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A magyar kormány nemkívánatos személyeknek
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PARASZTKÜLDÖTTEINK
A BÉKE ORSZÁGÁBAN
Tegnap este indultak el paraszt,
küldötteink a Szovjetunióba. Cson.
grád megyéből 11 dolgozó paraszt
jnent a küldöttséggel, hogy tanulmányozza paraszttársaival együtt a
pzovjet mezőgazdaság módszereit és
hazajövet a tapasztalatok továbbadásával és felhasználásával továbblendítse a mezőgazdaság fejlődését Csongrád megyében is.
A szovjet tapasztalatokra soha
pem volt olyan nagy szükségünk,
piint ma. Megyénk termelőcsoport,
jai m é r kiállották a tűzpróbát. A z
jdei terméseredmények, mint a fe.
jenoszállási Úttörő-termelőcsoport 25
piázsás őszi á r p a termésátlaga, az
(Sjszentiváni Szabad Föld-tszcs 17
piázsás holdankénti repcetermése —
És még számtalan felsoroható példa
«— a napnál világosabban bizonyítja
a szövetkezeti gazdálkodás előnyét.
L á t j a azt m á r megyénkben az egyéni parasztság döntő többsége, hogy
a jobb megélhetéshez csak a szövetkezeti gazdálkodás ú t j á n juthat.
Az idén tavasszal százszámra hagyiált ott dolgozó parasztcsaládaink a
Irisparcellás gazdaságukat és térlek
a szövetkezeti gazdálkodás útjára.
Szőreg, Deszk, Újszentiván, Gyála.
fét Rübekháza termelőszövetkezeti
községek a szocialista mezőgazdaságért folytatott harc fényes győzelmei. Dolgozó panasztságunk tehát
m á r nem kételkedik a helyes út felett mint egy vagy két évvel ezelőtt. Most m á r csak azon töpreng,
hogy mikor lépjen be a termelőcsoportba. Szeretné még jobban megismerni a termelőcsoportot; 'szeretne
jól előre látni, megismerni a fejlő,
dés távlatait. Ezért fordultak dolgozó parasztküldötteinkhez, látták
el őket megbízatásokkal. N a g y m á .
gocson Fási Bálintné küldöttet Árva i György árpádhalmi dolgozó paraszt azzal bízta meg: nézze meg,
hogyan
élnek, mennyi
munkaegységei dolgoznak
az öregek a Szovjetunióban.
„Ezt azért kérdezem
—
mondotta — , mert ősszel én is be
akarok lépni a
termelőcsoportba".
A szentesi dolgozó parasztok arra
voltak kíváncsiak: hogyan
művelik
a Szovjetunióban
a tglajt
a kukorica alá, milyen
műtrágyát
hasz.
nálnak.
A kérdések mind azt bizonyítják, hogy nem egy esetben a
hazatért küldött válaszától
függ,
hogy milyen további sikert arat
egy-egy községben a termelőszövetkezeti mozgalmunk.

P Á R T B I Z O T T S Á G Á N A K

Képesek-e arra parasztküldötteink, hogy eleget tegyenek e komoly
megbízatásnak?
Megyénk dolgozó parasztjai alapos körültekintéssel
választolták
meg küldötteiket. Olyan embereket
bíztak meg e nagy feladattal, akik
eddig idehaza példamutató munkájukkal a legteljesebb mértékben rászolgáltak a bizalomra. A vásárhelyi Engels-termelőszövetkezet
küldötte, Oláh J u l i a n n a elvtársnő —
párttitkár. Munkájával elősegítette,
hogy a termelőszövetkezet az elsők
között volt a tavaszi növényápolásban, az elsők között kezdte meg a
gabona betakarítását is. Fekete
László 7 holdas egyénileg dolgozó
paraszt, a szentesi dolgozó parasztok küldötte megválasztása idején
a kukoricáját m á r háromszor, a répáját négyszer, a burgonyáját háromszor kapálta meg, tojásbeadási
kötelezettségének százszázalékig eleget
tett. Választott
küldötteink
mind-mind olyan emberek, akik a
legjobbak között is a legjobbak;
akik jól nyitva tartják majd a
szemüket, hogy necsak a maguk
hanem a közösség, a falu számára,
a tszcs fejlődéséért, jobb módjáért
gyűjtsék össze és hozzák el a Szovjetunió mezőgazdaságának gazdag
tapasztalatait.

Parasztküldötteink vonata m á r a
béke országának földjén száguld,
ahol a 16 szovjet köztársaság közül 11-ben folyik az aratás, ahol
már learatták az első kétmillió hektár őszi gabonát, Ukrajna, ÉszakKaukázus, a volgai.délvidék legnagyobb gabonatermő körzeteiben a
kolhozok és szovhozok parasztsága a
géptől viszi be ünnepi menetben az
állani raktáraiba a gabonát. Küldötteink m á r útközben is tapasztalják, hogy milyen nagy lelkiismeretességgel, gondossággal végzik a
szovjet parasztok a termés betakarítását. E z az első tapasztalat, amit
mindjárt a határon túl feljegyeznek
parasztküldötteink.
Jóleső
érzés
tölti el majd őket, amikor arra gondolnak, hogy elutazásuk előtt az itthonmaradt dolgozók azt az ígéretet
tették, hogy amig ők távol lesznek,
maradéktalanul, a legkisebb szemveszteséggel takarítják be a terA termelőszövetkezeti csoportok is mést.
a megbizatáisok halmazával láttákéi
Küldötteinknek tett ígéreteink köa paraszfküldöfteket. A mi lermelőteleznek bennünket. A Szovjetunió
csoportjaink a m á r elért jobbnálnagylelkűsége,' amely lehetővé tette,
jobb eredmények ellenére is még hogy 200 magyar
parasztküldött
gyermekcipőben járnak. Sok ne- kutasson i m m á r harmadszor tapaszhézséggel küzdenek, de éppen eze- talatainak gazdag kincsei
között,
ket, a még nehézséggel küzdő ter- még növeli ezt a kötelezettséget.
melőcsoportokat bízta meg Pártunk Hogyan tudnánk jobban és szebben
I I . kongresszusa azzal a történelmi megköszönni a Szovjetuniónak, hogy
segít, támogatja fejlődésünket, mint
feladattal, hogy legyenek a szociaazzal, hogy csatát nyerünk a békelista mezőgazdaság kialakításának aratásban, még acélosabbá kováúttörői. Mikor lép be az egyéni pa- csoljuk ezzel erőinket a békéért küz.
raszt a termelőcsoportba?
Akkor, dók nagy családjában?
ha látja, hogy a termelöcsoport
Vannak ellenségeink. Közvetlenül
mintaszerűen
gazdálkodik,
nincs megyénk szomszédságában fegyveszéthúzás a csoportban, hanem ma- vérét markolássza a véreskezű Tito.
gabiztosan, egységben tör előre a A civil és papi ruhába öltözött immég jobb mód felé. De, hogy ter- perialista zsoldosok, a most lelepmelőcsoport.iaink valóban mintasze- lezett Grősz és bandája, vermet
rűvé, testvéri közösséggé váljanak, akartak ásni a küzdelmek árán
megszerzett szabad életünknek. Az
még sok áldozatos munkára van
ö kezükben a harc eszköze: hazaszükség. A Szovjetuniótól termelő- árulás. gyilkosság, öldöklő fegyver.
csoportjaink sok-sok segítséget vár- Az ellenük folytatott harc eszköze
nak. Á deszki Kossuth-tszcs elma- a mi kezünkben most az: úgy dolradt a mezőgazdasági munkálatok- gozzunk, hogy egyetlen egy szem
ban. Rossz a munkaszervezésük. gabona se vesszen pocsákolásba
vagy
hanyagság
Kérdéssel fordultak az I.es tipusú gondatlanság,
miatt.
Szabadság-tszcs tagjához.
Kovács
A köszönet és hála szava most r
János küldötthöz: nézze
meg, hogyan dolgozik
egy minta-kolhoz
a Szovjetunió felé az legyen hát.
Szovjetunióban?
„Mi abban talál- hogy minden erővel, a legnagyobb
odaadással teljesítsük jövőnk szebjuk a hibát — mondották — . hogy
bé tevéséért vállalt kötelezettségüntok a földünk és az erőnk meg ke- ket. Az ellenségeink ellen folytavés. Szeretnénk megjavítani
cso. tott még szívósabb harcban arassuk,
portunk munkáját és ehhez te majd csépeljük és gyüjtsük be gabonánnagy segítséget tudsz adni". Sok kat augusztus 18-ra, megyei ver.
Al.
Jermelőcsoport v á r a megyében se- senyvállaiásunk időpontjára,
gítséget a Szovjetunióból hazatérő kotmányunk tiszteletére. így tudunk csak tiszta szívvel, becsületküldöttől, hogy a szovjet tapasztatel majd hazatérő parasztküldöttelatok felhasználásával megjavítsák ink elé állni. Ekkor mondhatjuk:
munkájukat. Az ő segítségükkel tel- eleget
tettünk
eddigi
kötelezettséjesítheti a Pártkongresszus határo- geinknek
és a szovjet
tapasztalatai,
tovább
is
szívó:
zatát, amely a termelőszövetkezeti felhasználásával
küzdünk
tervünk
valóratnozgalom továbbfejlődését, terme- akarattal
a békéért
küzdök
renlőszövetkezeti csoportjaink további váltásáért,
díthetetlen
erejének
megacélozd,
megszilárdításában és fejlesztésében
sáérl.
jelöli meg.

„Kövesse példánkat

L A P J A
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mindenki!"

