fi- 'összeesküvőknek
és
imperialista
gyelemmel várta Grősz és
társai | gazdáiknak.
bűnperében az ítélethirdetést. CsüErről ír Dóczi István
Csorvárúl.
törtökön délben kimondták az ítéle„Csórva község dolgozói azzal
tet. Dolgozó népünk mélységes h á . válaszoltak
az összeesküvőknek,
Iával mond köszönetet Pártunknak hogy Péter-Pálra befejeztek
az
és kormányzatunknak, amiért leleplezte és a dolgozó nép nevében árpa. búza és rozs aratását. Cenr.
ítélkezett az összeesküvők felett. va község dolgozó parasztsága ne
vében köszönöm Pártunknak és
Hálájukat levelekben is kifejezik.
Földvári
Lajos, a Villamosvasút nagy tanítónknak. Rákosi elvtárs,
nak, hogv megakadályozták »z ösr.
dolgozója levelében így ír:
meg„Pártunk
éberségének
köszönheti szeesküvők aljas terveinek
jiik, hogy ezeknek a gaz
árulóknak valósítását "
nem sikerültek
gálád terveik.
NéBorba s Istvánné
csorvai asszony,
pünk
ellenségei
most
elnyerték társai nevében fejezi ki köszönetét
méltó büntetésüket.
Mi,
dolgozók, és háláját, amikor így í r :
még jobb munkával
háláljuk
meg
„Mi, akik
annyit
szenvedtünk,
az ítéletet és váll a váll mele't
ha- látástól.vakulásig
dolgoztunk
a fel.
ladunk a többszázmilliós
béketábor, szabadulás
előtt, mérhetetlen
háláral és annak
veee'őjével,
a
diesö val gondolunk
Pártunkra
és Rákosi
Szovjetunióval".
elvtársra,
amiért
leleplezték
a ;o_
akik a
mérhete'lenül
De nemcsak az üzemek dolgozói nosztevőket,
leli muVal
akarfejezik ki levélben köszönetüket az sok szenvedéssel
ták visszahozni.
Jobb munkával,
a
összeesküvők leleplezéséért, hanem begyűjtés
sikeres
teljesítésével
ködolgozó parasztjaink
is egyönte- szönjük meg az ítél'tii
r-enf 't
tűen csatlakoznak hozzájuk és fo- még fokozottabban
Silödiiá':
a b'.
Jrontjdh".
kasott munkával
válaszolnak
az ko
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Eaésznapos tojás- és baromfifelvásáriási napot tartanak
vasárnap a megye földmüvesszövetkezetei
Csongrádmegyei tanácsaink és tömcgszervezetaink rossi felvilágosító ninnkájn, megalkuvó niagalartilsa révén a megye lemaradt a tojás- é.s baromfi begyűjtési terv j ú l i u s 1-| előirányzatának
teljesítésében. Doigozó parasztságunknak tudatában kell lennie annak, hogy hazafias kötelezettségének telje,sitésével országunkat, békénket erősiti. A
begyűjtés megkönnyítése végett n megye
fö'dmiivcsszövetkezetci
vasárnap egésznapos tojás- és baromfi
felvásárlási
napot
rendeznek,
bogy a dolgozó parasztság kiegészíthesse kötelezettsége 70
százatékának még hiányzó részét. Tndnia kell minden
földterűlettel
rendelkező
termelőnek, hogy július l-e után szabadpiacon csak az árusíthat, aki
beadási előirányzatának maradéktalanul eleget telt, de tudnia
kell
azt Is. hogy július l-e után a hanyagul teljesítőket a beadás 10 százalékos felemelésével és kártérítési összeg megtérítésével sújtják.
Tanácsaink szűrjék le n június 17-1 felvásárlási nap tapasztalatait
és annak alapján kövessenek el mindent a vasárnapi begyűjtési nap
flkcrc érdekében.
*•

