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A VEZETŐK FELELŐSSÉGE
Kasza alá érett a búza. Olyan
termésünk ígérkezik, mint a felsza.
badulás óta még sohasem. A falu
legöregebbjei azt mondják, hogy
1905 óta ilyen bő termésre még nem
emlékeznek. De az ellenség, melyet
a felszabadulás óta számos csatában megvertünk, de még nem semmisítettük meg, újból támad egyes
helyeken. A csüggedés szellemét
igyekszik elterjeszteni
termalőszö.
ve'kezeteinkben, állami gazdaságainkban, állami szerveink vezetőiben.
A székkutasi Peíó'/i-tszcsben hallottuk: ,JJem
birjuk
learatni
a
kalá.
szosokat".

nak a mi .nehézségeinken" sopánkodó vezetőinkhez a koreai .harco.
sok, a vietnámi partizánok, az éhező francia munkások? Ugyan mit
szólnának a mi aratási munkaerőhiányunkhoz a munkanélküli olasz
szegényparasz ; ok ? Nem-e azt mon.
danák — örömmel, azonnal vállalom e nehézségeket. A mi
nehézségeink
a születő új nehézségei.
Az
emberiség az életben a legnagyobb
örömnek a születést tartja; azt a
pillanatot, amikor az anya fájdal.
mak között ú j emberéle'et hoz a világra. Megvetjük é s őrültnek tartj u k azt, aki a fájdalmak miatt nem
Honnan e csüggedt hangulat ak- vállalja a legnagyobb örömöt; a
kor, mikor a legjobb termés elé né- gyermeket.
zünk? Honnan?
Az
ellenségtől.
A mi ú j világunk most szüle'ik a
Sz álin elvtárs, amikor arról beszél, mi kezünk között. Egyszerre vahogy a háborúban m i a győzelem gyunk anyák és bábák. Hűtlenek
előfeltétele, a legelső feltételnek a lennénk önmagunkhoz, a Szovjethadsereg hangulatát jelöli meg; azt, unióhoz, a világ munkásosztályáhogy hisznek.e a katonák, a tisztek hoz, a szabadságukért küzdő né.
és tábornokok a győzelemben és pekhez, ha ezek előtt az örömte!
akarják-e azt? E z a győzelem leg- nehézségek
előtt meghá'rálnánk:
első fel'étele.
meghátrálnánk például a munkaerőMi is harcban állunk. Harcban az hiány előtt.
osztályellenséggel, a falu k u l á k j a i .
Hogyan küzdjünk, hogyan vigyük
val, az imperialisták ügynökeivel győzelemre ügyünket? Erre is Sztá— és a háború törvényei érvénye- lin elvtárs tanított meg bennünket;
sek az osztályháború e viszonylag úgy, hogy tanuljunk a munkásokbékés, nem fegyveres szakaszára is. tól, a parasztoktól.
A kulákok terjesztik soraink között
A z utóbbi napokban nehézségek
a csüggedés hangulatát. Meg kell
mutafkoz'ak az aratógépek kötözővégre értetni, hogy a kulákok S
a mindenféle rendű-rangú titóista zsineg ellátásában. Erre jó néhány
ügynökök nemcsak úgy támadnak, helyen leállították az aralógépeket
hogy felgyújtják a szérűskerteket, és várták, hogy majd csak megérhanem úgy is, hogy a meglévő ne- kezik a zsineg. Ahol a vezetők haja
hézségeket felnagyítják hogy eleve landók voltak tanulni, nemcsak
elvegyék a kedvét a harctól a dol- könyvekből, hanem a nép'ől is, ott
gozóknak. És itt kezdődik a vezetők nem álltak meg az aratógépek, hafelelőssége. A vezetők, a gazdasági nem minden aratógéphez két kéve.
veze*ők, is nemcsak azért felelősek, kötőt állítottak be, akik hajnalban
hogy területükön papír
szerint szalmaköteleket csináltak és az ara„rendben legyen minden", hanem tógép így is levágott naponként 7
mindenekelőtt felelősek a rájuk bí- holdat. Tehát az egyik helyen a
vezetők meghátráltak a nehézségek
zott dolgozók hangulatáért is.
előtt, a másik helyen összeültek a
„Az államok
történetében,
az or- j munkásokkal, a parasztokkal megszágok
történetében,
a
hadseregek tárgyalni, hogyan lehet a felmerül'
történetében
voltak
esetek,
mikor nehézséget leküzdeni. És lekiizdöl.
megvolt
a siker, a győzelem
minden ték. \ nagymágocsi Sallai-termelő.
lehetősége,
de ezek a lehetőségek
ki. csoportban olyan kézivillákat szerhasználatlanul
maradtak,
meri
a kesztettek, melyeknek segítségével a
f
veze ők nem vették észre ezeket
a
megemelt gabonát könnyen tudta
lehetőségekel,
nem tudták őket
ki.
vágni a gép.
használni
és a hadseregek
vereségei
Nehézségeink tehát a bőség neszenvedtek".
(Sztálin). Ma a bő termés minden lehetőséget kezünkbe hézségei, melyet — tegyük hozzá
ad a győzelmes aratáshoz, ha ki- — bármikor szívesen vállalunk. A
használjuk a lehetőségeket és itt foly. veze'ők, akár brigádvezetőkről van
tatódik a vezetők felelőssége. Ki- szó, akár helyi tanácselnökökről, jáhasználnak-e minden lehetőséget az rási, vagy megyei funkcionálásokaratás nagy harcában? Nem egy ról meg kell, hogy tanulják: „az
objektív
körülmények
helyen megyénkben divattá vált az úgynevezett
csökkent.
Szer_
„objektív" nehézségekre való hivat, szerepe minimumra
és azok
vezetőinek
kozás, a munkaerőhiányra való hi- vezeteinknek
kizárólagos
vatkozás. Hogy fest ez a valóság- szerepe pedig döntővé,
lett. Ez pedig mii jeban? A cserebökényi „ Budai
Nagy jelentőségűvé
hogy a
felelősség
AnfaP'-termelőszövetkezet
m u n k a , lent? Azt jelenti,
sikertelenségei
és fogyaerőhiányról panaszkodik. Valóban munkánk
ezentúl
kilentizedrészkevés itt a munkaerő az ara'áshoz. tékosságaiért
körűimé,
A z állam azonban segítségükre si- ben nem az „objektív"
hanem
reánk
magunkra
etett. Három aratógépet
állított nyekre,
hárul".
(Sz'álin)
üzembe vasárnap reggelre De ami- csakis magunkra
az
kor a szentesi járás
nár'titkára, A vezetők feladata tehát ma
kihaszPálinkó elvtársnő vasárnap dél. hogy az összes lehelőségekei
az aratás
győzelmes
befejeelőtt ellenőrizte a tszcst. aratás he- nálják
Kevés a
munka,
lyett disznóvágáson találta a tago- zésének érdekében.
családtagokat
kat. A megjavított 3 aratógép, „az erő? Be kell vonni a
belül. Ragyogó példáié
objektív lehetőség", egy félnanig a. tszcsken
várta az ara'ókat. E z az egyetlen ennek a Kis Imre.tszcs Csórván
példa is mutat ja, hogy az
objektív, ahol m á r meg is te'ték és ahol már
a tárgyi lehetőség
nálunk
a legtöbb be is fejezték az aratást. Kevés az
(csakhogy
ezt is
megéresetben
adva van a
győzelemhez, aratfigép?
Meg kell szervezni
s fel kel!
de sok esetben hiányzik
a
győzelem tük.)
az egyéni tulajdonban
lévő
másik
előfeltétele,
a személyi
elő. kutatni
hogy azok se
álljanal
feltétel.
Ilyen példát hozhatnánk a aralógépeket.
nélkül.
Székku'ason példáu'
székkutasi Vörös Csillag-tszcsből is, munka
ahol bár siránkoznak az elvtársak, Győri István 30 holdas kulák elrejhogy nem biztos, hogy b e tudjuk tette az aralógépét és a tegnapi na.
fejezni az aratást, vasárnap még- pig a teljesen használható aratógé"
sem men'ek ki aratni. Ugyancsalf még egy szál gabonát sem vágót
Székkufasról a Petőfi.tszcsben pon- le. A gépállomásvezető, meg a párttos számításokat végeznek a veze- titkár elvtárs ébersége leplezte Ír
tők, hogy miért nem fog sikerülni a kulákof. Ügy hisszük, ilyen ese*
az aratás, de aratni csak a kaszá- nemcsak Székkutason van, hanerr
másutt if
sok fele i á r ki. t
„A valósápban
a győzelmet
ugy
értük el és vívtuk ki. hogy
rendsze_
res é.s kíméletlen
harcot
folytattunk
ozok a nehézségek
ellen, amelyek
a
Párt-vonal
végrehajtásához
vezető
úton felmerültek.
Hogy e nehézségeket kiküszöböltük.
A Pár'ol
és a
munkásosztályt
e nehézségek
kiküszöbölésére
mozaósí'ottuk.
E nehézségek
kiküszöbölésére
a
harcot
megszerveztük..."
— Sztálin elvtárs ígv magyarázza a BolsevikPár 1 sikereit a gazdasági épi'o
munkában.
De milyen „nehézségeink" is vannak nekünk? Mert vannak „nehézségeink" 1
Olyan
..nehézségeink"
vannak, amelyeket irigyel, amelyeket sóvárog a világ még elnyomott
munkásosztálya. Ugyan mit szólná.
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A vezetők, a brigádvezetők, a
tszcs.elnökök és párttitkárok, a falusi tanácselnökök és minden vezető
legyen tudatában annak, hogy tr
békeara*ás
győzelme
elsősorban
az
ö jó munkájától
függ;
minden vezető legyen
tudatában
annak,
bogi
felelős a Párt,
a dolgozó
nép előt'
azért,
hogy kellő éberséggel
visszr
tudja.e
verni a dolgozók
között ter.
jesz*ett ellenséges
siránkozó
hangulatot,
felelős
azért,
hogy
meg
tudja-c
teremteni
a jó termés
ál
tol
indokolt
győzelmi
hangulato'
harci elszántságot
a dolgozók
közöt'
egyszóval; hogy a győzelem lehető;
ségei ki tudja-e használni. Harcra
tehát minden szem gabonáért, harc.
ra a sopánkodások ellen a gazdag
bő termés betakarításáért.
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A SZEGEDI ÜZEMEK DOLGOZÓI IS MEGÉRTIK
AZ ALKOTMÁNY MEGÜNNEPLÉSÉÉRT MEGINDÍTOTT
MUNKA VERSENY NAGY JELENTŐSÉGÉT
Ujabb

párosverseny felhívások,

Jobb munkával készülünk Alkot,
mányunk ünnepére, hiszen megtanultuk az elmúlt években, hogy ünnepi érzéseinket, hálánkat, ürömünket é9 szeretetünket legszebben az
alkotó munkával tudjuk kifejezni.
Ez nem is lehet másként, mert a m i
népünk számára a munka m á r nem
keserű robot, hanem dicsőség és
becsület ügye.
Hatalmas jelentősége^ van tehát
az Alkotmányunk ünnepére tett
felajánlásoknak. Még igen Komoly
feladatokat kell megoldanunk, hogy
ötéves tervünk ez évi előirányzatát
megvalósítsuk. Az augusztus 20-ra
tett felajánlások mozgalma a legnagyszerűbb segítség ahhoz, hogy
ezeknek a feladatoknak mindenben
eleget tegyünk. A szegedi üzemek
dolgozói is erre törekszenek, amikor
egymásután csatlakoznak az Alkot,
mányunk
tiszteletére
megindult
munkafelajánlási mozgalomhoz.
A Szegedi F é m i p a r i Egyesülés
dolgozóit

párosversenyre
hívták
ki a
fővárosi
Alacsonynyomású
Szerelvényeket
Gyártó
Egyesülés
dolgozói,
A Szegedi Fémipari
Egyesülés
dolgozói a
következő
választ
küldték
a felhívásra :
,
„Felhívástokai
örömmel
fogadtuk
el azzal, hogy
azt
hosszúlejáratú
versenynek
tekintjük
és
tudatában
vagyunk
annak hogy ez a
párosverseny ötéves tervünk
túlteljesítését,
a szocializmus
építésének
meggyor.
sítását
és a béke
megvédésének
ügyét szolgálja.
A közölt
versenypontokat
a következőképpen
fogad,
juk el: 1. A havi
operatív
tervet
túlteljesítjük.
2. A fizikai
dolgozók
munkabérére
100 forintonként
eső
termelési
értéknek
negyedévi
álla.
gát felemeljük.
S. Az egyes
fizikai
dolgozókra
eső termelési
érték
II.