Üllés község dolgozó parasztsága a cséplést követő
24 órában már a közraktárba szállítja a gabonát
Nyolc cséplőgép motorja zúgott de 1 órára be kel] érniök — így elcsépelték, mindenki közülünk befel tegnap hajnalban az üllési ha- találgatták az
otthonmaradottak, szállítja a nép raktárába,
tárban.
hogy ugyan mikor is .ér a faluba
A szivemet is v e l e k t t l d O m
— Délre m á r hozzák az első
s z á l l í t m á n y t . . . Ha nem is diélre, az első gabonaszállítmány.
özvegy Barna Károtyné 13 holdas középparaszt asszony kért ezFelporzik
az üllési
homok
után szót:
— Fogadják olyan örömmel és
— J ö n n e k ! . . , Ahuna ott, ahol típusú Béke.tszcs tagja kért szót:
az út p o r z i k . . .
— Boldog vagyok, hogy a le- szeretettel az ipari munkás testvéamilyen
A toronyőrség vette észre, vagy gyűjtésben az elsők között adha- reim ezt a rozsot, mint
kerékpárosok
hozták
a hírt. ki tom be gabonámat a nép raktá- szeretettel ezt mi idehoztuk. Nemt u d j a ' a z t megmondani, de mire a rába. A múltban földnélküli nincs_ csak a rozsot, de hálás szívemet •
fellobogózott, feldíszített szekerek telen cseléd voltam. I t t nyomorog, elhoztam a bennünket segítő muna földművesszövetkezet raktára elé tam Wolf.uraldalmában, mint ki- kásosztálynak. Én így válaszolok
újból
vértengert
értek, már egész kis tömeg várta uzsorázott cseléd. Ilyenkor cséplés azoknak, akik
a legszerencsésebbeket, akiknek az táján mindig f á j ó szívvel néztem, akarnak látni földjeinken.
a boldogság jutott
osztályrészül,
hogy először csépelhettek.
Az
első
hét
kocsi
gabona úgy sorakozott fel a földművesszövetkezet
raktára
előtt,
mint egy-egy harci üteg.
Olyan
egyenes derékkal álltak mealette a
gabonát átadó dolgozó parasztok,
mint Bem tüzérei. De ütegek ezek
a kocsik valóban! Ütegek, ágyúk
a béke arcvonalán. S a dolgozó
parasztok katonák, a béke harc.
vonalán, a fasiszta Titőtól alig 10
—15 kilométerre.
KOrease p é l d á n k a t

mindenki

Pintér István elvtárs, a párttitkár köszöntötte azokat, akik legelőbb teljesítették kötelességüket,
ö vette át az első 40 mázsa kenyérgabonát a munkásosztály,
a
nép, a Párt nevében.
— Nagy dicsőség, nagy tisztes,
ség jutott osztályrészül
azoknak,
akik ma elsőnek adhatták be gabonájukat, akik először teljesíthet
ték falunkban
kötelességüket
a
haza iránt.
Példájukat
kövesse
mindenki, Üllés minden
dolgozó
parasztja — mondotta Pintér Ist.
ván elvtárs, a falu párttitkára.
Utána Szabó elvtárs, a tanácselnök köszöntötte az elsők között
is legelsőket.
— Akik most elsők lettek a beadásban, példát mutattak az egüs®
falu felé. De ezziel ne tekintsék
kötelezettségeiket
befejezettnek,
vukkal hassanak oda, hogy példá_
hanem felvilágosító, tanító
sza.
jukat kövesse az egész falu
dolgozó parasztsága. Hogy községünk
tehessen a gabonabeadásban
me.
gyeinkben a legelső.
A tanácselnök után Laza Péter
8 holdlas dolgozó paraszt, az
I.

Jutalmat

amikor csak másoknak csépelt a
gép. Most föidem
van!
— Büszke vagyok rá, hogy első.
mek adtam be a gabonámat, mert
láttuk mindannyian azt, hogy mit
akartak ezek a gazember Grőszék.
Azt akarták, hogy én újból mind_
annyiénkkal együtt újra W o l f béresei legyünk, hogy aljas
tervük
ne sikerüljön, mi, a Béke-tszcs tag
jai megbeszéltük, hogy 24 órán
belül, mihelyest ki-ki gabonáját

Örömmel

jelentjük

A magyar falvak népe már megszokta, hogy örömével,
bánatával
a nép apjához, a P á r t vezéréhez
forduljon, Rákosi elvtárshoz. í g y

A rövid, de a forró izzásig lelkes ünnepség a végefelé közeledett
már, amikor Miskolczi
Antalné
kért szót:
— Nálunk még neon csépelt a
gép, de én is ugyanazt fogom csinálni, m i n t ti. Huszonnégy
órán
belül a z én gabonám is itt lesz a
földművesszövetkezet
raktárában.
Mert tudom azt, hogy a gyors be.
gyűjtéssel több iparcikket biztosítunk községünknek.

Rákosi

elvtársnak

történt ez Üllés örömünnepén
is.
A község a következő
táviratot
küldte a magyar nép Szeretett ve.
zérének.

;
Kedves Rákosi elvtára!
Üllés község határában ma reggel 8 cséplőgép megkezdte a
cséplést, örömmel és hálatelt szívvel jelentjük, hogy ma délelőtt 11
órakor az első 40 mázsa gabonát a község dolgozó parasztjai b e a d .
ták a földművesszövetkezetnek.
Ünnepélyes ígéretet teszünk, hogy itt néhány
kilométerre
a
fasiszta Titótól. begyűjtési kötelezettségünket úgy teljesítjük, hogy
az válasz legyen a fasiszta Tltónak, a Grősz.féle összeesküvőknek
és mindazoknak, akik * ml szabad, békés, új életünk ellen törnek.
Fogadjuk, hogy azt az izzó gyűlöletet, melyet a község dolgozó parasztjai éreznek a háborús uszítókkal szemben,
azzal
fejezzük ki,
hogy augusztus 10-lg túlteljesítjük gabonabegyüjtési tervünket. E g y .
ben jelentjük Rákosi elvtársnak, hogy községünk
területén a dol.
gozó parasztság mire a cséplés megindult. 115
százalékra
elvégezte a másodvetést
Éljen a munkás.paraszt szövetség, melyet ml hűséges
mun.
káva! tovább erősítünk a Párt és Rákosi elvtárs vezetésével.
Üllés dolgozó parasztjainak nevében
P I N T É R ISTVÁN MDP-titkár.
S Z A B Ó JÁNOS VB-elnök.

A magtárnál kiürült kocsik még
vissza se értek a cséplőgépekhez,
fele úton újabb rakott szekerekkel
találkoztak.
A
nyolc
cséplőgép
szája ontja a gabonát és a szekerek a cséplőgépek mellől egyen®.

sen az üllési földművesszövetkezet
raktárába szállítják a rozsot.
Üllésen nagy szégyennek számít,
ha valaki elmaradna a haza iránti
kötelesség teljesítésében.

kapnak a nyári idényben legjobb eredményt
gépállomások
és gépállomási
dolgozók
sa ' címet és az ezzel járó 1500 forint jutalmat. A második helyezett
1000 forint, a harmadik helyezett
500 forint jutalmat kap.
A legjobb eredményt elérő kombá.inista elnyeri a legjobb kombájn sta címet és az ezzel járó 500
forint jutalmat.

elérő

rosa" címet és az ezzel járó 80<l
forint jutalmat.
Az aratásban a legjobb
eredményt elérő traktoros
500, a Iegjobb vontatós és a legjobb gépkocsivezető 300—300 forint jutalorahar részesül.
A magas teljesítmény elérésén kfvül döntő feltétel az is, hogy
az
A menyei viszonylatban
anyag- és
alkatrészfogyaszlásban.
legjobb éredményt elérőknek
valamint az üzemanyagfogyasztásAz országos viszonylatban
a teniobb eredményt elérőknek
A nyári terv
(aratás,
cséplés, ban megtakarítást kell elérni.
A nyári terv (cséplés, tarlóhán- tarlóhántás, együtt) teljesítésében az
A nyári verseny kiértékelésének
elért
gépállomás határideje gépállomásoknál auguszAs, aratás, stb. együtt) teljesítésé- első helyezést
ben az első helyezést elérő gépál- megkapja a megyeközpont idény- tus 30. A versenybe beszámít minomás megkapja a
DÉFOSz-köz- vándorzászlaját.
den elvégzett talajmunka,
aratás,
oont idény-vándorzászlaját. A máA másodvelési munkákban a leg- cséplés és másodvetések
munkája,
sodik és harmadik helyezett gép- jobb eredményt elérő
gépállomás amelyet július 1-től augusztus 20i'lomás pedig megkapja az
ÁMG megkapja az erre a célra rendsze- ig elvégeztek.
főosztály idény-vándorzászlaját.
resített vándorzászlót a megyeközA cséplési eredmények elérésénél
A nyári terv (aratás, lartóbántás, ponttól.
figyelembe kell venni azt is, hogy
A nyári terv teljesítésében (aracséplés, stb. együtt)
teljesítésében
az illető traktoros agitációs munaz első helyezést elérő brigád
a tás- tarlóhántás, cséplés, stb. együtt)
kája eredményeként a dolgozó paDÉFOSz-központ idény-vándorzísz- az első helyezést elérő brigád meg
rasztok mennyi gabonát szállítota ját kapja. A második és harma- kapja a DÉFOSz megyei titkársátak be a gyűjtőhelyre közvetlenül
tik helyezett brigád megkapja
az ga idény-vándorzászlaját. A másoa cséplőgéptől.
íMG főosztály idény-vándorzászia- dik és harmadik helyezett megkap!
A fenti jutalmakon kfvül a terv
ta a megyeközpont
idény-vándorát.
túlteljesítése
esetén a
dolgozók
A cséplési terv teljesítésében
a zaszlaját.
A tarlóhántási terv teljesítésében prémiumban is részesütnek.
'epjobb eredményt elérő traktoros
A földművelésügyi miniszter megtraktoros
1 nyeri ,,az ország legjobb cséplő- az első helyezést elérő
' raktoros" címet és az ezzel járó elnyeri „A megye legjobb tarlóhán- h rdetett versenye értelmében verország
legjobb
1500 forint jutalmat. A
második tó traktorosa" címet és az ezzel seny folyik ,,az
,.az ország legjobb
1 elvezett 1000 forint, a harmadik járó 800 forint jutalmat. A második gépállomása",
'.elyezett 500 forint jutalomban ré- helyezett 600 a harmadik 400 fo- brigád'-", , az ország legjobb traktoros: . ,,az ország legjobb komrint jutalmat kap.
• "fSÜl.
amely
A cséplési terv teljesítésében el- bájnistája" cím eléréséért.
A larlóhántásban a legjobb eredményt elérő traktoros elnyeri ,,az ső helyezést elérő traktoros elnye- jutalmak, illetőleg címek 1951. ét
ország legjobb tarlóhántó traktoro- ri „A megye legjobb cséplőtrakto- végén kerülnek elbírálás a!á.
Az ÁMG főosztály és a megyeközpontok.
valamint a
DÉFOSz
központi és megyei titkárságai
az
idényben legjobb eredményt elérő
gépállomásokat és gépállomási dolgozókat ugyanúgy, mint a tavaszi
idényben jutalomban részesiti.
A
nyári idényben elérő
eredmények
alapján az alábbi jutalmakat osztiák ki:

2

PÉNTEK,

Kim Ir Szen tábornok és Peng Teh-Huai tábornok
viszontválasza Ridgwaynek
Peking (TASzSz). A z U j Kína
Hírügynökség közli hogy Kim I r
Szen tábornok és Peng Teh-Huai
tábornok július 4-é n a következő
választ küldte Ridigway
tábornok
javaslatára:
„Ridgway tábornok, július
8-1
Válaszát megkaptuk. A
két
fél
képviselői eíső találkozásával kap.
csolatos sok részlet hatékony rendezésének biztosítása céljából elfogadjuk azt a javaslatát, hogy a
két fél 3—3 összekötő tisztet küld-

jön Keazon körzetébe előzetes találkozó
céljából.
Amennyiben
egyetért ezzel, javasoljuk, hogy a
két fél összekötőtisztjeinek találkozóját július 8_ra tűzzék ki. Már
közöltük Keszon körzetében elhelyezett csapataink parancsnokaival,
hogy készüljenek fel az ön össze,
kötőtisztjeinek fogadására.
Kim Ir Szen, a koreai néphadsereg főparancsnoka,
Peng Teh Hu a i. a kínai önkéntesek parancsnoka."