A vasárnapi gyermek konferencián szülők, nevelők,
tudósok, művészek tanácskoznak a gyermekés anyavédelem kérdéseiről
A Demokratikus Nők Nemzetközi
Szövetsége
ezévbr n
Nomzefközi
(íyermekkonferenciát
hív
egybe,
amelynek
munkáját
n
demokratikus nőszervezetek országos gyermekkonferenciókkal készilik elő. A
Magyar Nők Demokratikus Szövetsége július l-re tűzte ki a magyar
gyermekek helyzetével és jövőjével
foglalkozó
értekezlet
időpontját.
Üzen a konferencián szülők, nevelők, tudósok és művészek ériékelik

majd az anya- és gyermekvédelem
terén eddig elért eredményeiket és
beszélik meg további feladatainkat
ezen a téren. Vass Istvánné
az
MNDSz főtitkára tartja a tanácskozás központi referátumát.
Jóboru
Magda, a közoktatásügyi miniszter
első helyettese a gyermekek szocialista nevelésével.
Darvas
József
közoktatásügyi
miniszter n
gyermekirodalom kérdésével
foglalkozik.

Ma és holnap hangversenyeznek
a Fegyveres Testületek zenekarai
a szabadtéri
színpadon
Szeged dolgozó n a g y érdeklődés,
sel v á r j á k a honvédzenekar, az Államvédelmi Hatóság zenekarának, a
rendőrzenekarnak és a városi
tanács
kórusának
nagyszabású
együttes hangversenyét. Á
hatalmas, 130 főnyi fúvósegyüttes csütörtökön este Hódmezővásárhelyen
szerepelt
többezernyi
hallgatóság
előtt n a g y sikerrel, vasárnap délelőtt Makón ls lejátsszák színvonalas műsorukat,
amelyen
szerepel
Beethoven E g m o n t . n y i t á n y a , C s a j .
kovszkij virágkeringője,
Liszt
2.
rabszódiája, Sosztakovics „ I f j ú g á r .
d a " filmzenéje, Hacsn t u r j á n Sztá-

*

Párthirek

Értesítjük a középfokú
politikai
iskola egyéni tanulóit, hogy
részükre j ú n i u s 30.án déiulán 5 óra1,
kor konferenciát iartunk az iparos
tanuló iskolában. A z elvtársak megjelenésére feltétlenül számítunk.
Agit. prop.
osztály.
Anyagfelelősök

figyelem!

Értesítjük
az
anyagfelelősöket,
hogy a Szegedi Pártoktatás Házából elvitt oktatási
anyag
árával
legkésőbb június 30-ig számoljanak
el, mindennap
délután 4-től este
8-ig.
Aglt.-prop. osztály

Szeged dolgozó parasztjai részére
Baktón, Itókiison és Újszegeden va.
sárnap délelőtt 10 órnknr a
nÉFOSz parasztgyüléseket tart, amelyeken közösen beszélik
meg
nz
aratással kapcsolatos
problémákat.

Ax aratás mielőbbi sikeres befejezése Is fontos harci feladat a béke

600 kg-os TOLÓMÁZSA elsőrendű,
eladó. Szappanos-u. 2.
TÖLGYFA.
angolfiókos
íróasztal,
kovácssatíú vashordók, eladók. Párizsi-körűi 36a.
MEGBÍZÁSBÓL eladó egy drb
új
kellős rekamié és két drb fotel. —
Szeles kárpitosnál. Altila-u. 2.
ELADÓ
használt
férfi
tropikálöltöny, középtermetre. Gyermekklinika kapusánál.
SZÓREGI légiagyár folytonos munkára dolgozókat keres.
Jelentkezés
Szőregi
téglagyár,
Szőrrg-Ujtelepi
megálló melleit.
EGY fcjőskecske eladó. Érdeklődni
csütörtökön egész
nap.
Szeged.
Gvöngvtvúk-u. 14.
GYERMÉKSZERETÖ bejárónőt felveszek (biciklizni tudó
előnyben).
Csongrádi sugárút 14b.
JULl'US 4-én
gvorsíró-gépfróíun.foIvnm kezdődik Rosenbergné iskolájában. Sztálin-sétány 1., Múzeummal szemben.
E V O L l ' T könyvelésre Inni! szaktanár, rövid idő alatt. Érdeklődni d.
u. 6—8-ig Parlizán-u, ő „ I. em., 2.
ELADÓ egy fiúkerékpár, 3ö0
forintért. Bolvai János n. 3.
LÓSZERSZÁMOK,
WC
víztartály,
magasnyomású permetgép töltő, fenyöfagercnda eladó. Hajnóczi-u. 10.
kapunál balra, első ajló.
F.GY jóállapotban lévő 125-ös vagy
500-as motort azonnal vennék.
—
Kistelek Petőfi-u. 20. Ampovics Jenő.
Csongrádmesvej Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:

K U T Y Á K A T vés® m a g a s áron az
Élettani Intézet. Dóm-lér 2 / d .
K A T O N A Lászlóné
gyorsíró, és
gépíróiskolájában
(Kölcsey-utca
10) ú j tanfolyamok kezdődnek.
E L A D Ó egy etrős kétlovas paras®t_
kocsi és egy 8—10-ig bíró könnyű
stráfkocsi Mérei-u. és
Marx-tér
saroknál, Hevesi Szilveszter
kovácsnál

ALBÉRLETI lakást kaphat dolgozó
házaspár, kinek ágyneműje van. . . .
Tó-u. 4b.
ÖNÁLLÓAN főző mindenes bejárónőt felveszek. Sztálin-körút 54., I.
em . ha'ra n folyosón.
B Ú Z Á R A aratókat felveszünk. Ne_
mestakács-utca 40 szám.
OLAJTENGELYES
gyümölcsszálÜtókoosi, erős parasztkocsi,
fkekapa eladó. Szögi, Teréz.u. 45.
E H Ó 30-án üzletemet
megszüntetem. Szép berondezérem olcsón
eladom. Singer, Sztálin-körút 42/a.
B É R B E vennénk
jókarban
lévő
modern író-számoló (villany) gépet azonnal. A j á n l a t o l
Szegedi
Épületszerelő
Vállalat,
Szeged,
Boerakai-u. 10 sz. alá kérjük,
F F L V E S 7 . Ü N K 17—18 éves
fiúkat, lehetnek
diákok is a Csere.
ytes-s-oii Téglagyárban.

megvédésében és éppen ezért
ken a gyűléseken minél löbb
gozó paraszt vegyen részt.

ezedol-

L Ó S Z E R S Z Á M , W C vízadagolótar.
tály, magasnyomású permetezőgép,
töltő, fenyőfagerenda és darabok
eladók. Hajnóczi-u. 19.
Kapunál
első a j t ó balra.
U J konyhabútor e l a d ó . ' Pelő asztalos, Deák Ferenc-u. 24. Megtekinthető hétfőtől,
MEGBÍZÁSBÓL
eladó 1 drb ú j
ketlös rekamié cs 2 drb fotel. Sze.
les kárpitosnál, Attila-u. 2.
K O M P L E T T hálószobabutor eladó.
Vásárhelyi.sugárút 69, fszt, Zsar_
kóók.
K O N Y H A B Ú T O R , modern, teljesen
ú j 1500 forintért eladó. Teréz.u 17.
E L A D Ó egy j ó
állapotban
lévő
125-ös Ardic motorkerékpár.
Újszeged, Brassói-u. 33/b.

Vegyen takarékbélyeget
vagy tegye pénzét
takaréKbetétkőnyvbe.'..

A Kinizsi-sportkörök MHK-postaversenya
A Kinizsi sportkörök M H K posta, keli ki az Országos Szervező Iroda
versenyt vívnak Szombaton és va- és a legjobb Kinizsi sportkör
a
sárnap a Cserepes.sori pályán. A sportegyesület hatalmas
vándorszovjet
mintára
megrendezett serlegét nyeri. Az egyes
számok,
postaversenyre komoly készülődés
ban legjobb eredményt elért dolfolyik a szegedi élelmezési
üze
éremdíjazásban
mekben. A Kinizsi sportkörök ver. gozók zászló- és
kezdete
senyét az elindított és a sikeresen részesülnek. A versenyek
lepróbázott dolgozók száma és a a Coerepes-sori p á l y á n ma délután
nöi dolgozók minél nagyobb
mé- 6 órakor és vasárnap reggel
8
retű bekapcsolódása alapján érté. órakor lesz.

Ma

főiskolai

tabdarúgóbajnokság

döntői

Szegeden

és a Szegedi Pedagógiai Főiskola
csapatai között.
A
bajnokságért
vasárnap délután negyed
6 órai
kezdettel küzdenek a győztesek, a
harmadik helyért
pedig
a
mai
mérkőzés vesztesei a
Lokomotív
sportpályán.