csatlakozások

a munkaversen)

negyedévi
átlagát
túlteljesítjük.
4.
Az 1 órára
eső termelési
érték I I .
negyedévi
állagát
túlteljesítjük.
5,
A darabbérben
dolgozók
létszámát
a
június
30-i állapothoz
viszonyítva
felemeljük.
6. A darabbérben
dolgozók átlagos
teljesítményét
a II.
negyedév
átlagához
viszonyítva
felemeljük,
7. A 100 százalékon
alul
teljesítők
létszámát
a
minimumra
csökkentjük.
8. Az tgyéni
versenyben állók
létszámát
felemeljük.
9.
Az újítások
számát
az összes (dolgozók létszámához
viszonyítva
jelentékenyen
megjavítjuk.
10.
Ugyancsak
jelentékenyen
megja.
vítjuk
a termelt áruk értékéhez
viszonyított
megtakarítást.
11. Célhulladék
felhasználásánál
anyag,
hányadunk
minden 1 százalékát
célhulladékkal
helyettesítjük,
ez S jó
pontot
jelentsen,
A kiértékelés
minden
hó
történjék
a statisztikai
adatok
ján.

20.án
alap.

A MAVAUT
szegedi k i r e n d e l t s é g é n e k
dolgozói
az anyagtakarékosság és a minőségi munka megjavítása érdekében
a következő szocialista kötelezettséget vállalják Alkotmányunk ünnepére: 1. 1961 július hó elsőtől
augusztus hó 20-ig a kirendeltség
bevételi tervét 5 százalékkal túlteljesítik. A kirendeltség
kilométertervét 1 százalékkal teljesítik túl.
Egyénileg vállalták a kirendeltség
összes gépkocsivezetői. 2. Az üzemanyag fogyasztását a május
havi
átlagfogyasztáshoz
viszonyítva
2
százalékkal csökkentik.
Vállalják
továbbá, hogy a Nazarova-mozga.
lomba teljesen bekapcsolódnak és a
javításos kocsiállásokat megszüntetik. 3. Vállalják 1 drb Chausson, 1
drb Rába SP és 1 drb GMC szelep-

hes

részek marását és szelep beszabályozását 500 forint értékben. 4. A
javításos gépkocsik százalékát
a
május havi autóbuszok 30 százalékos és a pados tehergépkocsik 20
százalékos átlagával szemben
10
százalékkal csökkentik. 5. Az egyéni
számlák vezetését tökéletesítik olymódon, hogy azt minden gépkocsivezető hiba nélkül el tudja végezni.
6. Vállalják, hogy a kirendeltség
területét gondozzák és csinosítják.
A Szegedi K e n y é r g y á r
dolgozói
a Debreceni Kenyérgyárral kötött
versenyszerzödésüket
Alkotmányunk ünnepére a következő versenypontokkal egészítik kl:
1. Az 1951. évi
önköltségcsök.
kentési tervüket további 2 száza,
lékkai csökkentik. 2. A kenyérselejtet
teljesen
kiküszöbölik 3.
Gyártmányaik minftségének
meg
javítását mind
kenyérben,
mind
süteményben, mind pedig száraz,
tésztában a vállalt
98
százalék
helyett 99 százalékban
teljesítik.
4. Termelésük tervszerűbbé tétele
érdekében vállalják, hogy havi ope.
ratív tervüket 95 százalékos tervszerűséggel végzik. 5. A III. negyedévi termelékenységi
tervüket
a 100 forint összmunkabérre
eső
termelési érték tekintetében 2 szá.
zaiékkai, az
1 munkaórára
eső
termelési érték tekintetében pedig
3 százalékkal túlteljesítik. 6. A
Nazarova-mozgatmat a munkagépeken dolgozókon kívül klterjesz.
tik a gépkocsivezetőkre, a tricikli,
sekre és kerékpáros kihordókra Is.
7. A z MHK-spotmozgalomba bene^
vezettek augusztus 20-ára
lepró.
hágnak.

Malik elvtárs fogadta a békéért
küzdő
amerikai hadviseltek
küldöttségét
New-York. (TASzSz). Malik elvtárs, a Szovjetunió képviselője az
Egyesült Nemzetiek
Szervezeténél,
június 29-én fogadta a
Békéért
Küzdő Amerikai Hadviseltek Szervezetének öttagú küldöttségét.
A küldöttség több kérdést intézett Malik elvtárshoz a Szovjetunió
külpolitikájáról. Malik elvtárs
a
kérdésekre részletesen válaszolt. A
Szovjetunió képviselője,
hangsúlyozta, hogy
a Szovjetunió mindig védte és
változattanul továbbra ts védi
a béke ügyét és folytatja az
együttműködés politikáját mind.
azokkal az országokkal, amelyek az együttműködést kívánják.
\ Szovjetunió senkit sem fenyeget
és nincs és nem is lehet semmiféle hódító terve.
A Szovjetunió békepolitikáját —
mondta — a szovjet
társadalmi
-end alapvető elvei és a
szovjet
íép érdekei határozzák meg.

megtámadja a Szovjetuniót és egészen 1919-ig katonai
intervenciót
folytasson a Szovjetunió ellen.
Ami a Szovjetuniót illeti, aligha
szükséges tovább bolygatni, hogy a
Szovjetunió népei éppúgy, mint
a Szovjetunió
kormánya azt
akarják, hogy fegyveres összeütközésre a két ország között
soha és semilyen körülmények
se kerüljön sor."
Malik elvtárs felhívta a küldöttség figyelmét arra, hogy egyetlen
amerikai lap sem közölt visszhangot a szovjet külpolitikának ezekkel a rendkívül fontos elveivel kapcsolatban, amelyeket Sztálin elvtárs
nyilatkozatában kifejtett. Közölte a
küldöttséggel azt a rendkívül
jellemző tényt is. amely arról tanúskodik,
miképpen titkolja el az amerikai propaganda
az
amerikai
nép előtt a fontosabb szovjet
nyilatkozatokat a
Szovjetunió
békepolitikájáról.
Az amerikai rádió- és a televíziós állomások felkérték u Szovjetunió képviselőjét az
ENSz nél,
adjon számukra a
rádióban elhangzott beszédéből készült
rövid
kivonatot. Kívánságuk teljesült. A
rövid kivonat a beszédnek azokat
a részeit tartalmazta, amelyek
a
szovjet békés külpolitika fontosabb

Malik elvtárs emlékeztetett arra,
hogv nemrég elhangzott
rádióbeszédében idézte
Sztálin
elvtárs
1932-ben tett kijelentését, a Szoviclunió és az Egyesült Államok körötti kapcsolatokról, amit
Sztálin
"lvtárs Rnlph V. Burnes amerikai
újságírónak arra a kérdésére adott,
hogy „nem lehetne-e a szovjet és
az amerikai népet arról meggyőzni, hogy a két ország között soha
és semmi körülmények között sem
szabad
fegyveres
összeütközésnek
örténnie."
„Mi sem könnyebb, mint a két
London
(MTI).
A Reuter jelenország népett meggyőzni arról,
tése szerint az angol kormány taghegy a kölcsönös öldöklés kájai hétfőn minisztertanácson vitatros és bűnös dolog.
ták meg az iráni helyzetet.
Az angol hadvezetőség időközben
Saj,nos azonban, a béke és hábo"ú kérdéseit nem mindig a népek újabb intézkedéseket léptetett élet•iönlik el. Számomra nem kétséges, be. Az A F P jelentés szerint hétfőn
hogy az Északamerikai
Egyesült egy angol repülőgépanyahajó horÁllamok néptömegei
1918—19-ben gonyzott le Kuwaitnál. Három mánem akartak háborút a Szovjetunió sik hadihajó és hat kisebb gőzös
a
népeivel. Ez azonban nem akadá- csapatokat szállítva ugyancsak
vozta meg az Északamerikai Egye- Perzsa-öbölbe érkezett.
sült Államok
kormányát
abban,
Az A F P jelentése szerint Cyprus
hogy 1918-ban (Japánnal,
Angiiá- szigetén, ahol a középkeleti brit
val és
Franciaországgal
együtt) haderő utánpótlási főtámaszpentját

További

elveiről szólnak. Ezenkívül
utalás
történt a rövid kivonatban Sztálin
elvtársnak a
Szovjetunió és
az
Egyesült Államok közötti
kapcsolatokról szóló
nyilatkozatára
is.
Mint később kiderült,
a beszédnek ezeket a
fontos
részeit a rádió- és televíziós
adásokban, valamint a filmhíradókban mellőzték.
Ebből Malik elvtárs azt a következtetést vonta le, hogy a monopolista körök, amelyek kezén
van
az USA-ban a propaganda minden
eszköze — a
sajtó, a rádió, a
film és a televízió —
szándékosan eltitkolják az .amerikai nép előtt a béke megszilárdítására és az USA, valaminta Szovjetunió
közötti
baráti
kapcsolatokra Irányuló szovjet
javaslatokat.
A küldöttség átadta' Malik
elvtársnak azt a felhívást, amely felszólítja az USA minden hadviseltjét, hogy harcoljon a békéért. A
felhívás rámutat, hogy a
Békéért
Küzdő Hadviseltek Szerveze.c kérdéssel fordult a második
vilagliáboiú volt katonáihoz és hogy
a
megkérdezettek 83 százaléka
az
amerikai csapatok külföldről
való
haladéktalan visszaszállítása és a
koreai háború megszüntetése mellett nyilatkozott.

ansol
hadihajók
a Perzsa
öbölbe

érkeztek

rendezik be, az utóbbi
napokban
nagymennyiségű hadianyagot, különösen lövegeket és tehergépkocsikat
raktak ki.
A z angol imperialistáknak ezek.
kel az ú j megfélemlítő intézkedései,
vei kapcsolatban a teheráni rádió
hírmagyarázója kijelentette,
hogy
az angolok ugyanazokkal a módszerekkel akarják megőrizni iráni porciójukat, mint amilyeneket 1933.
ban alkalmaztak. „Az idők azonban
azóta megváltoztak" —
állapította
meg a teheráni rádió.
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A Politikai Bizottság 1951-52. oktatási évre szóló határozatának végrehajtásában

a

5J következő

láncszem"

A Politikai Bizottság 1951/52-es
pktatási évadra hozott határozata
nagy feladatok elé állítja pártszer.
vezeteinket. Ezeket a feladatokat
végrehajtani csak úgy lehetséges,
ha alapszervezeteink lelkiismerete,
sen hajtják végre következő évi
munkánk alapját: a
propagandisták
kiválasztását.
Az aratás a legfőbb munka megyénkben, amelynek
elvégzésétől
függ jövő évi kenyerünk, ezért j a .
vasoltuk járási pártbizottságaink,
nak cs községi pártszervezeteinknek, hogy az aratási munka megkezdése előtt

a propagandisták

elvét, hanem szűk resszortfeladatnak tekintik a propaganda
munkát.

kiválasztása
felszerelésről, tananyagokról, hogy
a beindítás zavartalanul történhessen.
A propagandisták
kiválasztása
csak a dolog egyik része, a propagandisták kiképzése a dolog másik
és igen jelentős része. Felmerül a
kérdés: biztosítva
van.e
megfelelő
számú iskolavezető,
előadó, akik el
tudják
látni ezt az igen
felelősség,
teljes, nagy munkát?
Mit s e n i é r a
számszerű létszám, ha az iskolavezetők nem tudják ellátni feladataikat. Tehát nem akármilyen iskolavezetőkre, hanem képzett, felkészült
elvtársakra van szükség,
olyan
propagandista
szemináriumvezetőkre, akiknek
van gyakorlatuk
ebben
a munkában
és akik a jövőben is
propagandista
szemináriumvezetők
lesznek.