Képzőművészeti kiállítást
a berlini VIT-en a
A III. Világifjúsági
Találkozó
nemzetközi képzőművészeti
kiállításán helyet kapnak mindazoknak a
haladó művészeknek az alkotásai,
pkik művészetükkel az ifjúság harcát és életét ábrázolják. A
DISz
által összeállított magyar
anyag
bemutatja a magyar fiatalok küzdelemmel és szenvedéssel teli múltját és a Magyar
Népköztársaság

mutat he
DISz

fiainak és leányainak boldog életét.
Bemutatják a kiállításon Munkácsy Mihálynak .,Ásító
inas" című
alkotását. Szerepel a
festmények
között Kádár György: „Illegális plakátragasztók"
cfmű
nagyméretű
vászna is.
A kiállítás zömét a szocialista
jövöt építő magyar ifjúságról szóló
I műalkotások képezik.

Amerikaeltenes
tüntetés
Londonban
London. A londoni Szent Pál-szé
kesegyházban istentiszteletet tartottak a második világháborúban elesett katonák emlékére. Midőn az
Angliában lévő amerikai katonák
egy osztaga a székesegyház elé érkezett, a tömegben többen kiáltozták: „Küldjétek haza a
jenkiket,
Anglia az angolokéi"
A rendőrség két tüntetőt letartóztatott,
A Clvde Foylo-vidéki
gyárak
mühelytitkárainak és gyári munkásainak egy csoportja
tiltakozását
jelenítette be a glasgowi amerikai
konzulnak az ellen, hogy az USA
Kommunista
Pártjának
vezetőit
börtönbe zárják.

Nagy lendülettel folynak
a népstadion építési munkálatai

A azázezer főt befogadó népstadion építkezésénél a játéktér és a
mintegy 50 ezer lelátóülés elkészítése után most már befejezéshez
közelednek a vasbeton lelátók munkálatai is. Az építkezések
meg.
kezdése óta pedig
másfélmillió
munkaórát dolgoztak a stadionon.
Az utolsó hat hónap alatt 55 ezer,
összesen 255 ezer köbméter földet
mozgattak meg a munkálatok so_
rán. Ebben az esztendőben mintegy
lam határai közelében végzett had- 9 és fél millió, összesen 25 mil'ió
forintot fordítottak az
építkezési
gyakorlatokkal meg lehetett félem- munkálatokra.
líteni annak az államnak népét.
A képviselők egy csoportja jaőnkényeskedések
vaslatot terjesztett a Medzslisz elé, Amerikai
Nyugat-Németországban
hogy a volt Angol-Iráni Olajtársaságnál lefoglalt
okmányokat
a
Heldelbcrg.
Az amerikai megfőügyészből, három
Medzslisz-kép- szálló hatóságok utasítására ki keli
viselőből és három szenátorból álló üríteni Rheinharthof területét, hogy
bizottság felügyelete alatt a legfel- újabb laktanyákat és gyakorlótereső bíróság rendelkezésére kell bo- ket építhessenek az amerikai megcsátani. Az okmányok tanulmányo' szálló csapatok számára. A körzeti
zásával kapcsolatos munka
mene- kórházat, az aggok házát és
egy
téről be kell
számolni az
iráni mezőgazdasági iskolát is ki
keit
üríteni november 1-ig.
népnek.

A z iráni Medzslisz szerdai ülése
Teherán, (TASzSz).
Az
iráni
Medzslisz szerdai
ülésén Emauii
Aheri képviselő felháborodással beszélt Morrison, angol külügyminiszter
parlamenti
nyilatkozatáról,
amely szerint az angol
kormány
rendelkezést adott ki,
hogy két
cirkálót jrán határaihoz küldjenek
és hogy
Iránból
visszavonjanak
minden angol olajszállitó hajót.
Abbasz Iszlami képviselő kijelentette. hogy brit hadihajók feltűnése Iráh közelében
ellentmond
a
fennálló nemzetkőzi tőrvényeknek.
Elmúlt már az az idő — mond
ta a képviselő — , amikor egy ál-

Népi demokráciánkban
a z üzemek dolgozói

Jugoszláviában
és Tito

az
amerikaiak
ügynökei

ÜDÜLNEK AZ ORSZÁG LEGSZEBB NYARALÓIBAN
A népi demokráciák
országában
érték az ember.
A felszabadulás
óta hazánkban
is
a legfőbb
megbecsülik
és szeretik azokat a dolgozókat,
akik jó munkájukkal
harcolnak
a szocializmus
mielőbbi
felépítéséért.
A dolgozó nép állama jutalomban,
kitüntetésben
részesíti
ezeket a dolgozókat,
sőt a nyári
fizetett szabculság idején kormányzatunk
biztosltja
számukra
azt, hogy az ország legszebb nyaralóin,
üdülőhelyein tölthessék
el nyári
pihenőidejüket.
Ezzel szemben
az amerikai
imperialisták
országaiban
még ma is a legembertelenebb
kizsákmá.
nyolásban
van részük a dolgozóknak.
A napnak
minden
percében
a munkanélküliség
veszélye
fenyegeti
őket és jaj annak, aki fel meri emelni szavát az imperialisták
elnyomása
ellen. Az ilyenek egész
„egyszerűen" eltűnnek
az üzemből és soha többé nem térnek vissza. A családos
dolgozók
annyit
sem
keresnek,
hogy gyermekeik
részére a mindennapi
betevő falatot
biztosítsák,
közben az urak, a kizsákmányolók
dőzsölnek, tivornyáznak
azon a pénzen,
amelyet a dolgozók
verejtékéből
és kizsákmányolásából
szereztek.
Eg.v dolgozó a sok ezer kilzUl. Kertes Endre,
a Szegedi Ruhagyár szlahánovistája. Jókedvűen, derűsen jár dolgozótársai közölt. Mindenki ismeri és
szereti, már ciöre köszöntik, ha meglátják és mindenkinek van valami mondanivalója számára.
Miért ez a szeretet, amely körülveszi őt? Hadd
mondja cl ő maga.
„Májusban múlt 2 éve, hogy a Ruhagyár munkása vagyok. Azelőtt önálló szabóiparos voltam. Népi demokráciánk biztosította számomra, hogy itt, az
üzemben dolgozhatok.
Az üzemben több újító volt akkor, amikor én
Idejöttem dolgozni. Figyeltem munkájukat és követtem példájukat. Én Is újítani akartam, hogy
emelni tudjam a termelésemet. így készült el első
újításom, amelyet követett a többi. A termelésem
igy állandóan emelkedett s hamarosan elértem
a
sztahanovista szintet s megkaptam a legnagyobb ki
tüntetést, a sztahanovista oklevelet.
Az elmúlt években ezenkívül még egy kitüntetés ért. Több sztahanovista társammal együtt Csehszlovákia legszebb üdülőhelyein
voltam
nyaralni.
Felejthetetlen marad számomra az ott eltöltött hetek
emléke és az a szeretet, megbecsülés, amellyel ott Is
körülvetlek bennünket. Azelőtt még álmodni sem
mertem votnn arról, hogy nyaralni menjek, csak llt,
hazánk valamelyik kis fürdőhelyére is. Bizony, azelőtt csak az uraknak volt meg a lehetőségük, hogy
egész évi semmittevésük ntán nyáro n üdülni mehessenek. A felszabadulás ntán a dolgozóknak és igy
nekem Is alkalmam nyflt arra, hogy tavaly kttlföl
dön, az Idén pedig már Galyatetőn voltam kétheti
üdülésen. Tudom, hogy mindezt a Szovjetnniónak és
Pártomnak köszönhetem.
Éppen ezért Igyekszem jó munkával meghálálni
népi demokráciánknak, hogy Ilyen kitüntetésben és
megbecsülésben
részesít. Átlagteljesítményem
250
százalék körül van. Áprilisban befejeztem az l»52-e«
évi tervelőirányzataimat. Most az ajánlottam fel Alkotmányunk ünnepének tiszteletére, hogy az 1953-as
évre előirányzott tervemet Is befejezem még ebben az
évben. Ezért újítok, észszerűsítek mindig. Most ts
készül egy újításom.
Mindezeken kívül állandóan tanulok és képe
zem magam. Művezetői tanfolyamra járok. Ezenki
vül van az üzemben sztahánovista-lskola, melynek
én vagyok az előadója, de Itt én Is épp olyan sokai
tanulok, mint a többiek. Itt átadom mnnkamódszercmet dolgozó társaimnak. Ismertetem velük, hogyan
születnek meg újításaim és a fSalai újilók munkájához tanácsot és segítséget nyújtok. Elvégeztem az
liiífó-tanfolyamot Is. Nagyon sokat tanultam
az
alatt az egy hét alatt Is.
Igyekszem minden lehetőséget felhasználni arra.
hogy tovább fejlesszem tudásomat, hogy ezáltal még
Jobb munkát tudjak végezni.
Segíteni akarom munkám fokozásával a szoeia
llzmiis építését, ötéves tervünk sikeres teljesítését.
Igv akarok mé'tő tagjává válni szeretett Pártnnknnk, amelynek tagjelöltje vagyok."