M a délután fél 4 és negyed 6
órai kezdettel rendezik
meg
az
Értesítjük
alapszervezeteinket, 1951. évi főiskolai labdarugó bajbegy július l . é n , vasárnap délelőll nokság középdöntő mérkőzéseit az
Pécsi
Tudomány,
10 órakor a
Szabadság
Moziban Ady-téren. A
tartjuk az ötéves terv eredményeit egyetem, a Bp. Testnevelési Főis_
Ismertető előadássorozat első elő- kola, a Szegedi Tudományegyetem
adását.
Á Sz, Honvéd-sportolók vidéken
Felhívjuk az alapszervezeteink figyelmét, hogy akik m é g nem vélték
A Szegedi Honvéd ökölvívói va
rúdugrásban. Kertész távolugrás,
át az előadásra szóló látogatási je- sárnap Debrecenben
a
fegyveres ban és rúdugrásban
és Bárkányi
gyeket. azok haladéktalanul vegyék alakulatok tornáján vesznek részi.
középtávfutásban
indul.
át a Pártoktatás H á z á b a n .
Vasárnap válogató atlétikai var.
A Sz. Honvéd tekézők KecskeAgit.
prop.
osz'ály. senyen Budapesten a Szegedi Honméten
az ö t város
bajnokságán
véd négy versenyzője indul.
KoÉrtesítjük a középkáder színvoversenyeznek.
vács
a
magasugrásban,
Németh
nalon tanuló egyéni és magántanuló
elvtársakat, hogy részükre
július
l-én, vasárnap reggel 8 órakor
az
Lokomotív
sportpályán
rendezik
Ma kezdődnek Szeged város
Iparostanulóiskoiában
összefoglaló
meg a megyei ifjúsági női és f é r f i
felnőtt úszóbajnokságai
konferenciát tartunk. A
magántaallélikai bajnokságokat. A küzdelnuló elvtársak a jelzett konferenM a délután 4 órai kezidettel in- meket vasárnap reggel 8 órakor
ciára menjenek.
dulnak m e g Szeged város felnőtt folytatják.
Aglt.-prop. osztály úszóbajnokságainak küzdelmei az
versenyuszodában.
Az
M a Sz. Petőfi—Sz. Honvéd
Július 3-án. kedden reggel 7 óra- újszeged!
délasztalitenisz bajnoki
kor a pártnapi előadók részére elő- úszóbajnokságokat vasárnap
M a délután fél 6 órai kezdettel
készítőt tartunk. Sztálin-sétány 10. után 5 órakor folytatják.,
kerül lebonyolításra a Sz. Petőfi—
szám alatt.
M a Indulnak az Ifjúsági megyei
Aglt.-prop. osztály
Sz. Honvéd asztalitenisz
bajnoki
atlétikai bajnokságok
mérkőzés a Szegedi Petőfi K l a u z á l ,
M a délután 3 órai kezdettel
a téri klubhelyiségében.
N A P I R E N D

lin-dala és s<>h m á s szép zenekari
mű.
Szeged dolgozói
ma
és holnap
este 8 órai kezdettel hallgathatják
a Fegyveres Testületek hangverseSzombat, 1951. június 30.
nyét az újszegedi szabadtári szín.
MOZI
padon. Vezényelnek:
László
Fe.
renc, Bérezés Márton, V a r g a LeSzabadság: Fél 7, fél 9 ..Kőszív"
hel é s Kertész Lajos. A Fegyveres
(július 6-ig).
Testületek hangversenyeik jövedelVörös Csillag: Fél 7, fél 9 ..Varmét a koreai gyermekek segélyezé. sót premier:' (július 4-ig).
sére fordítják. A vasárnapi hangFáklya: 6, 8 „Operától n jazzig",
verseny szünetében a
Budapesti és ..Cslpkcverők" (július l-ig).
Dózsa Sportegylet
cselgáncs-fogáEgységes egyforintos
helyárral
sokat mutat be.
mutatja be a Fáklya-mozi vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel
„Dicsőség ú t j a " című filmet.
parasztgyüléseket larlanak
•

Vasárnap
Szegeden és környékén

JUNIUS 30.