A meglévő hibák kijavítása első.
rendű feladata
pártbizottságainknak. Gyökeresen
meg kell javítani
a
propagandisták
kiválasztásának
munkáját,
sokkal nagyobb
körülte,
kiütéssel,
sokkal nagyobb
lelkiisme.
retességgel,
mini
ahogy eddik
let.
ték. Az agit. prop. osztályoknak
megfelelő támogatást kell kapniok
ehhez a munkához, Ugyanakkor biztosítani kell az alapszervezetek felelősségét és önállóságát a propagandisták kiválasztásának munká.
jában. De nem szabad kialakulnia
válogassák kl azokat a fejlett
a másak végletnek sem, hogy most
elvtársnőket és elvtársakat, akik
már mindent az alapszervezetre b í .
a jövő évben nevelik, oktatják
zunk, mert egyes helyeken ilyesmi,
párttagságunkat.
vei is találkozunk. Oda kell menni
Nem mindenben hajtották végre alapszervezeteinkhez é9 meg kell
A járási pártbizottságok titkárai
egységesen városi és járási páribi. beszélni velük a feladatokat, segízottságaink ezt a feladatot.
teni, bátorítani kell őket ebben a és agit. prop. titkárai is vegyenek
részt a propagandista Bzeminári.
A Makó-járási pártbizottság bü- hatalmas munkában.
umok, előadóképzők
vezetésében,
rokratikus módon, az íróasztal melJárási pártbizottságaink az ara- irányításában. Nem elegendő kinyi,
lől döntötte el, hogy egy-egy köz. tási munkákat nem
zavarhatják latkoztatni azt, hogy
ségben milyen oktatási formát szer- meg a propagandisták kiválasztáaz oktatást a pártmunka homveznek és ehhez milyen propagan- sával, amely a pártvezetőséget el.
lokterébe kell állítani, hanem
distára lesz szükség.
Nagymajlá- vonná az aratási munkától. A h i .
azt a gyakorlatban Is végre kell
ton a járási pártbizottság politikai bák kijavításának az a módja, hogy
hajtani. Pártbizottságaink méralapismeretek tanfolyamát é s egy a járási pártbizottságok aktivákon
jék fel, hol követtek el hibáalapfokú politikai iskola szervezé. keresztül
javítsák ki a hibákat
kat, vizsgálják meg a kijavítás
sét javasolta és ehhez két propa- anélkül, hogy zavarnák a pártszer.
módját és sürgősen fogjanak a
gandistát; viszont a nagymajláti vezeteink aratási, majd cséplési
hibák kijavításához.
elvtársak elmondják, hogy ők már munkáját.
Legdöntőbb feladat a propagandis.
többször
járlak
alapfokú
politikai
Sok helyen nem mondják meg a
iskolát és most középfokú
politikai propagandistáknak, hogy a nyár fo- ták kiválasztása alapos, körültekintő munkával, az alapszervezetek
iskolára
szerelnének
járni.
lyamán esti, vagy egésznapos elő- vezetősége állal folytatott egyéni
adóképző
iskolára
kell
menniök.
A Szeged-járási pártbizottság a
beszélgetés alapján. Az egyéni bepropagandisták
kiválogatásával Akkor tudja meg a propagandista, szélgetésen vegyen részt a pártbinemigen törődött, úgyhogy most az hogy előadóképző iskolára kell men- zottság egy instruktora, hogy ezen
aratási munkák kellős közepén tö- nie, amikor arról az értesítést meg- keresztül nyújtson segítséget alaprik a fejüket azon, hogyan oldják kapja s ez esetben nem csoda, ha szervezeteinknek.
meg a kérdést, amikor minden erő zavarok támadnak az iskola létszá.
Ezt a munkát közösen a pártbiaz aratási és cséplési munkák le- mának kialakítása körül a rossz
előkészítés miatt. Július 10-ig az zottságok osztályai kollektív együtt,
bonyolításához kell.
egyéni beszélgetés módszereinek a l . működésével lehet elvégezni. A Po.
A csongrádi járás sem szívlelte
kalmazásával be kell fejezni a pro- litikai Bizottság határozata végremeg azt a javaslatot, hogy
július
pagandisták kiválasztását.
Ugyan hajtásának előfeltétele a propal-ig biztosítani
kell a következő oke hónap második felében indítjuk el gandisták biztosítása. Ezen a terütatási év
propagandistáit,
az esti előadóképző, illetve egész- leten most ez a legfontosabb feladatunk.
A Szentes járási
pártbizottság
napos bentlakásos iskolákat.
ezt a munkát mintaszerűen véSinkó
Antal,
Már most gondoskodni kell meggezte el még az aratási munkák
M D P megyei agit. prop. titkár.
felelő helyiségekről
és
technikai
megindítása előtt. A kiviinga.
tott propagandisták már
tud.
ják, hogy iskolára kell menniük és várják az értesítést,
amikor rájuk kerül a sor, hogy
elvégezhessék a nyári
előadóképzőt.
Gyengén áll a helyzel a Szegedi
Pártbizottságnál is, ahol a
decen.
tralizáció
elvét nem veszik
figyelembe, hanem
behivatják
a propagandistákat
a
pártbizottsághoz,
hogy ott válogassák
ki őket.
Ezzel
nemcsak
a decentralizáció
elvét
sértik meg, hanem
veszélyeztetik
Üzemi és kerületi
pártszervezeteink
önállóságát
ebben a
munkában,
A Szentes Városi Pártbizottság
még hozzá sem fogott jóformán a
propagandisták kiválasztásához, ezt
a munkát
rábízta
azokra az elvtársakra, akik a mult évben
végeztek
propaganda
munkát,
holott
ez
nem egyszerűen a mult évi propagandisták feladata, hanem elsősor.ban a pártszervezetek vezetőségének, a pártbizottság feladata. Még
csak nem is tájékoztatták
a szen.
tesi propagandistákat,
hogy
milyen
szempontok
alapján
javasoljanak
propagandistákat
a jövő évi oktatáshoz. Nem csoda, ha ilyen felelőtlen munka következtében az ellenséges elemek igyekeznek bejutni
propagandista funkcióba.
A Makó Városi Pártbizottság a
propagandisták kiválasztásával igen
eredményes munkát végzett.
Defe.
jezéshez
közeledik
a
propagandis.
Iák kiválasztása
és ehhez a munkához nagy segítséget
nyújt
a városi
káderes és a széleskörű
aklivahálózat.
A járási és városi pártbizottságaink nem úgy értékelik a propaganda munkát, hogy azt pártmun.
Icánk „homlokterébe
kell
állítani",
hanem úgy, mint szűk reszortfel.
adatot, amelyet elvégezhet az agit.
prop, osztály oktatási részlege. A
Szeged Városi Pártbizottság szerve,
zési osztálya és kádero'aztálya nem
nyújt segítséget a propagandisták
kiválogatásához.
Ugyanígy
nem
nyújtanak segítséget a Szentes Városi Pártbizottság, Szeged- és Makó.járási Pártbizottság egyéb osztályai s em.
H a a propaganda munka értékelése továbbra is így menne megyénkben, nem tudnánk biztosítani
a jövő évi pártoktalást úgy, ahogy
azt a Politikai Bizottság számunkra
élőírja:
Ez felvett a Pártbizottságok felelősségének kérdését is. mert
nem gondoskodtak
időben n
propagandisták kiválasztásáról:
mert az egyes helyeken nem
alkalmazzák a
decentralizáció

Trygve Lie úr, az ENSZ fő.
titkára szokásos nyugateurópai
turnéja során ellátogatott
Bel.
grédba is.
A belgrádii bábkormány királyoknak kijáró ceremóniával fo.
gadta Trygve Liet A repülőtéren magas rangú titóista szemé,
lyiségek fogadták, majd díszkísérettel a belgrádi „führer" rezi.
danciájába vezették, ahol két
órán át tanácskozott.
Trygve Lie további belgrádi
tartózkodása Sorozatos
fogadások, díszebédek,
díszvacsorák
jegyében zajlott le,
amelyekbe
egyenesen beleszédülhetett a tengerentúli vendég.
Trygve
Lie
serleget ürített, sok tós r tot és
beszédet tartott, melyekben m a .
gasztalta saját ENSZ-bedi
mű.
ködését,
helyeselte a koreai
agressziót,
úgy
feldicsérte
s
Titót és a fasiiszta
rendszert,
mint kupec a kehes lovát. Még
akik jól ismerik Trygve Lie
gyengéit, a „világ hatalmasságai" irányában, azok is csodálkoztak, hogyan hízelgett ez a gerinctelen figura a jugoszláv nép
hóhérja előtt. A
hajbókolásban
odáig ment, hogy egyik felszólalásában a Titóval való talál

Az Amerikai Egyesült Államok követségének tagjai szoros kapcsolatokat építettek ki népellenes horthysta, nyilas elemekkel azzal
a
céllal, hogy kémkedésre, a
földreform, az államosítás, a
demokratikus szabadságjogok megsemmisítését célul kitűző
összeesküvésre
buzdítsák és szervezzék őket és
•c összeesküvés vezetőinek a
Magyar Népköztársaság
törvényes kormányával szemben véres, ellenforradalmi terror-kormány alakítására adtak
utasításokat.

A rendelet kimondja: érseket,
címzetes érseket, püspököt, segédpüspököt, főapátot, apátot és szer.
zetesrendi tartományfőnököt
Magyarország területére csak a Népköztársaság
Elnöki
Tanácsának
előzetes hozzájárulásával lehet k i .
nevezni.
Ezt a rendelkezést
alkalmazni
kell mindazokra a kinevezésekre,
amelyek a felsorolt katolikus egy
házi állásokra az 1946. évi január
hó 1. napja óta történtek.
A törvényerejű rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Rendelkezései
mindaddig
hatályban
maradnak, amíg az említett egy.