Milyen a szomszédos
Jugoszlávia
dolgozóinak
élete? Számtalan levél bizonyítja, milyen elnyomás
alatt élnek az ottani dolgozók s mennyire kizsákmányolja őket a gyűlölt titóistn rendszer.
Ljublanából jött levélben Írja az egyik üzemi
dolgozó;
„Államosított üzemeinket
mind
visszaadják a
Titónak behódolt régi tulajdonosoknak.
Mind nagyobb és nagyobb üzemünkben a kizsákmányolás.
Fizetésünk állandóan kevesebb lesz, a drágaság pedig folyton nő. Titónak minden újabb rendelete fokozza elnyomásunkat. Ha valamely öntudatos dolgozótársunk tiltakozik a kíméletlen kizsákmányolás
ellen, bebörtönzik. A börtönök tele vannak az ártatlanul elítélt dolgozókkal. Az utóbbi időben több bányászt és napszámost ítéllek el 20 évi börtönre azért,
mert felmerült ellenük az, hogy szociális gondoikozásúak és ellenálltak a Tiló-klikk terrorjával szemben.
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ELÓRE IFJÚSÁG
A DISz

fiataljai

több és jobb

készülnek

a

munkával

VIT-re

Jobb munkával, a békéért foly- lasztja küldötteit, akik méltók arra,
tatott fokozott küzdelemmel
ké. hogy az ifjúság nemzetközi sereg,
szülődnek a világ fiataljai a har- szemléjén képviseljék dolgozó fiamadik Világifjúsági
Találkozóra talságunkat.
Ez alkalommal is nagy felelőségMinden magyar
fiatal
átérzi,
tudat hatja át a fiatalokat, mert tud hogy úgy készül legjobban a Viják, hogy a Világifjúsági Találko- lágifjúsági Találkozóra, ha a mun.
zóval a világ ifjúságának egysége ka harcmezején még
fokozottab.
még jobban megerősödik majd,
ban megállja helyét. Átérezte e-t
Aranka,
a
A Világifjúsági Találkozó a bé Zsiga Éva és Kukli
kéért való harc kiemelkedő, nagy Szegedi Kenderfonógyár ifjúmunállomása lesz. A világ
ifjúsága, kásai is, akik a két géppel va'6
amelyet egységbe forraszt a DÍVSZ termelésről három gépre tértek á\
— támtoríthatatíanul és követke- De átérezték ezt a többi üzemek
zetesen harcol
az
imperialista ifjúmunkásai is, amikor fe'ajánlá.
agresszió, a népek ellenségei ellen, sokat tettek a VIT tiszteletére.
a szabadságért, a tartós békéért, a
Ugyancsak
felajánlásokkal
ét
kizsákmányolás* és gyarmatosítás azok időelőtti
teljesítésével
kéellen, az igazságos,
demokratikus szülnek
a VIT
megünneplésére
társadalomért, a világ ifjúságának dolgozó parasztfiafaijaink is.
A
jogaiért és boldogabb jövőjéért.
mórahalmi ÁMG fiafaijai
pé'dául
A z ifjúság
Berliniben megtar- egymást hívták ki versenyre, hogy
tandó seregszemléjének
hatalmas ezzel ia elősegítsék a nyári mezőjelentősége van ma, amikor
az gazdasági munkák sikeres elvégimperialista államok
fiataljainak zését, Dobák István elvtárs pé'dául
sorsa egyre elviselhetetlenebb. Ezen Cérna Pál elvtársat hivta ki ver.
a találkozón megmutatja a világ senyre. Mindketten vállalták, hogy
százalékra
ifjúsága, hogy a békéért való harc- cséplésii tervüket 140
ban semmi áldozattól
sem
riad teljesítik és az erögénkönyvet is
vissza, mert tudja, hogy a béke pontosan vezetik. Fekete József
biztosítja a fiatalság felemelkedé- Gárgyán Lajost hívta ki versenyre.
A verseny feltétele, hogy a szánsét, jobb jövőjét.
tási tervet 125 százalékra teljesítEzért akarják megakadályozni
imperialista államok, hogy orszá. sék, az üzemanyagfogyasztást pe.
5 százalékkal
csökkentsék.
gaik fiataljai résztvegyenek a Vi- dig
lágifjúsági Találkozón. De a világ Kurucz Etelka Tóth Józseffel kelt
fiatalsága
előtt
nincs
akadály, versenyre, hogy a cséplés! terv 125
és
az
amelyet le ne küzdenének a béke. "zúzalékos teljesítésével
üzemanyagfogyasztás 5 százalékos
szabadság érdlekében.
a
csökkentésével ünnepeljék meg a
Az ifjúság berlini
találkozóján
világ ifjúságinak harmadik találbét világ ifjúsága találkozik egykozóját.
mással. Az egyik: a kapitalista orMindezek a felajánlások és verszágok fiatalsága, a gyarmati fiatalok, akiket üldöznek, azért, mert senykihívások azt bizonyítják, hogy
a
szabadságukért,
jogaikért
síkra ifjúságunk valóban megértette
Találkozó
mernek Szállni. A másik világ fia- harmadik Világifjúságí
talság, a Szov+tunió és a népi de- jelentőségét, több és jobb munká.
val. tanulással, a munkafegyelem
mokratikus
államok
fiat"' '
selejtcsökken,
amely tervteljesítéssel. ajándékká, megszilárdításával,
szítéssel, kultur- és sportprogram, téssel és anyagtakarékossággal készülnek a találkozó méltó megtin.
mok rendezésével készülődik a V>
neplésére.
lágifjúsági Találkozóra,
Ágh Margit
A magyar ifjúság is megvá-

Súlyos hibákat követnek el a tanulási fegyelemben
a Ruhagyár ipari tanulói
T evetemben szerelnék rámutatni, ki kell használnunk. Hiszen dolgomilyen is a Szegedi Ruhagyár zó népünk komoly áldozatokat hoz
ipari tanulói között a munkafegye- azért, hogy mi tanulhassunk és mielőbb jó szakmunkásokká váljunk.
lem.
népünk
Az üemben
két
tanuló-szalag S mi, hallgatók, dolgozó
dolgozik váltott műszakban. Ez a bizalmát és szeretetét úgy köszönfegyelmezetlenek
két tanulócsoport közösen vesz részt jük meg, hogy
beszélgetünk,
uz elméleti továbbképzésen. Az el- vagyunk, óra alatt
s
méleti oktatással
kapcsolatban
a vicceket mondunk egymásnak,
nem
napokban iskolagyűlést
tartottunk, amikor valamelyik tantárgy
akkor az előadót
amelyen feltárultak a hibák, ame tetszik nekünk.
lyek bizony szép számmal
akad- hangos nemtetszésnyilvánltással fokiabálunk,
zúgolódunk:
nak. Legfőbb hiba volt az értekez- gadjuk,
van,
let előtt az előadások előtt meg- hogy most nem számtanóra
óra
nyilvánuló nagyfokú
fegyelmezet- vagy most nem technológiai
lenség. De meg kell
mondanom, van.
hogy az értekezlet után sem válA legnagyobb hiba azonban az, hogv
tozott a helyzet, sőt.
amikor valamelyik
elvtárs figyelIgy például Botos József elvtár- meztet bennünket hibáinkra, akkor
sat, aki a számtannal ismertet meg
arra megharagszunk.
ellenségünk'
bennünket és szívvel-lélekkel a mi
nek
tekintjük.
De
maguk
között a
jó szakemberréválásunkat
akarja
meg
az
elősegíteni.
minden
számtanóra hallgatók között sincs
előtt hangos, fegyelmezetlen, zúgo- egészséges kritikai szellem. Általálódó zaj fogadja, mert sokan nem ban. ha egymást bíráljuk, a bírádorongoló,
szeretik a számtant. Ráadásait pe- lat nem épftő, hanem
hiba
dig mindig azok zúgolódnak
leg személyeskedő jellegű. Ez a
jobban, akik leggyengébben állnak egyébként az
iskolagyűlésen
is
számtanból. Ugyancsak ilyen maga- megmutatkozott.
tartással fogadtuk — mivel magam
lYTikiink, ifjúmunkásoknak
és
sem vagyok kivétel — Orosz Sánipari tanulóknak, most a legdor elvtársat, aki a szabászat rejtelmeibe vezet be bennünket. De az fontosabb feladatunk., hogy ezeket a
Orosz elvtárs óráján megmutatkozó súlyos hibákat kiküszöböljük, megnagyfokú fegyelmezetlenségnek ma- javítsuk. a fegyelem terén mutatga Orosz elvtárs is oka
bizonyos kozó lazaságokat és tanuljunk minszorgalmunkkal,
mértékig. Ugyanis Orosz
elvtárs den erőnkkel és
elméletileg is
órák alatt igen sokszor — hogy a hogy mielőbb mint
vegyük
hallgatókat szórakoztassa — vicce- jól képzett szakmunkások
ki részünket a
szocialista
épflő
k*» mesél.
"\lasik pedig az, hogy az óra I munkákból,
Csikóra Éva.
minden
percét a
tanulás I
Szegedi Ruhagyár
szempontjából a lehető legjobban

Stara Pazovában 25 bányászt
és napszámost
tartóztattak le és ellenük is ugyanezek voltak
a
vádak. Közüiiik négyet halálra, a többit 20—20 évi
börtönre Ítélték.
Kasova lakosságából egyszerre 200 dolgozót tartóztattak le Titó pribékjei, mert kifejezték nyíltan
szeretetüket a demokratikus
Albánia
dolgozóival
szemben. A letartóztatottak között voltak egész fiatalok és 70 éves öregek is.
Visszatérek most újra a mi üzemünk
életére.
Újra nyár van. Olyan sokat vártunk pár évvel ezelőtt az elkövetkező nyaraktól. Azt hittük, végre, a
szocializmus építése során mi is eljutunk majd szép
üdülőhelyeinkre, egy- vagy kéthetes nyaralásra, hogy
utána felfrissülve, újult erővel foghassunk hozzá a
munkánkhoz. De mélységesen csalódtunk, mi csak
robotolunk, dolgozunk itt az üzemben. Még szabadságot sem igen kapunk, nemhogy még nyaralni küldenének bennünket. Nyaralóink azonban tömve vannak. amerikai turisták, pénzmágnások, katonatisztek
dőzsölnek benne, élvezik tájaink szépségét. A kedvezményeket, amelyek minket,
dolgozókat illetné
nek meg, ezek a naplopók elrabolják tőlünk. Mi,
dolgozók, éhezünk, sokszor még a jegyre járó fejadagot sem kapjuk meg és ők a legjobb ételekben
dúskálnak. Esténkint hatalmas tivornyákat rendezBécs (TASzSz).
A
Szakszerve,
nek a mi. elnyomó urainkkal együtt.
j zeti Világszövetség végrehajtó bíSzomorú és nehéz most a mi sorsunk csak egy zol Iságának július 3-i délutáni ülévigasztal bennünket, hogy hamarosan vége lesz Titó sén tovább folyt a vita Louis Sail.
hatalmának is. Példa erre Hitlerék sorsa, mert nem lant beszámolójával kapcsolatban.
Lombardo Toledano
javasolta
lehet az, hogy egy maréknyi kis csoport a dolgozók
ezreit örökre elnyomásban tarthassa."
hogy a Szakszervezeti Világszövet,
De hasonló a helyzet a többi amerikai csatlós- ség tárgyalja meg a faji megküországokban is. A dolgozók ezrei csatangolnak az lönböztetés elleni nemzetközi érteutcákon, éhezve, hajléktalanul,
munka nélkül. A kezlet összehívásának kérdését,
dolgozók az üzemekből tiltakozó sztrájkokkal felelLiu
Ning-Ji,
a Szakszervezeti
nek munkásnyúzó kormányuk kíméletlen
elnyoma- Világszövetség alelnöke a kizsáktása ellen.
mányolás
fokozásáról beszélt
a

A Szakszervezeti Világszövetség
végrehaj'óbizolfsáctának július 3-i
délutáni ülése
gyarmati és félgyarmati országokban, Hangoztatta, hogy Ázsia minden népe számára létfontosságú a
béke, a barátság elmélyítése a Szovjetunióval és Kínával, valamint a
nemzeti függetlenségi törekvés.