SZÍNHÁZ
Szünet.
•
A Múzeum
nyitva
tekig délelőtt
9-töl
szombat és vasárnap
1
óráig,

Repülömodell-verseny

a közforgalmi

A M a g y a r Repülő Szövetség 14.
sz. szegedi és szentesi körzete július l-én, vasárnap délelőtt 10 órai
kezdettel t a r t j a meg szokásos évi
repülőmodell.versenyét
a
szegedi
közforgalmi repülőtéren.
A
versenyre 220 géppel neveztek be. A
benevezett modellek közül 16 d a .
rab benzinmotoros modell. A verse,
nyen Szeged, Kiskundorozsma, Mezőhegyes,
Szentes,
Csongrád
és
Mindszent repülőmodellezői vesznek
4
rész .
MSZT-IIIREK.

keddtől
délután
délelőtt

repülőtéren

A rendező bizottság felhívja &
verseny iránt érdeklődőket,
hogy
kellőképpen lássák el magukat személyi igazoló iratokkal, mert csak
ezek birtokában mehetnek be a r e ,
pülőtérre.
Igen érdekes modellbemutató lesz
vasárnap délután 7 órakor a Dómtéren. Két U 8 controll gép a legváltozatosabb repülőmutatványokat
mutatja be az érdeklődő dolgozóknak.
Mind
a
délelőtti
verseny,
mind pedig a délutáni
bemutató
teljesen díjmentes.
SZAKSZERVEZETI