Az Egyesült
Államok
követsége
szolgálatába fogadta dr. Pongrácz
Alajost, Horthy és a Gestapo elvetemült kémét — miután sötét múltjáról pontos tudomást szerzett.
A Magyar Népköztársaság
kormánya leszögezi, hogy az
utolsó
években leleplezett fasiszta
összeesküvésekben szinte
kivétel nélkül szerepet játszottak az Amerikai
Egyesült Államok budapesti követségének munkatársai.
Ez szorosan
kapcsolódik
az
Amerikái Egyesült Államok általános politikájához, mely minden módon felkarolja,
támogatja és szövetségeséül tekinti

Hitlerék magyar lakájának, —
Szálaslnak
külföldre
szökött
söpredékét.
Németország amerikai zónájában
amerikai
hivatálos
támogatással
fegyveres alakulatokat
szerveznek
azoknak a nyilas
tábornokoknak
vezetése alatt, akik 1945-ben csak
azért kerülték el jól megérdemelt
sorsukat, mert megszöktek és elbújtak a
felelősségrevonás
elől.
Magában az Egyesült
Államokban
is nyüzsögnek a hasonló szökevényekből, népellenes elemekből álló
„bizottmányok", amelyek az ottani kormány hivatalos
támogatása
mellett nyíltan úszltanak a magyar
népi demokrácia és kormánya ellen. Az Egyesült Államok e fasiszta bűnözők rendelkezésére bocsátja
rádióját, anyagilag támogatja őket.
Ezek a nyilas tábornokok, vérgőzös gettóparancsnokok, embertelen
gyilkosok, a Horthy-rendszer nyíltan vagy leplezetten fasiszta bértollnokaí, akik hét évvel
ezelőtt
még vérben gázolva és tajtékozva
szolgálták Hitlert és rendszerét, ma
mint a demokrácia bajnokai, mint
„Amerika hangja" lépnek fel és

magyar dolgpzók vérétől mocskos,
hétpróbás fasiszta pribékek
mint
újdonsült demokraták hirdetik
az
USA dicséretét,
támadják a népi
demokráciát, teljesen
lerontja
az
USA által elérni vélt propagandahatást és bár ez a politika leleplezi azokat a politikai motívumokat, amelyek miatt az
Amerikai
Egyesült Államok kormánya az aljas fasiszta
csőcselék
maradványait
felkarolja és
támogatja,
mégis
a legerélvesetiben tiltakozik az
Egyesült
Államok
kormányának a magatartása ellen, meri
ez összeegyeztethetetlen a kél
ország közötti
normális viszonnyal.
Egyben a Magyar Népköztársaság
kormánya
felszólítja az Egyesült
Államok kormányát, hogy
azokat
a még Budapesten szolgáló követségi tisztviselőket, akikről a Grősz
és társai elleni bűnper bebizonyította. hogy kém- és diverziós-tevékenységet folytattak,
azonnal hívja vissza, különben
a Magyar Népköztársaság kormánya kénytelen lesz megfelelő Intézkedéseket foganatosítani.
a szabadság, az emberiesség, a
Ugyancsak felszólítja az Amerikai
haladás nevében üvöltenek, ágálEgyesült Államok kormányát, hogy
nak és uszítanak minden ellen,
az United States Information Seramit a felszabadult magyar nép
vice (U. S. I. S.) könyvtárát, filmáldozatos
munkájával
megteés zenehelyiségeit, melyek a kémremtett.
Bár a Magyar
Népköztársaság és öiverziós-cselekmények fedöszerkormánya szerint az a tény, hogy vezeteinek bizonyultak, zárassa be.

Amerikai
titkos

és angol
kémműködik

és

A jugoszláv
kormány
érté.
kelte Trygve Lie buzgólkodását
és legmagasabb érdemrendjével,
a Tito-renddel tüntette ki. Ezt
az esetet az angol és amerikai
újságok
elhallgatták.
Nyilván
úgy vélték, hogy Trygve Lie
azzal, hogy a Tito.rend lovagja
lett, egyáltalában nem válik tisz.
teletreméltóbb személyiséggé.
Az ENSZ főtitkára már nem
is süllyedhetett volna mélyebbre
annál, hogy mint amerikai gazdáinak követe tisztelgő látogatásra utazott Belgrádba a fasisz.
ta Tito-klikkhez. Mindenki előtt
világos, hogy küldetését a State
Departemantba-n is helyesléssel
fogadták. Hiszen
senki
sincs
erősebben érdekelve a jugoszláviai fasiszta'uralom
fetnntartá.
sáhan, mint az amerikai
imue.
rilisták, akik Tito bandáját énn
úgy, mint Franco Spanyolországát
agressziójuk
legfontosabb
támaszának tekintik.

fl Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1951. évi iúlius 3-án
egyes egyházi állások betöltésének médiáról
törvényerejű rendeletet fogadott el

A Grősz-perben leleplezett amerikai követségi tisztviselők
vissza hívására szólítja fel az Egyesült Államok kormányát
a magyar kormány jegyzéke
•

A Magyar Távirati Iroda jelenti;
A magyar
külügyminisztérium
július 2-án az alábbi jegyzéket juttatta el az Egyesült Államok budapesti követségének:
Az illetékes magyar bíróság elölt
Grősz József és társai ügyében a
legutóbbi
napokban
lefolytatott
bűnper
folyamán
megállapítást
nyert, hogy a vádlottaknak a Magyar Népköztársaság megdöntésére
irányuló
összeesküvésben,
valamint kémtevékenységében az Egyesült Államok budapesti követségének több beosztottja aktívan közreműködött.
A vádlottak és tanúk egybehangzó vallomásai, úgyszintén a tárgyi
bizonyítékok
kétségbevonhatatlanul
beigazolták, hogy az amerikai követség 9 volt vagy jelenleg is működő beosztottja a nemzetközi jog
legelemibb követelményeit semmibe
véve, a magyar állam belügyeibe a
legdurvább módon beavatkozott és
diplomáciai előjogaival visszaélve, törvényellenes, a magyar
dolgozó nép és állama
ellen
Iránvnló tevékenységet
folytatott.

kozást élete egyik legjelentősebb eseményének mondotta, S'vár élete lehetett az ENSZ amerikai szolgálatban lévő főtitkárának, ha a fasiszta hóhérral
folytatott beszélgetés ilyen mé y
benyomást gyakorolt rá.

vezetés

alatt

álló

diverziós.szerrezet
Finnországban

Helsinki
(TASzSz).
A „Tyokan. másik tagozat a Finn Népi Demosan Sanomat" című lap cikket kö- kratikus Únió, ismét másik pedig a
mozgalom
elleni
zöl, amelyben leleplezi a „Bátorság- szakszervezeti
mozgalom" nevet viselő finn kém- kémkedésre alakult. Mindezeket a
és diverziós szervezet tevékenysé- finn Szociáldemokrata Párt titkára,
Leeskinen vezeti.
gét.
A propagandaanyagokat a szerA lap rámutat arra, hogy e szervezet tevékenysége az utóbbi évek. vezet közvetlenül az amerikaiaktól
ben különösen fokozódott, főképpen és az angoloktól kapja. Tevékenyazután, hogy a Fagerholm.kor- ségét pedig az U S A külügyminiszmány felszámolta a demokratikus tériumának utasításai alapján végállamrendőrséget. A szervezet több zi. A propagandaanyagok túlnyo.
mó része a Szovjetunió, a népi decsoportra felosztottan működik.
szervezetnek külön „keleti ta- mokratikus országok, a Finn Komgozata" van, amely a Szovjetunió I munista Párt és a béke híveinek
elleni kémkedéssel foglalkozik. E g y ' mozgalma ellen i r á n y u l

házi állások betöltésére nézve k é t ,
oldalú szerződéssel megfelelő
új
rendelkezés nem jön létre.
Az indokolás ehhez
hozzáfűzi:
Magyarországon évszázadokon á t
a katolikus főbb egyházi állások
betöltése állami
jog volt és az
egyház ezek tekint etében csak a
megerősítés jogát
gyakorolhatta.
Azokban az időkben, amikor
a
kinevezési jog gyakorlása valamilyen okból szünetelt, a főbb egy.
házi állásokra a kinevezések min_
den esetben a magyar
kormány
előzetes megkérdezése mellett éa
hozzájárulásának
megszerzésével
történtek. 1945 ót* azonban az ed.
dig érvényesült gyakorlatot a Vatikán egyoldalúan és önhatalmúlag
megszüntette és az említett kinevezéseknél a magyar kormány előzetes hozzájárulását nem kérte ki.
Ezért
szükséges e törvényerejű
rendelet hatályénak
kiterjesztése
az 1946 január 1, óta történt kinevezésekre.

fl Szegedi Autójavító Vállalat
dolgozói öt hónappal ezelőtt, január l . é n hosszúlejáratú munkaversenyre hívták ki az összes vidéki autójavító vállalat dolgozóit.
A versenypontokban a terv teljesítése, az amyagtakarékoaság,
a
munkafegyelem
megszilárdítása
szerepel.
A
versenykiértékeléseik
havonta a vállalatvezető értekezie_
teken történnek. Az öt hónapja
tartó verseny ideje alatt
minden
egyes alkalommal a legjobb eredményt elérő Szegedi
Autójavító
Vállalat dolgozói kapták
meg a
vándorzászlót A
termelékenység
további fokozásáért augusztus 20ra, Alkotmányunk ünnepére a Szegedi Autójavitó Vállalat a hosszú,
lejáratú
versenyfelhíváson
belül
újabb felhívást intézett a
vidéki
autójavító vállalat diolgozói felé.
Bárd János

segédpüspök

nyilatkozata
„Mint Grősz József segédpüspöke, mély megrendüléssel hallgattam
Grősz József és társai
bűnügyét,
amellyel kapcsolatban az én nevem
is szerepelt. Mélységesen sajnálom,
hogy egy háborús bűnöst
segítettem. Ez a pör megmutatta, hogy
milyen úton nem járhat egy katolikus pap. Sajnálom
és elítélem,
hogy az érsekem erre az útra tévedt.
Kijelentem, hogy a jövőben semmiféle összeesküvésben, szervezkedésben vagy bármiféle olyan cselekedetben, amely hazánk.
népünk.
Népköztársaságunk, vagy
Népköztársaságunk kormánya
ellen irányul. részt nem veszek és becsülettel szolgálom hazánkat,
népünket
és Népköztársaságunk kormányát.
Teljes erőmből támogatom a kormány békéért
vívott
harcát és
mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kormány népünk jólétéért,
a mezőgazdasági szövetkezetek megteremtéséért folytat. Éppen ezért támogatom papjaink békemozgatmát.
(Aláírás) Bárd János"
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Harc

minden

szem

gabonáért

A

B e f e j e z t e az a r a t á s t Üllés és Z á k á n y s z é k
Fel kell számolni
a „pató-pál"
hangulatot,
gyorsítani
és az állami
gazdaságok
betakarítási
Bár szép eredményeket
ért el
Csongrád
megye a
betakarítási
munkában, mégsem mondhatjuk el,
hogy olyan lendülettel végezzük az
aratási munkálatokat,
mint
amilyen lendületet gabonáink érési állapota megkíván.
Ennek okát az
ellenség aknamunkájában kell keresnünk. A kulákság suttogó propagandája veszi rá több helyen dolgozó parasztjainkat arra,
hogy
úgy beszéljenek: „Péter-Pál napján
érdemes megkezdeni az
aratást.
Most korábban kezdtünk, ráérünk.''
Ez a „patópáii'' hangulat befolyásolta az elmúlt napokban dolgozó
parasztságunkat az aratása munkában.
Tudvalevő, hogy gabonáink mind
aratásra érettek a megyében. Minden egyes nap. amivel
elkésünk,
milliókra menő kárt okoz nemzetgazdaságunknak.
A szentesi járás dolgozó parasztjai és
termelőcsoportja,!,
amelyek elmaradtak az aratási
mnnkában, a megye járásai között. már megkárosították dolgozó népünk államát.
A lemaradás oka itt is az a „hej,
ráérünk arra még" hangulat.
E
hangulat ellen a járási pártbizottság még nem vette fel a harcot.
A pártbizottság azzal
magyarázza a lemaradást, hogy nem
lehet még aratni, mert
nem
érett még meg a gabona. A határjárások
alkalmával
pedig
megállapították, hogy több helyen már túl is érett.
A betakarítási
munkálatokban
két járás: a szegedi és a makói járás jár az élen. A szegedi járásban
nemcsak az őszi árpa eséplését