Di Vitlorio,
a Szakszervezeti V i .
lágszövetség elnöke rámutatott
a
munkásosztály
egységéért
vívott
harc fokozásának szükségességére.
Louis Saillant zárószavában kiemelte a Nemzetközi Szakmai Szövetségek nagy szerepét.
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Harc

minden

szem

gabonáért

Kévékbe kötve áll már a gabona a Táncsícs-tszcs földjein
Pár héttel ezelőtt nagy lendület,
te) indult meg az aratás Szegeden is. Dolgozó
parasztságunk
megértette
Pártunlk
felhívását:
viaszérésben aratta le a gabonát.
Az árpa éa búzatáblák egy-kettőre
eltűritek, csak a keresztek láthatók
már a learatott tarlókon. De eltűnnek nemsokára a keresztek is.
Megindul a hordás, a cséplés.
A
nehéz munkának nem marad el a
gyümölcse: kövérek a gabonasze.
mek, bőséges a termés.

hordták a szénált,
legeltették
a
teheneket, hogy mindenki, aki kaszát tud fógni kezébe, az
aratást
végezhesse. Ezeknek a gyermekeknek segítségével vált lehetővé, hogy
az
állatgondozó
brigád
tagjai
nyugodtan végezhették
az aratást
és három hold búzát levágtak. A
gyerekek gondját viselték az állatoknak. Kovács János, Hajós
József, Dudás Béla, Rózsa István nemrégen még iskolába jártak, az iskola padjaiban tanulással igyekeztek hasznára válni az országnak. A
Term elöcSopo rtjaink
dolgozói, vizsgák után a termelőszövetkezetmint mindenben — ebben a mun- ben hasznosították tudásukat.
kában is — , példamutatással véIVem volt h i á b a v a l ó
gezték az aratást. Brigádokat, mull.
a fáradtságos m u n k a
kacsapatokat szerveztek és megindították a versenyt a munkacsapaAz ő segítségük is hozzájárult
tok között. A verseny azután azt
eredményezte, hogy jobban ment a
munka, minidlenki igyekezett minél
több rendet levágni a gabonából,

Megkezdték

M u n k á b a n a Béke-brigád
A kecslkéstelepi Táncsics-ternusJő.
Szövetkezet hatvan, holdon
vetett
búzát. A búza gyorsan kalászba
szökkent. Már jóelőre gondoskodtak a Táncsics-termelőszövetkezet
dolgozói az aratóbrigádok, a brigá
don belül pedig a munkacsapatok
megszervezéséről. A béke-aratásra
készülődtek, a „Béke" nevet adták
brigádnak is.
a
Amikor
viasz érésben
volt
a
búza, elindultak a
termelőszövetkezet dolgozói a már jóelőre előkészített, kijavított, kiélesített ka.
Fzáfekat a búzaföldek felé. Tizenhét holdat, amely nem dőlt meg,
géppel vágtak le, a többi a kézi
kaszásoknak
maradt.
Igyekeztek
mindannyian, siettek az aratással,
hogy ne legyen szemveszteség. K i .
tűnt közülük Bodor Károly. Dobó
Sándor és Dobó Etel, akik a jók
között is a legjobbak voltak f,
aratásban.
A családtagok Is m i n d a n n y i a n
résztvesznek a m u n k á b a n
Alakítottak egy ifi-munkacsapatot is a termelőszövetkezetben. Az
if:-munkacsapat vezetője Börcsök
Szilveszter, aki miniden munkában
jó példával jár élen társai
előtt.
De ott van közöttük még Kószó
Mária, aki még nem tagja a cso.
portnak, mert mindössze 16 éves
és mégis, mióta az aratás megkezdődött, fáradhatatlan
szorgalommal szed'i a búzát, köti a kévéket
a kaszások nyomában.
De nemcsak a fiatalok, hanem a
kertészeti és állatgondozó
brigád
tagjai is kaszát fogtak
kezükbe,
hogy minél előbb keresztekben legyen a gabona. A csoportokon ki.
vüli családtagok is mindannyian
Segítségére siettek a törmelőszövet.
fcezetnek. A 13—14 éves gyerekek

a domaszéki

ahhoz, hogy a Táncsics-termelőszövetkezei csütörtök estére befejezhette az aratás nagy
munkáját.
Ma kezdődik az árpa hordása, majd
a gabona cséplése.
A Honvédség
Gépkocsi Tanosztályának
hallgatói
meg ígérték a tszcs dolgozóinak,
hogy
a távolabbi
földterületről
gépkocsival hordják be a gabonát
a cséplőgéphez.
Búzából 16—17 mázsás átlagtermésre számítanak a tszcs dolgozói,
de lesz olyan hely is, ahonnan 20
mázsát takarítanak be holdanként.
Nem volt hiába az eddigi fáradtságos munka. Mindannyiuk
számára a legnagyobb boldogságot az
jelenti, ha tudják, hogy ezzel a
munkával is a béketábort erősítik.

a

próbacséplést

Vörös

Szeged határában tegnap megindult a próbacséplés a domaszéki
Vörös Csillag-tszcsben. A dolgozók
lázas izgalommal várták ezt a napot. A cséplőgépet szépen feldíszítették az ünnepélyes alkalomra. Az
udvaron 1056 kereszt búza várja a
cséplést
A cséplést a mórahalmi gépállo.
más végzi. A gépállomás dolgozói
a munkák időelőtti befejezéséért és
a Bzemveszteség elkerüléséért versenyre hívták a feketeszéli gépállo.
más dolgozóit.
A munkák sikeres elvégzése érde.
kében a tszcsn belül egy brigádot
alakítottak. Ennek a brigádnak 22
tagja van, melyek közül 15 nő és
hét férfi. Ez a brigád végzi majd
a kévének az adagolását és utána

Csilla g-t szcsben

Még

csak

a héten

kexdték

meg.

A pártszervezet titkára arra hivatkozik, hogy a műszakok átszervezésével
voltak
elfoglalva
az
utóbbi időben.

mondják,, hogy meg kell
változtatni a külpolitikai
irányvonalat.
Ellenkezőleg: újabb
százmilliárdokat szórnak az
újrafelfegyverzés
cé'jaira és ha
akarnak
valamit
megváltoztatni, akkor
csakis
a
kommunizmus ellen vívott harc fokozása érdekében tesznek
lépéseket.
Togliatti elvtárs beszéde lovábbi
részében konkrét tényekkel
bizonyította, hogy a jelenlegi kormány
egyfelől a dolgozók elleni 'rrror útjára lépett, másfelől egyre szélesebbre tárja az imperializmus elölt
Olaszország kapuit.
Mi a feladatunk ebben a helyzetben? — folytatta. Meg kell szervezni a munka, a demokrácia és m
béke erőinek szilárd arcvonalát. A
választások ismét széles alapot teremtettek számunkra e munkához.
Ebből kiindulva ú j lépéseket kell
tennünk előre, azokat
önbizalommal, nyugalommal és
bátorsággal
kell megtennünk és olyan helyzet
elérésére kell
törekednünk, hogy
ennek az arcvonalnak erői Olaszországban felülkerekedjenek.

A magyar kormány
nemkívánatos személyeknek tekinti
a Grősz-perben leleplezett
amerikai követségi tisztviselőket

Az algyői ioldművesszövetkezet dolgozói
felajánlották,
hogy résztvesznek, az
Új élet.tszcs
árpatáblájának
leomlásában.
Kora hajnalban
vagy
hú.
szan — a földművesszövetkezet
dolgozói — megjelentek
a
termelőcso.
portban
és figyelmesen
hallgatták
végig a csoport vezetőinek:
Dombi
Ferencnek
és Pása, Andrásnak
gya.
korlati
tájékoztatóját.
Víg hajrával
kezdődött
a
munka.
A termelőcsoport
dolgozói
kissé túl.
zollnak
találták
a lendületet,
mert
a megdőlt,
kövér kalászokat
elővi.
gyázatosan
ketl
levágni.
Hét órára már jól
kidolgozták
magukat,
éhesen hittak hozd a reg.
geli elfogyasztásához.
Reggeli
közben vidáman
elbeszélgettek
a tszcs
dolgozóival.
De reggeli
után
már
nem olyan frissen látlak a
munkához a földművesszövetkezet
dolgo.
zöim A tszcs-tagok
frissen
mutatták
a jó példát, ami azután
a
földmű,
vesszövetkezet
dolgozóit
is
magával
ragadta.
Példamutatással,
munka.