HÍREK

pinA z M S Z T Belváros I. szervezete
Textilszakszervezet
1951
június
S-ig. — Kossuth Lajos.sugárút
21. sz. 30-án, szombaton d. u. 4-kora Sze9-töl és Vadász-utca sarok — szombaton gedi Kenderfonógyár
kultúrterméeste 8 órai kezdettel „Ismerd meg ben Népszava-estet rendez, melyre
a
Szovjetuniót" címmel előadást minden dolgozót - szeretettel meghíA Z E G Y E T E M I K ö n y v t á r július rendez műsorral egybekötve. Belé- vunk.
,
hóban
hétfőtől péntekig reggel 8 pődíj nincs. Minden tagot és venx K I S K E R E S K E D Ő I hírek.
Á
órától fél 2 óráig van
nyitva. déget szivesen v á r u n k . Vezetőség.
K I S O S Z összes adóközösségi tagKönyvkölcsönzés minden nap délMNDSZ-HIREK
jait (kivéve a zöldség- és gyümölcselőtt 8 órától 1 óráig.
kiskereskedőket) felkérjük,
hogy
Postás MNDSz-csoport
szomba- 1951 I . félévre szóló adóbevallásu.
IDÖJARASJELENTÉS:
Változó ton délután 6 órakor
taggyűlést kat legkésőbb 1951 j ú l i u s 4-ig adófelhőzet,
többfelé
záporeső,
keleten
ügyi irodánknál beadni szíveskedtarl a Főposta kultúrtermében.
helyenként
zivatar.
Mérsékelt,
Belváros II. MNDSz-csoport szom- jenek. Nyomtatványokat vagy a tí.
időnként
élénk
nyugati,
északnyu.
zescsoportveze'ők ú t j á n , vagy
higati szél. A hőmérséklet
alig
vál- baton este 8 órai kezdettel lánc- vatalos helyiségünkben,
Sztálin,
tozik.
cal egybekötött müsoroseslet
ren- krt. 57. szám alatt
igényelhelnek,
dez.
K I S O S Z adóközösségi iroda.
x ÁRAMSZÜNET. Az
AVESZ
szegedi üzemvezetősége közli, hogy
A VÁROSI TANÁCS H Í R E I
vasárnap reggel 7—12 ó r á i g R ó k u .
son és a Fodor-telepen szünetel az
Értesítem a lótenyésztő gazdálkoFelhívom azon gazdák figyelmét,
áramszolgáltatás.
dókat. hogy a földművelésügyi miakiknek
a
tulajdonában
alföldi
nisztérium a fedeztetési idényt 1951 magyar
(magyar m a r h a ) ,
vagy
RÁDIÓ MAI MŰSORA:
július 15-ig meghosszabbította. Is- bronzderes jellegű
tehén, illetve
mételten felhívom a kancatulajdoüsző van, azt j ú l i u s 5_ig - jelentsék
SZOMBAT, JUNIUS 30.
nosokat, hogy a kancák fedeztetése
be a városi mezőgazdasági
osztáKossuth-Rádió
kivétel nélkül kötelező. Aki a tulajlyon (városi
bérház,
II.
emelet
206).
7 Népek kórusai. 7.15 Rádió né- donában lévő kancát bármilyen okpi zenekara. 7.45 Lapszemle. 7.55 n á l fogva nem fedezteti be, vagy
A közutak mentén lévő eperfák
Műsorismertetés. 8.05 Hanglemezek. azt nem kezelteti, az ellen, mint a
I érmését bárki begyüjtheti, u g y a n ,
kétéves
állattenyésztési
terv
szabo8.30 Műsorzárás. 11-30 Falu
népe.
csak felajánlhatja mindenki a matmeglndí12.30 Rádió népi zenekara.
13.15 (álója ellen az eljárás
gántulajdonban lévő eperfák
tertom.
Szórakoztató zene.
14.10 Luoillo
mését is. A szeszfőzde telepén átVanini, a haladás vértanúja. Előadott eperért a Szegedi Konzervadás. 14.30 Hangjáték. 14.50 Hanggyár, Kovács I s t v á n Szeged,
Fes.
lemezek. 15.30 Ipari szaktanfolyam.
tő-utca 3. szám, valamint Zombori
15.45 Állami vállalatok hírei. 15.50
Illés Szeged, Domaszék 217. szám
Műsorismertetés. 15.55 Népzene. 16
alatti szeszfőzde mázsánként 35 foóra 10 Szovjet napok —
szovjet
rintot fizet.
emberek. 16.20 Vörös
nyakkendő.
Közlöm. hogy j ú n i u s 29-töl kez.
17.10 Uj szovjet
zenekari
müvek
dődő hétre a m á j u s havi húsutalvámagyarországi
bemutatója.
17.50
nyok közül a 71. sz. utalvány 15.
Falurádió. 18.25 Magyar
népzene.
és 16 szelvényére 10—10 d k g húst,
19
Legkedvesebb
lemezeim.
20
(25—25 dkg lóhúst), a 72. sz. utalHangos Újság. 20.40 Versenyben az
vány 16. sz. szelvényére 10
dkg.
ország kenyeréért.
20.45 Tízezer
hentesárut (25 dkg. lóhús hentesévig éljetek. Kína ú j dalai.
21.30
á r u t ) , a 73. sz. u ' a l v á n y követke.
Szabó Pál. Kossuth-díjas Író. 22.25
zö szelvényére 10 dkg húst
(25
Tánc éjfélig.
d k g lóhúst), 6. és 15. sz. szelvényére 10 d k g hentesárut (25 d k g
Petőfi-Rádió
lóhús hentesárut) szolgáltatnak ki.
7 Színházak és mozik
műsora.
VB-elnök.
7.05 Hanglemezek. 7.35
Filmzene.
8 Operettrészletek. 8.40 Színes muzsika. 9.45 Görög gyermekek
műB&MAoYAltŐRSZjRS
DO'IHICOÍ noDlfon
sora. 10.10 Hanglemezek. 10.50 A
••Utói zzerkeiltó ét kled*
Zpernovszkv—Darvas-trió
játszik.
ZOMBORI IÁ NOS
11.30 Műsorzárás. 15 Régi magyar
tzerkeszN, • zzerVeczfóbt'Otfsóg
dallamok. 15.40 Matfern János elSzerkesztőség, Szeged l e n l o - v . l t .
gondolkodik. 10.40 Szív küldi szívTelefon 55-35 és 40-80 — Éjtszokol I z e d . i z l í z í j
nek.
17.10 Tanuljunk
énekszóra
telefon esle 8-tól 34-38
oroszul. 17.40 Lakodalmasok. 18.15
Clodóhlvafd, Szeged lenln-» 8
Hang'emez. 1840
Ének.
Zongora.
Telefon i 31-16 és 35-00
19.30 Mindenki operája. 21.30 SzóOélmogyarorszóg Nyomdo, Szeged
rakoztató zenekari
muzsika. 22.30
feleiéi yezeló i Pritltlv M a d e *
Népdaikantáták, 23-ig.
4
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J ^ ^ n i e r f c volt
nyereménybetétkönyvem!