Munkában
Az aratás munkájában
a
Hatalmas teherautó gördül ki
a
Zrínyi-utcából. Kívülről
semmiben
sem különbözik a többi
autótól.
Ponyvával bevonva, mintha áruval
rakták volna meg. Azonban,
ha
valaki beletekint a belsejébe, meglepődik. Mintha egy műhelybe lépne be. Hegesztő,- fúrógép, kovácssatú és az egyik szekrényben gépalkatrészek láthatók.
A vásárhelyi javitó műhely egyik
autója indult el mindennapi útjára. Több mint két hete
vannak
Szegeden. Azóta mindennap járják
a környéki községeket,
tszcsket,
gépállomásokat, hogy most az aratási munkák alatt előforduló géphibákat azonnal kijavítsák. Az elmúlt napokban Szőregen egv kaszáló gépet javítottak meg. Pusztamérgesen egy aratógépet helyeztek
üzembe.
Már nagyon vártuk
az elvtársakat
Ma Röszkére igyekeznek. Az autó
gazdag búzatáblák
mellett
robog
el. A sorbarakott keresztek már a
cséplőgépre várnak. Délelőtt fél 10
felé jár az idő, amikor megérkeznek a röszkei gépállomásra.
— Már nagyon vártuk az elvtársakat — hangzik innen is, onnan is. Egy traktorunk rossz, nem
bírjuk beindítani. Pedig nagy munka előtt állunk
párnap
múlva
megkezdjük a cséplést, mondja a
gépállomás vezetője.
Hol lehet a h i b a ?
Két perc sem telik bele.
Oláh
Sándor és Balogh István, a mozgógép javító
munkatársai
már a
traktort vizsgálják. Begyújtják
a
motort. Hangos pöfékeléssel
megindul, de a gép makacsul egy helyben marad.
— Hol lehet a hiba? — teszi fel
a kérdést Olhá elvtárs. Na, majd
felderítjük.
Az autóról egy szerszámos láda
kerül elő. A gépkulcsok, csavarhúzók máris
működni
kezdenek.
Előbb a tankot, majd a kuplung
lemezt szerelik le a gépről.
— A nyomós csapágy körül lesz
a hiba — szól
Balogig
elvtárs.
Azonban, hogy erről meg is tudjanak győződni, a motort előbbre
kell tolni. Megfeszülnek az izmok
és a vasrudak segítségével a nehéz
motor előbbre csúszik. A
csapágy
most
már
könnyen
kiemelhető.
Gondos vizsgálat után megtalálják
a hibát. Valóban a csapágy
volt
rossz. Nem kapott kellő mennyiségű olajat, így a tengely is megszorult. A csapágy súrlódás következtében meglágyult.
— Ki kell cserélni— mondják a
szerelők. Igen ám, de ú j csapágyat
csak Vásárhelyen kapnak. A munsürgős, nem lehet időt veszte-

kezdték meg, hanem a rozscséplést Is.
/
Az eddigi próbacséplésekből kiliifit,
hogy a terméseredmények kitűnőek
a megyében A makói járás területén az óföldeáki Béke-tszcs 21, a
földeáki
Dózsa-termelőszövetkezet
24 mázsás átlagtermést ért el őszi
árpából.
A szegedi járásban a
ferenc.
száüásii Úttörő őszi árpa termésátlaga 25 mázsa körül van
katasztrális
holdanként.
A kiváló terméseredmények arra
köteleznek bennüniket, hogy
még
jobban gyorsítsuk meg a betakarítási munkát a megyében,
hogy
egyetlen szem gabona se vesszen
kárba a késlekedés miatt. Megyénk
területén eddig a búzaterület
37,
a rozsterület 71, az őszi árpa terület 94 százalékán végezték el az
aratást.
Az aratási mnnkálalokat
megyénk területén két község: Üllés és Zákányszék
befejezte.
Üllésen példamutatóan
a III.
típusú Vörös Csillag-tszcs járt
az élen. A termelőcsoport
jő
példája késztette az egyéni parasztokat az aratás gyors elvégzésére.
A versenymozgalom további fejlesztésével arra kell törekednünk, hogy
ezen a héten befejezzük a rozs és
az árpa aratását is az egész megye területén.
Állami gazdaságaink az aratá-*
si munkálatokat Igen vontatottan végzik. A lassú ütemnek az
a magyarázata,
hogy
állami
gazdaságaink nem
gondoskodtak időben kellő mennyiségű
munkaerőről,
nem vették számba, hogy meny-

kell a
munkását

gyapotápolást

nyi munkaerő szükséges az aratás
gyors elvégzéséhez. Megyénkben az
állami gazdaságok eddig
a búzát 13, a rozsot 47, az
őszi árpát 95 százalékban aratták le.
Az aratási munkálatokkal párhuzamosan folytatódnak a
növényápolási munkálatok is a
megyében.
Lemaradás a megyében a gyapot egyclésében és kapálásában
mutatkozik. A szentest
járás
termelőcsoportjai a növényápolásban is bálul kullognak.
A cserebökényi Budai Nagy Antaltermelőszövetkezetben a
kukorica
és a gyapot ápolási munkálataiban
nagyfokú lemaradás
van. A
sövényházi Zója-, a
baksi
Vörös
Szikra-, a hódmezővásárhelyi Csapajev-. Alkotmány- és Felszabadulás- szintén lemaradtak a növényápolásban.
A lemaradások
oka a munka
szervezetlenségében
keresendő.
Nem vonták be kellően a munkába a tszcs-tagok
családtagjait, külső segítségre
várnak,
ahelyett, hogy maguk látnának
a lemaradás minél előbbi behozásához.
A
növényápolási
munkálatok
szorgalmazása, az aratási munkálatok további gyorsítása most
a
legközelebbi feladata a községi tanácsoknak,
pártszervezeteknek,
pártbizottságoknak.
Különösen gyorsítanunk kell a
gyapot ápolási
munkálatait.
Már a tavalyi tapasztalatok is bebizonyították. hogy ahol kellő gondossággal
ápolták a
gyapotnövényeket, bőséges
terméseredményeket kaptak.

Grősz-per

ismerkednek meg
Szeged dolgozói a csütörtöki szabad pártnapokon. Hét esztendeje, hogy a
Szovjetunió győzelmei
nyomán
szabadon építjük jövőnket.
E
hét év alatt eléggé
megtanulhattuk, hogy hazánkban a népuralom minden újabb győzelme
felidézi a hatalmát vesztett el.
lenség újabb gaztetteinek, újabb
őrült, kegyetlen és állatias o r v .
támadásának meg.megújuló rohamát is. Álltak már e hét év
alatt a nép bírósága előtt a hl
vatásos hazaárulók
legkülönbözőbb fajtái: Horthy-mínlszterek
és tábornokok, nyilas
vezérek,
érsekek és kulákok,
jobbo'dali
szociáldemokraták
ás
másfajta
rendőrspicllk.
És mégis, ez a
most lezajlott nevezetes per t a .
Ián jobban megrázza az ország
népét, több sötét emléket, löbb
felháborodást Idéz fel és — több
keménységre, löbb elszántságra,
az ellenség izzóbb
gyűlöletére
nevet mint bármelyik idáig l e .
zajlott per.
As összeesküvők
bandájának
megsemmisítésén túl. a Grőszper legnagyobb jelentősége ab
ban van, hogy népünk most már
világosabban látja azt a szövevényt, amely összefogja népünk
minden külső és belső ellenségét. Jobban
ismerjük
ellenségeinket. az itthonlakat is. a külföldieket ia. J ó l tudjuk, hogy az
ellenség más alakban
és
más
módszerekkel
mindig
tovább
folytatja merényieleit. De azt is

Bebörtönözték

tanulságaival
jól tudjuk, hogy
Pártunk
ég
Rákosi elvtárs vezetésével eddig
minden
ellenséget
lelepleztünk
és ártalmatlanná tettünk és k e .
mény elhatározásunk, hogy ez a
jövőben is így lesz.
A napnál világosabban áll előttünk az ellenségj mint a sarok
baszorított patkány utolsó pilla,
natáig küzd Utolsó
lehelletéig
nem mond le arról, hogy vissza,
állítsa megdőlt hatalmát. A fegy.
vert elrejti: a gellérthegyi szik
iakápolna
odúiba,
éléskamrák
padlója alá. Elrejti,
de
nem
teszi le.
A dolgozó nép sem teheti le a
fegyvert kezéből, sőt erftsebben
kell
megmarkolnia.
Erősebben
kell megmarkolnia a harc fegyverét, amellyel leküzdi az ellenséget. Erősebben
kell megmar,
kolnla a munka
fegyverét. És
erősebben kell megmarkolnia az
éberség fegyverét. Nincs kímélet
a hazaárulók, a nép ellenségei,
az idegen imperialista hatalmak
ügynökei számára. A
banditák
programmjából
kiderült:
nem
tesznek különbséget
dolgozó és
dolgozó között, munkások,
parasztok, a néphez hű érteimisé.
giek között.
A csütörtöki pártnapokon Szc.
ged dolgozói Is levonják a k ö .
vetkeztetést: ne legyen különbség dolgozó és dolgozó között a
haza ellenségei elleni harcban,
fogjon össze és küzdjön együttes
erővel, éber egységben
minden
becsületes magyar.