A Horthy-fasizmus
népi demokráciánk

H KERAMIT TÉGLAGYÁR PÁRTSZERVEZETE

Ott, ahol jól működik a pártszer.
vezet és a dolgozók megértették A l .
kotmányunk jelentőségét, szép ered.
menyek mutatkoznak. A munkafeltjánlások nagyrészét máris teljesítették a dolgozók. De vajion ezek
az eredmények meg vannak-e min.
denütt?
A Szegedi Keramit Téglagyár
pártszervezete nem mondhatja el,
hogy ezen a, téren jó munkát végzett. A felajánlások előkészítését

Róma, (TASzSz). Az Unita kö
lőtte Palmiro Togliatti elvtársnak,
az Olasz Kommunista Párt
Központi Bizottsága teljes ülésén
elhangzott beszédét.
Emlékeztetett arra, hogy a választási kampány alkalmával
De
Gasperiék előszedték azt a fasiszta
jelszót, mely szerint a munkások
minden haladó mozgalma nemzetellenes.
Aki hasonló vádakkal áll elő egy
egész párt, vagy egy egész mozgalom ellen, annak
tulajdonképpen
e párt, vagy e mozgalomnak korlátozására vagy
kiszorítására kell
a tétjét elhelyeznie
—
folytatta
Togliatti elvtárs.
Minden
egyéb
eredmény kudarcot jelent számára,
mint ahogy az adott esetben
is
történt, mid<jn a választóknak körülbelül negyven százaléka
tömörült a választásokon a
baloldali
pártok körül.
Ami a reánk adott
szavazatok
számát illeti, kétségtelen hogy hadállásaink kiterjedtek és szilárdak.
Togliatti elvtárs
emlékeztetett,
hogy a reakciós tömb szavazatainak 5—10 százalékát csalással szerezte meg: a papok,
szerzetesek,
apácák,
papnövendékek
kélszer
szavaztak, a rendőrügynökök egyik
kerületből a másikba jártak át.
Ezután leszögezte: A
kormánypártok a kudarc ellenére nem azt

pedig a kicsépelt gabonának a raktárba való elszállítását.
A munka ritmusát zúgja a gép.
Togliatti elvtárs beszédének beA szorgos munkások feszülten fifejező részében hangsúlyozta, hogy
gyelik a gép munkáját. Mind gyor.
mindaz, amire az ország demokrasabb ütemben étetik a napsütésben
tikus erői a dolgozók
érdekében
aranysárgán csillogó dús kalászok.
törekednek,
békepolitika
nélkül
ka,l. A gépen megigazítanak egymegvalósíthatatlanok.
egy csavart, hogy lehetőleg egy
szem búza se vesszen el a dolgozók
drága kincséből. Vigyáznak minden
egyes szem búzára, hogy még több
és jobb kenyeret biztosítsanak dol.
gozŐ népünknek. Ezzel i® meg akar.
ják mutatni, hogy kiérdemlik a
dolgozó nép szeretetét és Pártunk
bizalmát. Az ellenségnek pedig meg.
mutatják, hogy éberein őrködnek a
A külügyminisztérium
tájékoz- tek július 5_én Magyarország t e
dolgozó nép kincse felett és ezzel is
rületét elhagyhassák.
Később,
a
a béke tervének, a felemelt ötéves tatási főosztálya jelenti:
A Magyar Népköztársaság kor_ nap folyamán azonban az Egyesült
tervnek sikeres befejezését segítik
elő.
(öjrdög). mánya július 2_án átadott jegyzé- Államok követsége közölte a külkében felszólította
az
Egyesült ügyminisztériummal, hogy kormáÁllamok kormányát, hogy
hívja nyát öl más utasítást kapott és a
vissza azokat a még
Budapesten szóban forgó követségi tisztviselők
módszerátadással
mulatták
meg a szolgálatot teljesítő amerikai kö- csak akkor fogják elhagyni Maakikről
a gyarország területét, ha őket
a
munkálatok
észszerű oldalát is. „így vetségi tisztviselőket,
bebizonyoso- magyar
kormány
persona non
kösd, úgy kaszálj,
emígy szedd
a Grősz-per folyamán
markot"
— hangzott jobbról is, bal- dott, hogy kém_ és diverziós tevé- grata-knak (nem kívánatos eleról is a tszcs-tagok
szájából.
És kenységet folytattak. Ennek meg. meknek) nyilvánítja.
csakugyan,
a jó tanácsok
megfoga. felelően július 4-én Mokma kö.
Ezekután a magyar
külügymi_
dósával
sokkal könnyebben
meni a vetségi tanácsos, az Egyesült Álnisztérium július 5-én jegyzékben
munka. A tréfálkozás
mellett
észre lamok
budapesti
követségének
sem vélték, hogy a Nap egyre fel- ideiglenes
ügyvivője
átadta
a közölte az Egyesült Államok bujebb halad az égen. A
keresztrakók budapesti amerikai követség két dapesti követségével, hogy az emalig győzték a kaszások után
elren.
két követségi
tisztviselőt
tisztviselőjének, Albert W . Sherer lített
dezni a munka
eredményét.
követségi titkárnak és Ruth Tryon persona non grata.knak tekinti és
Este felé, amikor
befejezték
a követségi attasénak iratait és kérte felszólítja őket, hogy
Magyaror.
munkát,
kiértékelték
a napi
munka a kiutazáshoz szükséges magyar szág területét 24 órán belül hagy.
eredményét.
A
földművesszövetkeokmányok kiadását, hogy nevezet- ják el.
zet brigádja
négy katasztrális
hold
árpát vágott le és rakott
rendezett
keresztekbe.
Ezzel a munkával
nagy
segítséget
nyújtottak
az Űj
élettszcs dolgozóinak.
De hasznos
volt
ez a munka a dolgozó parasztság
és
a szövetkezet
dolgozói közötti
meleg
baráti
viszony
elmélyítése
érdekéNutter József dolgozó parasztnak
ben is.
Czékó
Klára.
A törvényszék
levéltárában
meg. egyetem
akkori rektora
felszólítot-

Nem fordít gondot az Alkotmány ünnepére megindult
munkaverseny szervezésére
Közeledik augusztus 20-a, Alkot,
jnányunk nagy ünnepe. Valameny.
nyi becsületes dolgozónak megdobban a szíve. Két éve annak, hogy a
felszabadulás óta elértük és kivív,
luk magunknak azt az eredményt,
hogy a sztálini alkotmányhoz hasonlóan létrehozzuk saját Alkotmányunkat, A jogok és kötelességek
mind arról tanúskodnak, hogy miénk az ország és mi vagyunk felelősek érte. A kétéves fennállás évfordulójára lelikesen készülnek a
dolgozók. Munkafelajánlások, sete jtcsökkentés, anyagtakarékossági
mozgalom kiszélesítésével bizonyítják, hogy magukénak érzik az or.
szágot. Az üzemi, kerületi pártszer.
vezetek már több mint egy hónapja
megkezdték az Alkotmány tisztele.
tére tett felajánlások előkészítését.
Ebben a munkában személyes jó
példával járnak elől a párttagok.
Elsők voifak, akik
felajánlották,
hogy' augusztus 20-a méltó megünnepléséhez több és jobb termeléssel
járulnak hozzá.

Togliatti elvtárs beszéde
az Olasz KP Központi Bizottsága ülésén

Míg a többi szegedi üzemek dolgozói felajánlásukat
teljesítik a
Keramit Téglagyár pártszervezete
most fogott hozzá, hogy a meg.
mutatkozó hiányosságokat hirtelen
pótolja. A dolgozóknak eddig csupán 35 százaléka tett munkafelajánlást az Alkotmány ünnepére.
Minden üzemben a kommunisták
járnak az élen a felajánlások megtételében és teljesítésében. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy
a Keramit Téglagyár komunistái
nem járnak példamutató munkával
a pártonkívüli
dolgoxók
előtt.
Ugyanis mindössze csak négyen
tettek közülük munkafeiajárvlást az
Alkotmány ünnepére. Még sajnála.
tosabb azonban az, hogy a négy
párttag között egyetlen egy vezetőségi tagnak a neve sem szerepel.
Ezekután nem is lehet azon csodál,
kőzni, hogy a pártonkívüli dolgozók
közül is csak néhányan kapcsolódtak bele a munka fokozásával
augusztus 20, megünneplésébe.
Az üzemi DISZ-szervezet
sem
kapcsolódott
be a
felajánlások
előkészítésébe és
megszervezésébe.
Ez annak tudható be, hogy a f i a .
ta'ok politikai nevelését az utóbbi
időben
teljesen
elhanyagolták.
Már három hónapja nem tartottak
ifjúsági napot.
A párttitkár elvtárs arra hivatkozik, hogy ez
a
DISZ-központ hibája, mert
három
hónap alatt még egyszer sem jöttek
ki a fiatalokhoz. Valóban,
itt
a
Szegedi DISZ-bizottság is hibát követett el. De mégnagyobb -hibát
követett el a pártszervezet vezetősége, mert
nem karolta fel a
fiatalokat.
A titkár elvtárs még csak most

gondolkozik azon, hogy a
DISZtitkárt is be kellene vonni a vezetőségi ülésekre.
Az Alkotmány a Keramit Téglagyár dolgozóinak is éppen
olyan
jogokat biztosít. mint a többi szegedi üzem dolgozóinak. A
pártszervezetnek kötelessége lett volna
hogy elősegítse és
megszervezze
augusztus 20-ának
méltó
megünneplését. Sürgősen
javítsa ki a
munkájában
megmutatkozó
hiányosságokat a Keramit
Téglagyár
pártszervezete, hogy augusztus 20-ig
még hátralévő időben az itteni dolgozók is kivegyék részüket a munkafelajánlások teljesítésébői.
Biztosítsák a párttagok
példamutatását. Fordítsanak több gondot
a
fiatalokra.
Bizonyítsák be,
hogy
ők sem akarnak elmaradni a többi
szegedi üzemek kimagasló teljesítményei mögött.