az VSA Kommunista
hét elítélt
vezetőjét

Pártja

New.York
(TASzSz).
Az
U S A szesen 80 ezer dollár összegű ova.
Kommunista P á r t j a 11 vezetője k ö . dékuk elkobzását.
Denni s elvtárs, a Kommunista
zül hét: Egene Dennis,
John Williamson,
Jack Slachel,
Irving Po- Párt főtitkára, aki saját maga látítélet
lash, John Gates, Carl Winter
és j a el védelmét, valamennyi
érvénytelenítését
követelte.
K
i
j
e
len,
nagy segítséget nyújt dolgozó parasztságunknak
Benjámin Davies
elvtárs — július
hibák gyors kiküszöbölésével
2-án reggel jelentkezet a szövetségi tette, hogy „amikor a Foley.Squa.
bíróságon
annak a
parancsnak re.i pör áldozatait bebörtönzik, az
getni. Balogh elvtárs, az egyik sze- sét. Háromórai munka után a trakalkotmánynak a demokratikus jorelő motorra ült. hogy rövid időn tor újra felszerelve áll. A próba- megfelelően, hogy meg kell kezdegokat biztosító cikkelyeit
szintén
beindításnál
már
minden
akadály
nie
börtönbüntetésének
letöltését.
A
belül elhozza a szükséges anyagot.
börtönbe vetik".
nélkül elindul és vidáman
pöffé- többi négy — Gus Hall,
Gilberl
M e g j a v í t j á k a szí .(tárcsát U
kelve gördül ki az udvarra.
A Kommunista Párt tíz vezetőjét
Green,
Henry Winston
és Róbert
— Eredményes volt a munkánk
tudvalevőleg egyénenként ötévi bor.
Ebédidő van. Egy kis időre lepiThompson
elvtárs — nem jelentke.
— mondják a szerelők. A gépállotönre, a tizenegyediket — Thomphennek a dolgozók.
zett a bíróságon.
— Kérdezni szeretnék valamit — más dolgozói is boldogok. Mostmár
sont — háromévi börtönre ítélték.
minden nehézség nélkül várjuk
a
nvondja az egyik dolgozó.
Az ügyész követelésére R y a n b í r ó
A bíróság ülése után a KommuOláh elvtárs, a
mozgógépjavító cséplés megindítását.
letarlóztatáai paracsot adott ki a nista Párt hét vezetőjét megbilinszerelője felfigyelt.
Sok h e l y e n v á r n a k b e n n ü n k e t nem jelentkezett négy személy el. cselték és a newyorki szövetségi bór.
— Tud-e az elvtárs esztergályozni? Igen, — hangzik a felelet.
Lassan sötétedik. A távolban már len. Egyidejűleg elrendelte az ösz- lönbe szállították.
Oláh elvtárs
szívesen segít a villanyfények csillognak, A mozgó
gépállomás dolgozóinak. A kalapá- gépjavító autója kigördül a gépálcsos darálógépnek már két
hete lomás udvaráról. A szerelők egy
rossz a szíjtárcsája. A gépállomás kissé fáradtan ülnek a
Nagy sikerrel hangversenyeztek
Szegeden
kocsiban.
esztergályosa az aratási munkákkal Hazafelé elbeszélgetnek napi munés a környező
városokban
van elfoglalva.
Ezért
fordultak kájukról.
most a mozgógépjavító munkatár— Vájjon hova megyünk
hola
Fegyveres
Testületek
zenekarai
sához. Oláh elvtárs az esztergapad
nap — kérdi Oláh elvtárs.
mellett is
otthonosan
dolgozik.
ultúrforradalmunk
szempont- rozva erőteljesen
szólalt
meg a ha.
— Mindegy az — feleli a melletMásfél óra alatt elkészült a szljjából
is igen jelentősek
vol. talmas
zenekaron
Bérezés
Márton
tárcsa javítása. Holnap már üzem- te ülő munkatársa, hisz sok helak
azok
a
hangversenyek,
amelyeés Varga
Lehel vezénylő
mozdula.
be helyezhetik a gépet és hozzá- lyen várnak bennünket.
ket a Fegyeveres
Testületek
külön, tai alatt. A szovjet zene kél szép alfoghatnak a széna daráláshoz.
A távolban egy cséplőgép motor- bözö zenekarai
rendeztek
Szegeden kotását,
Sosztakovics
,}fjú
gárda"
ja
zúg.
Az
elvtársak
elmosolyodKözben már a traktorhoz szükés a környező
városokban.
A rról a filmzenéjét
és Lisztova
géppuskás,
nak.
Holnap
újra
elindulunk.
A
séges csapágy is megérkezett. Eljelentős
fejlődésről
tettek
tanúsá- dalát
ismertük
meg
(vezényelte:
ők got ezek a hangversenyek,
helyezik a helyére és megkezdik a kenyércsata nagy munkájából
amely Farkas
István).
Mindkél
mű a Hon.
is
derekasan
kiveszik
részüket.
leszedett alkatrészek visszaszereléfúvószenekaraink
körében
ment védő Háború
hősi nagyságát
idézi,
végbe a felszabadulás
óta. A Hor. Lisztova
műve a hős szovjet
gépthy-idök
zenei k&i-ei lenézték
a fú- puskádról
szól, aki mindvégig
har.
vószenekarokat,
csak indulókat
és colt a náci hadak ellen,
az
„Ifjú
többnyire
értéktelen
zenedarabokat gárda"
filmzenéje
pedig
programmmeg
minden
dolgozó
paraszt,
hogy
játszatlak
velük. Az akkori
fúvós, szerüen
„Harc minden szem
gabonáért,
ismerteti
az ifjú
kraszno.
szemve.szteségnélküll
aratással zenekarok
elölt elvágták
a
fejlődés doni hősök történetét.
harc a béke-aratás sikeréért." Ez- u
Strauss,
Er.
emelkedő
életszínvonalunk
fokozóútját,
nagyobbszabású
müveket, kel, Kálmán
zel a jelszóval kezdte meg dolgozó
dallamos,
szórakoztató
dó
szükségleteit,
az
ötéves
terv
miklasszikusok
szimfónikus
alkotásait opera- és operettrészleteit
parasztságunk az idei
gabonaaranagy
lel.
A
fúvószenekarok- széssel fogadta
iást és ezt a jelszót tartják szem nél előbbi sikeres befejezését, szo- nem játszhatták.
a hallgatóság
(velebecsült,
kifigurázott, zényelték:
előtt, mlg teljesen be nem fejező- eluüsta jövőnket, békénket és sza- nak ez a
Bérezés
Márton,
Varga
műkedvelő"
jellege
termé- Lehel és László
dik 'a kenj ércsata. A tszcsék, az badságunkat biztosítjuk. Az arutá- „vidéki
Ferenc).
A
befe.
A mun- jező monumentális
egyénileg
gazdálokdó
parasztok •ti munkák halogatásával pedig a szetesen nem volt véletlen.
dal,
Hacsatvr.
és dolgozó
parasztok
gyer- ján műve, a városi
földjein aranylóan fénylenek a nyá- kulákokat, ellenségeinket támogat- kások
tanács
kórusá.
— nem jutván
el nak
ri napsütésben a dúskalászú árpa, juk, akik a legkisebb lehetőséget is mekei ugyanis
közreműködésével
hatalmas
megragadják,
hogy
kárt
okozzanak
magasabb
zenei
tanulmányokig
— erővel szólt a béketábor
rozs- és búzakeresztek és ezeken a
nagy vetöbbnyire
fúvószenekrokba
tömörül- zéréről, a felszabadult
helyeken a kenyéresutra újabb jel- dolgozó népiink államának.
népek
atyiá.
pe- ról,
szavának — „a cséplőgéptől a bcNe az ellenséget kövessék
kés- tek, a Horthy-Magyarországnak
Sztálinról.
hogy a dolgyüjtőhelyre" —
megvalósítására lekedő dolgozó
parasztjaink,
ha- dig nem volt szívügye,
A Fegyveres
Testületek
hangzenemüvelődését
elő.
törekszenek dolgozó parasztjaink.
nem az aratásban élenjáró terme, gozó osztályok
versenyei
megmutatták,
—
lőszövetkezeteket,
termelőszövetkeDe vannak még olyan földek ís,
ahogy
a megnyitó
beszédet
mondó
zeti
csoportokat,
állami
gazdaságoahol lábon átl még a gabona, ahol
Ma már minden
támogatást
meg. dr. Drégely
József
rendőrezredes
és
Szálljanak szembe népnevemég meg sem kezdték az aratást. kat.
kapnak
fúvószenekaraink.
Műsorai- Szalai
Sándor
honvédszázados
bajtanácstagjaink
minden, az
Ugylátszik, még nem értette
meg lőink.
kon a klasszikusok
legjobbjai,
a társak is hangsúlyozták
—
honvéd,
akaró
szándékminden dolgozó paraszt, hogy: „A aratást halogatni
szovjet
zene kiválóságai
szerepel- ségünk,
ÁV halóságunk,
rendörsc.
parasztlegfőbb teendőnk,
minden
más kal. Küzdjön le dolgozó
nek.
Hangversenyeiket
a
dolgozók günk
Összeforrott
felszabadult
né.
munkát megelőző fontosságú
fel- ságunk minden 'akadályt a béke hatalmas
tömegei
keresik fel, ezzel pünkkel,
megmutatták,
hogy
a
ügyének,
a
béke
erőinek
erősítése
adatunk az
aratás
haladéktalan
is megmutatják,
hogy szeretik
né- Fegj/veres
Testületek
népünk
biz.
I
érdekében,
hogy
valóban
sikeresen
megkezdése" — amint azt a földpünk
békéjét,
biztonságát,
rendjét tonságának,
szabadságának,
békéjéművelésügyi miniszter rádiófelhívá- 1 végezhessük el ezévl ..békearatá- védő fegyveres
testületeinket.
nek megvédelmezése
mellett
a kulantikat."
sában Is mondotta.
Nem értette
is harcolnak
és
A vásárhelyi,
makói
hangverse, túrforradalomban
szórakoztatják,
nevelik.
nyek után
az újszegedi
sza- népünket
tartottak
a
vasár,
badtéri
színpadon
két este
egymás, Ezzel a célzattal
szünetében
cselgáncs,
után szerepelt
a hatalmas
fúvósze- napi koncert
Átnyújtották Eugenie Cottonnak
a Budapesti
Dózsa
Spf>rt.
nekar,
amely
a szegedi
honvédze- bemutatót
akik
az
önvédelem
nekarból,
az ÁVH budapesti
zene. egylet tagjai,
a Nemzetközi Sztálin Békedijat
ismertei,
karából
és a szegedi
rendörzene- egyes sikeres módszereit
a
Szovjet karból
állott. Klasszikusok,
szóra, lék.
Moszkva (TASzSz).
A
Kreml nédelmi bizottságnak,
magyar
és szovjet
művek
Bizottságának, koztató
A hangverseny
közönsége,
SzeSzverdlov termében átnyújtották a Nők Antifasiszta
szórakoztatták
dolgo- ged és a környék
Anti. előadásával
dolgozói nagy lelNemzetközi
Sztálin
Békedíjat valamint a Szovjet Ifjúság
és fejlesztelték
zenei
látó- kesedéssel
ünnepelték
a
Fegyveres
Eugenie Cottonnak, a Demokrati. fasiszta Bizottságának tagjai, to_ zóinkat
Erkel
ünnepi
nyitánya, Testületek
zenekarait.
A
sikeres
kus Nők
Nemzetközi
Szövetsége vábbá kiváló tudósok. írók. művé- körüket.
Beethoven
Egmont
nyitánya
fegy-1' műsor sokáig
emlékezetes
lesz dolelnöknőjének. A kitüntetett üdvöz- szeik és a moszkvai üzemek több
veres testületeink
nagy erejét sugéL I gozóink
körében,
ÍK.JJ
lésére megjelentek a szovjet béke- sztahánovistájr

a mozgó-gépjavító

műhely

Minden erőnkkel a béke-aratás sikeréért

V

SZERDA,

ICY KÉSZÜL fl VIT-RE
-

-

A Bárkányi Vasöntöde ifjúmunkásai nagy lelkesedéssel készülnek
a világ ifjúságának harmadik találkozójára. A fiatalok mind öntudatosan. becsületesen
végzik
termelőmunkájukat..
mert
tudják,
hogy felemelt ötéves tervünk időelőttj sikeres befejezését csak így
biztosíthatják. Az ötéves terv sikerének biztosítását szolgálják a III.
Világifjusági Találkozó tiszteletére
tett felajánlások.
Cseh Mihály ifjúmunkás például,
• k i eddig is 155 százalékos
eredményt ért el, felajánlotta, hogy a
VIT tiszteletére
ezt az eredményt
még ó százalékkal
növeli,
gyengébben dolgozó ifjúmunkás társait
pedig munkamódszerének átadásával segíti. Stenge Eszter
ifjúmunkás
125
százalékos
eredményét
szintén 5 százalékkal növeli és az
anyaggal még fokozottabban takarékoskodik. Az ipari tanulók közül szép felajánlást
tett
Székely
Ferenc, aki eddig már elért
118
•zázalékos
eredményét
jóval
túl
• k a r j a szárnyalni. B. Tóth Márton
pedig, hogy méltóképpen ünnepek
íiesse
meg
a
világ
ifjúságának
jtagy ünnepét, eddigi 92 százalékos
eredményének
105 százalékra való
emelését vállalta.
Mindamellett, hogy
a
Ilyen szép felajánlásokkal

° volt Bórkányi-féle
vasöntöde f i a t a l s á g a
nek a III. Világifjúsági
Találkozóra, üzemünkben akadnak hibák,
is, amelyeket sürgősen ki kell küszöbölnünk. Így a revizoraink nem
ügyelnek az egyes széria gyártmányokra és nem, ellenőrzik kellőképpen
a munkadarabokat.
Ugylátszik, hogy a mércék csak dísznek
vannak az üzemben és nem azért,
hogy mérjenek velük.
De hiba van még a tanulás körül
is. Nem szervezte meg a politikai
köröket s ennek
hiánya
a DISZ
szervezet gyenge m u n k á j á n is meglátszik, A Kul túrgárda is elhanyagolja a kultúrmunkát, most amikor
az üzemi kuliúrbrigádokra komoly
feladatok
várnak
a nyári
mezőgazdasági munkáklkal kapcsolatban.
A Vasöntöde fiataljainak sem szabad megfeledkezniök
arról,
hogy
az elméleti képzésnek szoros kapcsolatban kell lennie
a gyakorlati
munkával.
Nein elég
jó
termelő
munkát végezni, hanem szívós tanulással kell képeznünk magunkat,
hogy eddigi
eredményeinket
még
tovább tudjak növelni. Ugyanakkor
fokozottabb éberségre van szükség
mindenütt, hogy töibbé ne szőhessenek ilyen aljas összeesküvéseket
dolgozó népünk állama ellen, mint
ezt Grősz és társai tették.

fiatalok
készül-

Szabó Józsefné
ifjúmunkás

A VÁROSI TANÁCS HÍREI
A városi tanács végrehajtó bi- |
F E L H Í V O M az állattartó
gazzottsága a helyszínen ellenőrizte
| dálkodókat, h o g y mindazon jósaá
az artási m u n k á k a t és m e g á l l a p í .
to_
totta. hogy a dolgozó
parasztság gokat. amelyek tenyésztésre,
nagyobb részben megértette a mi- vábbtartásra nem alkalmasak, ú g y
nisztertanács aratás és
cséplésről azt bocsássák a felvásárló vállaszóló határozatát, mely szerint a latok rendelkezésére.
gabona levágását
időben,
szemA sertések fertőző betegségei elveszteség nélkül kell elvégezni.
len való védőoltások
végrehajtása
Megértette, hogy ötéves tervünk céljából az állatorvosok
csoportos
teljesítése és
a béke
megvédése oltásokat végeznek a következő heSzempontjából mennyire fontos
a lyeken: 1951 j ú l i u s 5-én 6 órakor:
az alsóvárosi bikaistállónál,
július
gabonafélék mielőbbi learatása.
Megállapította a tanács végre, 5-én 10 órakor a rókusi vásártéren,
h a j t ó bizottsága azonban
azt i s , j ú l i u s 5-én 17 órakor az O N C S A .
hogy csekély
számban
vannak telepi bikaistállónál, j ú l i u s 6-án 8
olyan dolgozó parasztok is, akik a órakor a Csillag-téren. j ú l i u s 6-án
beérett
gabonájuk
learatásához 16 órakor a Petőfi-telepen a Fő-téren.
mlndezidelg még nem fogtak hozA z oltatni szándékozó sertéstulaj,
zá és ezzel lerontják a dolgozó p a .
rasztság által elért j ó eredménye- donosok sertéseiket a megjelölt helyekre hozzák, az oltási díj a hely.
ket.
színen fizetendő.
Felhívja a tanács a mulasztókat,
Értesítem a lótenyésztő gazdálkohogy vegyenek példát azokról
a
d ó k a t hogy a földművelésügyi mitárslkról. akik szorgalmas munká- nisztérium a fedeztetési idényt 1951
jukkal Időben teljesítették a rájuk július 15-ig meghosszabbította. Isháruló kötelességet.
mételten felhívom a kancatulajdoM I N Ő S É G I tejet csecsemők ré_ nosokat, hogy a kancák fedeztetése
Bzére vasárnaptól kezdődően
(jú- kivétel nélkül kötelező. A k i a t u l a j ,
lius 8) minden vasárnap fél 8—10 donában lévő kancát bármilyen okó r á i g az alábbi helyeken osztanak: nál fogva nem fedezteti be, vagy
Klapka-téri tejcsarnok, Dugonics- azt nem kezelteti, az ellen, mint a
téri tejcsarnok, a 16. sz. Népbolt ké'éves állattenyésztési terv szabotmeglndí(Kelemen.u;,). A tejet a területileg tálója ellen az eljárás
illetékes védőintézieit által
k i á l l í . tom.
VB-elnök.
tott igazolványra adják ki.
M É L Y gyermekkocsi eladó. Pulcutca 29.
G Y E R M E K A G Y matraccal,
pap.
lannal, pólyapárna huzattal, m á r .
kás kép eladó.
Széchenyi-tér 3.
Gáspár.
NAGYMENNYISÉGŰ
szőlörőzsc
eladó, kicsinyben is. Topolya-sor 5.
Z O N G O R A megbízásból bérbe adó,
hosszabb időre is
esetleg.
Rakovszky zongorahangoló. Jósika-u.
31. Telefotn 40-06.
S I N G E R varrógép,
egyszemélyes
rekamié,
vertheimkassza
irodai,
székek,
deszkák,
munkaasztalok
eladó. Lengyel.u. 26.
M E G B Í Z Á S B Ó L eladó egy drt> ú j
kettős rekamié és 2
drb
fotel.
Szeles kárpitosnál, A t t i l a . u . 2.
J Ó L F Ö Z Ő bentlakó mindenest szennaira felveszek.
Petőfi
SándorBugárút 4.
A N É P B O L T 7. sz. árudábam hétfőn elveszett 8 jegy, 4 pót és 4
alap jegy Hódj néven. A becsületes
megtaláló a kiadóba adja le.
E V O L U T kálisz
51-es könyvelési
tanfolyamot most végzett bármely
szakmában elhelyezkedést
kenés.
Turzó Lajos, Szeged, Kiss
Ernőutca 2.
V I Z S G Á Z O T T .szakács üzemi vagy
vállalati konyhára elmennie. Molnár
József, Sztálin-körűt 5—7.
E L A D Ó tükörajtós
hármasszek.
rény, kisebb márványlapos
szekrény és egyéb bútorok. Polgár-u
20, emelet 1.
E L A D Ó K színes és fehér ágyhuzatok. törülkötó.
asztalnemű
és
függönyök. Müller Erzsi, Károlyiutca 4.
J ó állapotban lévő
lOO.as
Sach
motorkerékpár eladó. özv. Szántó
Ferencné, Maros.uíca 1.
^ E G Y perzsa összekötő szőnyeg. 2
drb
rugós
ágysodrony
eladó.
Sztálin-körút 91. I . 1.
E Z E R kg-os mázsa. Berkei-mérleg. ládapántológép, zsáktargoncák
eladók. Takaréktór-u.
3,
házfeJ.
ftgyelő.

J U B I L E T T E 2.9_es kisfilmes f é n y .
képezőgép, nagyítógép eladó. D é l .
u t á n 4 órától. Katona-u. 5 sz., I I .
emelet 6.
C E N T R Ó E L bobinos prima Siniger
varrógép eladó. Pálfi-u. 11.
H A T Á R S Á V igazolvány
elveszett
Lajos Mária névre, egyéb iratokkal. Kérem
a megtalálóit,
szi.
veskedjék leadni a kiadóba.
KOMBINALTSZEKRÉNY,
asztal
székeikkel, konyhaberendezés. Spitzer asztalosnál
készen
kapható.
Attila-u. 16.
KERESÜNK ipari varrógépet.
Állami Férfi és Női Szabóság Szeged,
Széchenyi-tér 17.
Reggel 7-től d.
u. 4-ig.
KÖZÉPKORÚ házaspár keres Hódmezővásárhelyre 50—60 közötti fi
nomlelkű komoly, független
vagy
nyugdíjas nőt. aki vállalni
tudja
háztartása munkáit.
Családtagnak
számít. Bővebbet Petőfi S.-sugárút
56. szám.
KATONA Lászlóné gyorsfró és gépIróiskolájábain
(Köícsey-utca
10.)
ú j tanfolyamok kezdődnek.
ZSEBÓRÁJÁT
karórára
alakítom,
nagyon szépen és jól. Fischer órás.
Szeged.
LACZKÓ
órás.
Széchenyi-tér 9.
Zsótér-ház. J ó árat
fizetek
kar-,,
zseb- és ébresztő órákért és szerkezetekért.
MAJOR gyorsíróiskolában vizsgáink
után szünidei gyorsított és tfzhónapos vizsgával záruló tanfolyamokai
kezdünk. Beiratás Bocskay-u. 4.
Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:
LUGAS-u. 5. sz.
300
négyszögöl
gyümölcsöstelek sürgősen eladó. —
Érdeklődni Szilléri-sugárút 35. sz.
MODERN
háiószobahútorral
berendezett kétszobás,
összkomfortos
lakásom megegyezés
alapján
áladom.
Vásárhclyi-sugárút
69. —
Zsarkó.
BÚTOROZOTT szoba két férfi részére ágynemű használattal k'adó.
Oroszlán-utca 6. sz., ajtó 6.

«

Párthire

k

Felhívjuk a
középfokú
káder,
képző egyéni éa magántanulásban
résztvevő elvtársak figyelmét, hogy
a záró konferenciát július
8_án,
vasárnap reggel 8 órakor
tartjuk
az Iparostamuló iskolában. Feltét,
len és pontos megjelenést kérünk.

keddtől
délután
délelőtt

pénS-ig,
9-töl

4.

Hogyan támogat.ák a szegedi sportolók
a falu szocialista szektorait?

A
szegedi
TSB-ben az egyes
sportkörök és sportolók kezdeményezésére az elmúlt hét végén egy
értekezletet tartottunk. Ezen az é r .
tekezleten felvetették az elvtársak:
a T S B keressen lehetőséget
arra,
hogy a sportolók a
nyári
mezőA g i t . Prop. Osztály. gazdasági m u n k á b a n , valamint
a
növényápolási m u n k á k b a n résztvegyenek.
N A P I R E N D
Ilyen i r á n y ú kezdeményezést vetett fel a Vörös Lobogó
Szegedi
1951 július 4. szerda
Kender SK-től Pördi J ú l a e'.vtársnő
MOZI
és a Vörös Lobogó R u h a g y á r ÁVSzabadság: fél 7, fél 9 ..Kőszív" tól ö k r ö s elvtárs. A z értekezleten
(július 6-ig).
jelenlévő sportkörök vezetői közül a
Vörös Csillag; fél 7. fél 9 ..Var- Szegedi Honvéd S K részéről Relovszki elvtárs jelentette be elsőnek
sói premier" (július 4-ig).
csatlakozását. De örömmel
üdvö.
F á k l y a : 6, 8 „Titkos
küldetés"
zölte a kezdeményezést a Lokomo.
(július 5-ig).
tiv S K részéről jelenlévő OpperFáklya.moziban
vasárnap
dél- mann és Kalocsai elvtárs is, akik
előtt fél 9 és fél 11 óai kezdettel megígérték, hogy h a b á r most a lab.
filmmatiné.
Bemutatásra
kerül d a r u g ó szakosztály nincs itthon két
hétig, azonban a többi szakosztá„Hét színes mesefilm".
•
lyokat mozgósítják
mezőgazdasági
m u n k á r a . A Honvéd és Lokomoliv
SZÍNHÁZ
SK-höz hasonlóan a jelenlévő többi
Szünet.
sportkörök, valamint
a
Magyar
•

A Múzeum
nyitva
tekig délelőtt
9-től
szombat
és vasárnap
1
óráig,

1951. J U L I U S

Nagy

Kender, a Szegedi J u t a , a V a r g a
Kötél, a Kinizsi, a Haladás részéről a jelenlévő elvtársak is csatla.
koztak ehhez a kezdeményezéshez.
A többi sportköröknek is magáévá kell tenni ezt a kezedményezést
és megszervezni, hogy m á r a következő vasárnap a sportolók minél nagyobb számban menjenek ki
Szőregre éa Deszkre, az
oitlévő
tszcsknek segítséget n y ú j t a n i . N e m
értjük a Szegedi Petőfi és a Szegedi Építők S K vezetőinek
álláspontját
ebben a kérdésben,
mert
őket is meghívták erre az értekezletre, de nem tartották fontosnak,
hogy itt részt vegyenek. A sportkörök vezetői lépjenek érintkezésbe a
területükön
lévő
pártszervezettel,
valamint vállalatvezetőséggel, a k i k .
tői megkapják a támogatást vállalásuk sikeres megvalósításához. E b .
bői látszik, hogy sportolóink l á t j á k
azokat a
feladatokat,
amelyeket
P á r t u n k az egész dolgozó m a g y a r
nép elé feladtul tűzött a mezőgazdaság szocialista átalakításával kapcsolatban.