A koreai néphadsereg
főparancsnokságának
hadijelentése
Phenjan, (TASzSz). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének
főparancsnoksága
közli, hogy a koreai
néphadsereg
egységei, a kínai önkéntes-osztagokkai szorosan
együttműködve.
a
front különböző szakaszain továbbra is sikeresen visszaverik az amerikai-angol intervenciósok és a Li
Szin Man-féle hadsereg csapatainak
támadásait.

találták
azt az iratot, amely
Nutter
József újszegedi
lakos életével foglalkozik.
Az irat elmeséli,
hogy az
akkori
rendszer
Nutter
Józseftől
1800
négyszögöl
földjét
elvette
mert
a haszonbérletből
származó
adósságait
idejében
nem tudta
kifi.
zetni. A végrehajtó
jelentette
a
„polgármester
úrnak",
hogy a bér.
földet visszavette
és Nuttert
eltiltotta a további munkától.
A bérföldön lévő épületeket,
gyümölcsfákat
lefoglalták
és a kilakoltatást
8 na.
pon belül végrehajtották.
Eddig szól
a levél.
Nutter
József
1921.ben
jött
át
Magyarországra
Jugoszláviából
és
Szegeden
telepedett
le. Azonban
az
akkori viszonyok
— amint
elmeséli
— semmivel
sem voltak
különbek,
mint odaát. A hatalmat
itt is egyes
kiváltságosok
tartották
kezükben és
ezek irányították
a dolgozó nép sor.
sát. Letelepedése
után három
hold
földet vásárolt
Szeged
határában.
Ezt a földet azonban
a magas
bér.
leti összeg következtében
nem tudta
sokáig tartani.
Kénytelen
volt földjét eladni és helyébe Újszegeden,
a
Füvészkertben
vett 1800
négyszögöl
földel.
Ezt a földet azután
verej.
tékes munkával
művelte meg és sok
nélkülözés
után egy kis házat épített rá. Azonban
ennek a földnek is
olyan nagy volt
a
haszonbérlete,
hogy csak nagynehezen
tudta
kifizetni. 1931.ben
Györfi
István,
az

elvette
földet
adott

ta, hogy a földből,
illetve a házból
menjen
ki, mert szükségük
van rá.
Ők azonban
kérték, hogy a város
legalább
valami
kártérítést
fizessen. Györfi
azonban
azt
mondotta:
„Egy-két
szegényember
tönkremenése nem sokat
számít
a közügy
nagy célja mellett".
A földet és a
házat elvették
tőle, őket pedig
ki.
tették az utcára
tél idején.
Esőben
és hóban egy hétig kellett az utcán
tartázkodnioic
holmijukkal
együtt.
*

Nutter Józsefnek azonban
nem
fúj már a visszaemlékezés. A felszabadulás meghozta számára is a
jobb jövő lehetőségét. A város ural
ellüntck és helyébe a nép vette a
kezébe a hatalmat. Nutter Józsefnek nem kell már a ..polgármester úrlioz" kérvényeket frni és nem
kell már neki rettegni, hogy a végrehajtó kirakja az utcára. Azt a
földjét, amit kapott a népi demokráciától, már
minden nehézség
nélkül tudja megművelni.
Most, amikor mar a gyümölcs,
fák lassan termést hoznak,
néha
elgondolkodva néai a szomszédos
tszcs földjén lévő
gyUmölcsfákat.
A7 ő gyümölcsfái
Is jó termést
ígérnek, azonban valahogy a fszrsnek a földjén jobb lesz a termés.
Ezen azután hosszasan elgondolkodik.

Fontos tudnivalók az úi munkavállalók részére

Üzemeinknél és
vállalatainknál
egyre több olyan munkavállaló jelentkezik felvételre, aki eddig alkalmazásban még nem volt
és
ezért újtípusú munkakönyve nincs.
A munkakönyv kiállításánál a vállalatoknál és üzemeknél
nehézséget okoz, hogy az új munkavállalegtöbbször
nem rendelkezJúlius 4-én az ellenséges repü- lók
lőgépekre vadászó
lövészosztagok nek okmányokkal, amelyekből szeA
az ellenség 2 repülőgépét lőtték le. mélyi adataik megállapíthatók.

nehézségek kiküszöbölése végett közöljük a munkára
elsőízben
jelentkezőkkel, hogy amikor munkahelyüket elfoglalják, vigyenek magukkal olyan okmányt,
amelyből
személyi adataik (születési év. hó,
nap, a születés helye, anya
neve)
pontosan megállapíthatók. Az e célra szolgáló okiratok,
anyakönyvi
kivonat, házasságlevél, stb.

PÉNTEK.

MEZŐGAZDASÁGI
íratás után azonnal tarlóhántást!
Az aratás után az első elvégzendő talajmunka a tarlóhántás. Ma
már bebizonyosodott tény az, hogy
a következő évi termés sikerét a
jól végzett tarlóhántéssal alapozzuk
meg. Dolgozó parasztságunknak pe.
dig nem lehet közömbös, hogy milyen lesz a következő év termése és
éppen ezért aratás után azonnal fogjon hozzá a csupasz tarló lebuktatás ához.
A tarlóhántás mielőbb és jó minőségben való elvégzésével megmentjük a talaj számára annyira
fontos vizet, a tarlóhántás elvégzé.
6ével ugyanis egy vékony porhanyó
védőréteg keletkezik a talaj felszínén és ez a védőréteg megakadályozza a talajban lévő vízmennyiség elpárolgását. A
tarlóhántással
fokozzuk
a falaiélet mflStüdéséi.
A talajban élő baktériumok milliárdjainak levegőre és nedvességre
van szükségük, hogy zavartalanul
folytathassák hasznos tevékenységüket. A tarlóhántással biztosítjuk
jezt a levegőt és nedvességet.
A tarlóhántással jó munkát végiünk a gyomirtás terén is. Az aláfordított
gyomimaigvak kikelnek,
i azonban már magot nem képesek
rozni, mert a későbbi talajmunkálatok során alászántjuk és ezzel elvágtuk további szaporodási lehető(ségét.
A tarlóhántásnak növényegész,
ségügyi szempontból is nagy előnyei vannak. A vetési bagolypille
nyáron röpködő nemzedéke nagy
előszeretettel rakja petéit gyomos
területekre. A gabcmalegyek nyári
nemzedéke a tarlókon kiikelő árvagabonát, míg a gabonafutrinka a
tarlóra pergett gabonamagvakat fogyasztja. Tarlóhántás elvégzésével
megakadályozzuk
eteknek a kártevőknek
az elszaporodását.
A tarióhántást 4—6 cm mélyen
végezzük. Ne feledkezzünk meg arról. hogy a tarlóhántó eszköz nyomában mindig járjon henger, mert
csakis a henger munkájával
tudunk porhanyó talajszerkezetet kialakítani. H a kötöttebb talajon nem
tudja a henger elnyomni a rögöket,
fogasoljuk meg a feltört tarlót.
A tarlóhántás elvégzésének legjobb eszköze a traktortárcsa. Dolozó parasztiságunk tehát mielőbb

f

össön e munkák elvégzésére szerződést a közeli gépállomással. A
gép mindig olcsóbb és jobb m u n .
kát végez, mint az igaerő. Tehát
fentiek figyelembevétele mellett az
aratás utáni első talajmunka a tar.
Jóhántás legyen.
M'nél több másodnövénrt vessllok
Rákosi Mátyás elvtárs az elmúlt
í v október 27-én az M D P Központi
MNDSZ.HIREK.

Belváros I. pénteken délután 6
övakor orvosi előadást tart. Kossuth Zsuzsa péntek 6 órakor, Pctőfi-tclep II. 7 órakor. Alsóváros fél
7 órakor tartanak taggyűlést. Martos Flóra pénteken fél 8 órakor
nőnap, Rókus 7 órakor, Fodor-telep fél 8 órakor. Újszeged 7 órakor, Postás fél 7 órakor
nőnapot
tarlanak. Móraváros pénteken déllilán 6 órakor orvosi előadást tart.
Felsőváros pénteken délután 7 órakor
vezetőségválasztó
taggyűlést
tart.
E G Y kétajtós ruhaszekrény, hasz.
náit eladó Tisza Lajos-utca 48.
K Ü L Ö N B E J Á R A T Ú bútorozott szobát keresek július 15.re. Címeket
Tejüzem, Párizsi-krt. 16. alá kérem
leadni.
S Z É C H E N Y I - T É R E N , a Vásárhelyi Pál szobor és eétány között
szombaton negyed 9 órakor aktatáskámat elvesztettem. Kérem a becsületes megtalálót, juttassa el az
aktatáskámat, valamint
a benne
lévő kön ja-eket Oroszlán.utca 3. sz.
alá, vagy a Délmagyarország kiadóhivatalába. A benne lévő pénzt
megtarthatja magának.
ZOMÁNCOS fürdőkád és melegítő
eladó. Klein, Párizsi-krt. és Marxtéri sarok.
BEJÁRÓNŐT
a reggeli órákra
azonnal felveszek. Tolbuchin-sugárút (Kálvária-utca) 21,

Vegyen résst
a Totó tárgynyeremény sorsolásán: 3 Ft 30 fillérért az
eddig szokásos nyereményeken felül

CSEPEL

moforkerékpárt
Is nyerhet. Igazolószelvényeit
a húzásig őrizze meg.

TANÁCSADÓ
Vezetőségi ülésén tartott beszédében
mondta: „A mi éghajlati
viszonyaink mellett a kalászosok
learatása
után
legalább
S millió
holdon
le.
hetne másodveteményt,
tarlórépát,
csalamádét,
muhart,
kölest
vetni.
Ha ezt az eredményt
el tudjuk érni, könnyen 50 százalékkal
emelhetjük
állatállományunkat".
Az állattenyésztés és takarmány,
termelés fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat is előírja, hogy
egyre szaporodó állatállományunk
takarmányellátásának
biztosítása
érdekében az eddiginél sokkal nagyobb területen kell kettőstermelést
folytatni. A júniusi bő-csapadékos
időjárás nagyban elősegíti a másod,
növények sikeres termelését.
A legelső tennivaló, hogy a tarlót
azonnal tárcsázzuk, vagy szántsuk,
hogy a nedvességet megmentsük a
másodnövény számára. Kötött tala.
jon a talajmunkák elvégzésére ekét
használunk. A lazább talajon tárcsával, vagy gruberrel is jó munkát tudunk végezni. A vetőszántás
mélységét az elvetésre kerülő magvak nagyságától tegyük függővé.
Ha apróbb magú növényt vetünk
(mint pl. kölest, vagy
muhart),
melyeknek vetési mélysége 2—3 cm,
akkor a vetőszántással elegendő 8—
10 cm.re lemenni. A kukorica.csalamádé vetésénél 10—12 cm mélyre
is lehatolhatunk.
Az eke, a tárcsa, vagy gruber
munkáját, hogy a porhanyó talajszerkezetet elérjük, mindenkor nyomon kövesse a henger. Az legyen a
szabály, hogy minél apróbb a másodnövény magja, annál finomabban munkáljuk meg talajunkat.
Magtermelés céljára sikerrel vet.
hetünk egész július közepéig kölest,
pohánkát, mohart, csibehúrt, fehérmustárt. Döntő szempont azonban
az, hogy a másodvetéssel minél több
takarmányt nyerjünk. A másodve.
téssel a zöldtakarmányozást kihúzhatjuk egészen a tél beálltáig. Ez
igen jelentős nemcsak azért, mert a
zöldtakarmány olcsóbb, hanem azért is, mert a zöldtakarmány az állatok legtermészetesebb tápláléka.
Takarmányozás céljára vessünk k u .
korica-csalmádét, silókukoricát, silónapraforgót, szudáni cirokfüvet,
sárgavirágú édes csillagfürtöt, tar.
lórépát, kölest, csibehúrt, mohart.
Takarmányozás és
magnyerés
céljain kivül vethetünk másodnövényt zöldtrágyázás céljából is.
Zöldtrágyázással
tápanyagokban
gazdagítjuk talajunkat. Zöldtrágyá.
zás céljára vessünk keserű csillag,
fürtöt, borsóféléket, vagy
napraforgót.
Dolgozó parasztságunk tehát sa.
iát érdekében minél nagyobb területen folytasson kettőstermelést és
ezzel fokozza gazdasága termeié,
kenységét.
SZAKSZERVEZETI