tömegeket
mozgattak
meg a
MHK-postaversenyek

vasárnapi

A Vörös Lobogó és a
Kinizsi és a Sertéshizlalda dolgozói jártalc
sportkör
rendezésében
vasárnap az élen. A z újszegedi sporttelepen
Az Egyetemi Könyvtár július hó- M H K postaversenyek voltak Szege- pedig a Szegedi Kender és az Újban hétfőtől péntekig reggel 8 órá- den. A z egyiket az újszegedi texti. szegedi Kendergyár dolgozói m u l a t ,
tól délután fél 5 óráig, szombaton les p á l y á n , a másikat a Kinizsi tak j ó példát.
8 órától fél 12 óráig van
nyitva. Cserepes.sori sporttelepén bonyolíA Cserepes-soron ezúttal avatták
Könyvkölcsönzés minden nap
dél- tották le. A postaverseny m i n d Újfel a most elkészült akadály-pályát,
előtt 8 órától 1 óráig.
szegeden, m i n d Móravárosban kitű- amelyen n a g y kedvvel versenyeztek
A Somogyi-könyvtár
nyitva van nően sikerült, m i n d a tömegek meg- az ott megjelent dolgozók.
július és augusztus hónapban köz- ró aedítása, m i n d az eredmények eiA n a p kiemelkedő eseménye egyé,
napokon délelőtt
10
órától
14 érese terén,
óráig.
A
versenyben a Cserepes.soron n i teljesítményben Nacsa István 60
•
a Paprikamunkások, a Vágóhíd, a méteres gránátdobása és 10.50 cm
Tisza-malom súlylökése volt.
IDŐJARASJELENTÉS:
Várha- Pick szalámigyár, a
tó időjárás
szerda
estig:
Változó
Á Petőfi, D ó z s a és a H a l a d á s versenyzői o s z t o z t a k
felhőzet,
néhány
helyen,
inkább
#

Szeged város úszóbajnokságain
csak északon
és keleten
kisebb eső
lehel.
Mérsékelt
szél. A
hőmérsékVasárnap bonyolították le az új- pillangó 1. Szebenyi (Haladás) t ; 4 í ,
let kissé tovább
emelkedik.
Várható
hőmérsékleti
értékek
az ország
le. szegedi uszodában Szeged város ez- 100 m nöi pillangó Murányi (HalaA
bajnok, dás) 1:52.8. 50 m fiú pillangó Vincze
rületére:
reggel
13—16,
délben évi úszóbajnokságát.
férfi
gyors
küzdelem 17 számából 7-et a Pe- (Petőfi) 42.8. 400 m
26—29
fok között.
tőfi, 6-ot a Dózsa és négyet a Ha- Nagy M. (Petőfi) 42:8. 400 m férfi
gyors Nagy M. (Dózsa) 6:38. 200 m
ladás versenyzői nyertek meg.
RÁDIÓ MAI MŰSORA:
3:31.
A verseny győztesei a
követke- férfi mell Szójka (Haladás)
zők: 100 m férfi hát 1. Nagy M. 200 m férfi pillangó Rehök (Petőfi)
1951 J Ű L I U S 4., S Z E R D A
(Dózsa) 1:21.8. 200 m férfi gyors 3:09. 200 m női hátúszás Murányi
gyors
1. Nagy M. (Dózsa) 2:56.2. 100 m (Haladás) 4-02. 200 m női
Xossuth-Rádió
férfi mell 1. Törzsi (Dózsa) 1:27.4. Lábdi I. (Petőfi) 3:29. 200 m női
100
7.45 Lapszemle.
7.55
Műsoris. 100 m női mell 1. Bánkuti (Petőfi) mell Bánkúti (Petőfi) 3:34.8.
M.
(Dózsa)
metetés. 8.05 Népzene. 8.30
Mű- 1-40. 100 m női gyors 1. Lábdi I m férfi gyors Nagy
sorzárás. 11.30 A r a n y J á n o s és az (Petőfi) 1:29.8. 100 m női hátúszás 1-13.3. 200 m férfi hátúszás Nasv
Akadémia. X I . 12.30 R o m á n i a i ma- Juhász (Petőfi) 1:36.6. 100 m férfi M. (Dózsa) 3:09.8.
gyar dalok. 13.15 A rádió
szóra,
Még sok a javítani való az
MHK-párosversenyeken
koztató zenekara játszik. 14.10 Ú t .
törö-híradó. 14.25 Zongora. 14.45
ségét. Ez abban tűnik
ki,
hogy
A
Ruházati
Bolt
dolgozói
végre
Hanglemezek. 15.30 A Kölcsey gimjelentőségét nem tájékoztatják egymást a vernázium énekkara. 15.50
Műsoris- megértették az MHK
senyeik lebonyolításáról, amelyeket
mertetés. 15.55 N ő i szemmel. 16.20 és szombaton 70 fővel pályára lépközösen kellene megtartani,
kütek,
hogy
a
próbákat
letegyék.
A
Iskolások rádiója. 17.10 „Laci le,
ér- lön-külön bonyolítják le. így törhallod-e?" Gyermekek között. 17.30 résztvevők közül 40-en sikert
tént ez a Kis. Ker. és a
Ruházati
Szines muzsika. 18 H u l l á m z ó Bala- tekel, amennyiben az előírt követelBolt esetében is. Ezúton hívjuk fel
ton tetején. 18.30 Haláltánc. H a n g . ményeknek eleget tudtak tenni, így
mind az üzemi, mind a
vállalati
lemez. 19 Tánczene. 20 Hangos U j . a párosversenyben, ami köztük és
és a tömegszervezeti sportfelelősök
ság. 20.40 Versenyben
az ország a Kis. Ker. Vállalat dolgozói között
valamely
üzem,
némileg figyelmét, akik
kenyeréért. 20.45 A
rádiózenekar fennáll, hátrányukat már
vagy vállalat sportkörével
párosjátszik. 22.25 M a g y a r
daljátékok. ledolgozták.
fenti
Meg kell azonban itt jegyeznünk versenyben vannak, hogy a
23.25 Zongoraötös.
,
azt, hogy a párosversenyekben még hibákat küszöböljék ki, mert csak
Petőfi.Rádió
mindig vauinak hibák, mert az üze- ennek kiküszöbölésével végezhetnek
7 Szórakoztató zene. 7.35 Opera- mi és vállalati sportfelelősök, vagy olyan munkát, amellyel váltalt kökettősök. Hanglemezek. 10.45 H a n g . nem értik, vagy nem ismerik a pá- telezettségüknek eleget tudnak lenszerszólók. Hanglemezei?. 11 Óvó- rosverseny jellegét, illetve jelenlödások műsora. 11.20 K ö n n y ű zene.
11.30 Műsorzárás. 15 Balett-szvit,
15.25 Hangszerszólók.
Hangleme- Egy országos Ifjúsági csúcs és négy b á n (Makó) 15.3, 800 m : 1. Horzek. 15.40 Földkerekség
egyhato. megyei csúcs csongrádmegyei atlé- váth (Makó) 2:52.5, távolugrás: 1.
A l m á s i I I . (Szeged) 460 cm, 4x100
dán. 15.55 Operettrészletek. Hangtikai bajnokságán
lemezek. 16,40 Ének. 17.20' HangCsongrád megye atlétikai
b a j . m : 1. Szeged 58 másodperc.
Férfiak:
100
m:
1.
Nacsa
lemezek 17.40 A r á d i ó esti isko- nokságát vasárnap rendezték meg
l á j a . 18.10 Tömegda'.ok. Hangleme- Szegeden, amely kiemelkedő telje- (Makó) 11.9, 400 m : Nacsa
53.8,
zek. 18.40 Elméleti tanácsadás. 19 sítményekben
bővelkedett.
Pintér 800 m : Mihecz 2:07.5, Szinok (SzeÉpítőipari műsor. 19.2-5 A szatíra kalapácsvetésben országos i f j ú s á g i ged) 2:08. 2000 m : 1. Mihecz 6:04,4,
fegyverével. 19.50 F a l u r á d i ó ne- csúcsot állított fel, ezenkívül megyei 200 m. g á t : Nacsa 29.8, magasuggyedórája. 20.05 Hegedű, zongora. csúcsot állítottak fel
a női
100 r á s : J u h á s z (Makó) 163, távolug21.30 Tánczene. Hanglemezek.
22 méter, a f é r f i 400 méter. 2000 m é . r á s : I m r e (Szeged) 586, kalapács,
Operarészletek. Hanglemezek. 22.30 ter és a női felnőtt 80 métere s g á t . dobás: Pintér (Makó) 41.8 méter,
Népzene.
4x100 m váltó: 1.
(Makó)
48.7,
futásban.
A verseny
eredményei:
Női 100 4x400 m : 1. (Makó) 3:54.6.
Nöi felnőtt 80 m g á t : 1. Viftenm : 1. Suták (Szeged) 13.5, 200 m :
A városi TSB felhívása
1. Suták 28.9, 80 m . g á t : 1. Kolo- berger (Makó) 13.6.
A városi TSB elnöksége
ezúton
hívja fel a sportkörök vezetői figyelmét, hogy a sportfejlesztési terv
kimutatását a legsürgősebben
adják le a TSB Hajnóczy-utcai hivatalos helyiségében.
Szegedi atléták sikere Budapesten
Szombaton a budapesti Vasas váPárizs
(MTI).
Csütörtökön tartja gyalások során a köztársasági ellogató versenyén igen jól szerepelelső ülését az ú j o n n a n megválasz- nök hallgassa meg a tábornokot.
tek a szegedi atléták. 400 méteres tott francia nemzetgyűlés.
A l'Humanité nem tartja összesíkfutásban Bárkányi, a
Honvéd
egyeztethetőnek, hogy az elnök
—
Politikai
megfigyelők
szerint
nem
versenyzője 51.7 másodperccel meakinek feladata a köztársaság véQueuille
jelenlegi
miniszterelnök
gyei
csúcseredményt ért el
az
delme — t á r g y a l j o n De Gaulle.al,
előfutamok során.
Ugyancsak me- kap megbízatást ú j kormány alaki, aki sohasem titkolta, hogy célja a
gyei csúcsot állítottak fel rúdugrás- tására a köztársasági elnöktől. De köztársaság megdöntése.
ban 350 cm magassággal Sárkány- Gaulle-ék nem akarnak résztvenni
Szegedi Kender és Német
dr., a I az ú j k o r m á n y b a n , viszont követeSzegedi Honvéd versenyzői.
DÉLMAGYARŐR^jÍG
lik. hogy a kormányalakítási
tár.
ootiHkof napilap,
'elelói zzerkezztS ét kiad*
ZOMBORI tANOS
Szerkeszti i a tzerkesz'óbitonsóg
Szerkesztőség, Szeged lenln-u. 11.
Értesítjük Szeged város lakásait, hegy amennyiben
még patTelefon: 35-35 ét 40-8Q - ÉHizokal nvrke „Ifiéé
kány mutatkozik, úgy azonnal jelentsék a Fertőtlenítő Intézetlelefon eite 8-lói 34-38
Oodóhivofd > Szeged tenln-s, é
nél, Tolbuchin-sugárút 71. sz. alatt. Díjtalanul fogjuk a továbtelefoni 31-16 ói 38-00
bi irtást végezni.
\
PATKÁNYIRTÓ VÁLLALAT
Délmagyarorszdg Nyomda, Szeged
felelés vezetói PrUtlo Sdndo*

Csüförlökön tarlja első ülését
a z újonnan megválasztott
francia nemzetgyűlés

PATKÁNY

IRTÁS