HÍREK

«

Párthirek

Felhívjuk a középfokú
káder,
képző egyéni és magéntanulásban
résztvevő elvtársak figyelmét, hogy
a záró konferenciát július 8_án.
vasárnap reggel 8 órakor tartjuk
az Iparostanuló iskolában. Feltét,
len és pontos megjelenést kérünk.
Agit. Prop. Osztály
Értesítjük a középfokú politikai
iskola egyéni tanulóit, hogy részükre az összefoglaló
konferen.
ciát július 14-én tartjuk az Iparostanuló iskolában.
Agit, Prop. Osztály.
*

Pártoktatás

Háza

hírei

Ma délután 6 órakor a Pártoktatás Házában „Párt és állami fegyelem" címmel fontos
előadást
tartunk.
Az előadáson minden pártvezetőségi tag, állami és gazdasági funkcionáriusok valamint tömegszervezeti vezetők vegyenek részt.
A nevezett elvtársak az előadásén feltétlen és pontosan jelenjenek meg.
A tagkőnyvét
mindenki
hozza
magával,
Aglt.-prop. oszl.
N A P I R E N D
Péntek, 1951. július 6.

tartottak

a Petőfi

J

labdarúgói

A Petőfi labdarugói
e héten
kezdték meg az őszi idényre vaJő
előkészületeiket. A játékosok mindenekelőtt az élsportolókra is kö,
telező MHK-próbáknak
kívánnak
eleget tenni. Az első csapatnak
már csak három számból kell próbáznia, mégpedig 200 m.es úszás,
1000 m-es mezei futás és az akadálypálya leküzdése. Az úszópró.
bakra a labdarugó szakosztály valamennyi tagja, felnőttek és ifik,
kedden tartották meg első edzésói-

ket az újszeged!
versenyuszodád
ban,
A másik NB Ijes csapatunk, &
Honvéd. BalatonleUén üdül,
ahol
július 10-én kezdi meg az
őszi
bajnoki idényre való előkészülete,
ket.
A Szegedi Lokomotív labdarugói
pedig Keazlthelyen töltik kéthetes
üdülőjüket,
amelynek
végeztével
folytatják a vasutas bajnokságért
folyó küzdelmei, ennek első fordulójában a Miskolci
Lokomotivot
győzték le vasárnap 2:0 arányban,

Vasárnap M H K párosversenyt
rendeznek a Kis. Ker. és a
Ruházati Bolt dolgozói között

Három labdarugémérkőzésf
játszanak vasárnap Szegeden

ir

A Kis. Ker. vállalat
dolgozói
magukévá tették a szerdai szá_
munkban elhangzott bírálatunkat.
Ennek eredményeként július 8-án,
vasárnap már közös rendezésben
tartják meg
MHK-próbáikaít
a
Ruházati Bolt Vállalat
dolgozóival. A párosversenyre reggel 7.30kor kerül sor
a
felsővárosi
sporttelepen, amelyre mindkét vá'lalat dtaligozói igen nagy számban
vonulnak ki. Hisszük, hogy ez a
példa meg fogja mozgatni az MHK
párosversenyekben lemaradt többi
vállalat dolgozóit is és a legrövidebb időn belül igyekezni fognak
vállalt kötelezettségüknek
eleget
tenni.

A megyei bajnokságért az első.
osztályban vasárnap délután 15.801
órai kezdettel játszák lle a Dózsa—,
Petőfi és 17.30 órai kezdettel a
Honvéd—Dorozsma
mérkőzéseket
a Lokomotív Stadionban. Az
ifibajnokságért az Ady.téren reggel
8 órai kezdettej kerül sor az Építők—Lokomotív mérkőzésre.
Az

Asbóth—Körmöczl.pár

a legjobb nyolc között
A Vimbledonbain folyó nemzeíközi teniszviadalról újabb magyar
siker híre érkezett. Az Asbótih—i
Körmöczi.pár a Main
(Kanada)'
Knapp (Anglia) pár ellen 6:1, 6:3
arányban győzött és győzelmével
bejutott a legjobb nyolc közé.

MOZI
Szabadság: fél 7, fél 9 Kőszív"
(július 6-ig).
Szentesen rendezik meg
Vörös Csillag: fél 7, fél 9 „Gyö«.
a megyei úszóbajnokságot
tea szárnyak" (július 11-ig).
U j helyiségbe költözött
Vasárnap rendezik meg
Cson.
Fáklya; 6. 8 „Uj élet örömei és grád megye felnőtt úszóbajnoksáa városi TSB
Ultörö-híradó" (július 6—8-ig).
gát Szentesen. A versenyen Szeged,
A városi TSB központi irodája
Fáklya.mozlban
vasárnap dél- Hódmezővásárhely és Szentes úszói
új helyiségbe költözött, mivel a,
előtt fél 9 és fél 11 órai kezdettel vesznek részt.
Hajnóczy-utcai Székház a fejlődés
filmmatiné.
Bemutatásra
kerül
Országos atlétikai verseny Makón
„Hét színes mesefilm".
további követelményeire
szűknek
•
A Makói Lokomotív rendezésé- bizonyult. A TSB ú j székhelye a
t
SZÍNHÁZ
ben vasárnap délután
országos Tábor-utcai
Adóhivatal
épülete,
Szünet,
atlétikai versenyt bonyolítanak le.
ahol a mellette működő sportosa,
r
A versistnyen Szegedről a Petőfi
tályok mindegyike megfelelő elheA Múzeum
nyitva keddtől
pén- a Lokomotív, a Honvéd, a Postás
lyezést nyert.
tekig délelőtt
9-től
délután
S-ig, és a Haladás atlétái indulnak.
szombat
és vasárnap
délelőtt
9-töl
1
óráig,
•
Az Egyetemi Könyvtár július hóban hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután fél 5 óráig, szombaton
8 órától fél 12 óráig van
nyitva.
Könyvkölcsönzés minden nap délelőtt 8 órától 1 óráig.
A Somogyi-könyvtár nyitva van
július és augusztus hónapban köznapokon délelőtt
10
órától 14
óráig.
•

A Villamosvasút
dolgozói is
megkötötték
az új kollektív szerződést

Ünnepélyes értekezleten kötöttéit
meg a villamosvasút dolgozói az új
kollektív szerződést.
Az értekezletet Kispéter Ferenc
elvtárs nyitotta meg, majd Herczeg
Mártonné elvtársnő, a vállalat igazgatója ismertette az új kollektív
szerződés jelentőségét. Ezután Antali Sándor elvtárs, az üzemi bizottság titkára tartott beszámolót.
IDŐJÁRÁSJELENTÉS:
Már keBeszámolójában Antali
elvlárs
vesebb
helyen
záporeső,
zivatar. elmondotta, hogy négy részben isÉlénk,
időnként
erős
nyugati, mertették a dolgozókkal a kollekiív
északnyugati
szél.
A
hőmérséklet szerződést. Az értekezleteken 197
főleg keleten
csökken.
hozzászólás hangzott el és 132 javaslatot tettek. A
javaslatokból
RÁDIÓ MAI MŰSORA:
PÉNTEK. JULIUS 6.

MÁV
nyugdíjasok
békegyűlést
tartanak július 6-án délután 3 órakor Szeged-Rókuson az Orgona-utca és a Kossuth Lajos sugárút sarKossuth-Rádió
kán lévő Rókus II. MDP kerületi
7 Színházak és mozik műsora. 7
szervezet helyiségébéh a
Rókuson
óta 05 Kórusok, madrigálok. 7.15
lakó nyugdíjasok részére.
Hanglemezek. 7.45 Lapszemle. 7.55
Műsorismertetés. 8.05
OperellrészE L S Ő R E N D Ű hűtő jégszekrény el- lelck. 11.30 Arany János irodalmi
adó. Margit-utca 10. I. emelet.
nézetei. XII. 12.30 Az Államvédelmi Hatóság őrszemélyzetének ZeE G Y jóhangú pedálos cimbalom ju- nekara játszik. 13.15 Kélszál püntányosán sürgősen eladó. Bajcsy- kösdi rózsa. 14.10
Úttörő Híradó.
Zsiliniszky-utca 15. 1/4.
14.25 Rádió szórakoztató
zenekara. 15.30 Gordonka, zongora. 15.55
B E J Á R Ó , vagy bentlakó mindenest Bach: C-dur szvit. 16.20 Iskolások
felveszek.
Petőfi.telep,
Határ.út rádiója. 17.10 Dolgozók zeneiskolá(34-es ucta) 1007. szám, Huszta.
ja. 17.40 Hogyan használjuk fel az
M O D E R N ebédlőberendezés, kárpi- iskola munkájában a gyermekkontozott ülőgarnitúra, dívánnyal, 4 ferencia tapasztalatait. 18 Hanglefotöjjel és asztallal, továbbá egy fa- mezek. 18.25 Előadás. 19 Szovjet
20.40
ragott ruhaszekrény eladó. Kölcsey- tánczene. 20 Hngos Újság.
Versenyben az ország
kenyeréért.
utca 4. I. 4. 8—11.
KÉT süidő' eladó. Szent Imre-tér 20.45 Egy falu — egy nóta. 21 Bádiozenekar játszik. 22.25
Táncze8. Hattyas.telep.
M A J O R gyorsíróiskolában vizsgá- ne. 23.10 Magyar rádió szórakoztaink után szünidei gyorsított és tíz. tó műsora. 23.50 Hanglemez.
hónapos vizsgával záruló tanfolyaPetőfi-Rádió
mokat kezdünk. Beíratás Bocskai7 Román zene. 7.10 Nagy orosz
utca 4.
Hanglemezek.
HÁROM
hónapos
farkaskölyök- festők. 7.35 Dalok.
Iskolások
kutyák eladók. Újszeged, Kender- 8.15 Hanglemezek. 9.20
rádiója. 10.10 Hanglemez.
1040
tryár.
Chopin műveiből.
11
Óvódások
G Á Z R E Z S Ő K , íróasztal, vasüstök,
műsora. 11.20
Hanglemez. 11.30
vasketrec, kovácssatuk. WC-kagy.
Műsorzárás. 15
Népzene.
15.40
lók eladó. Párizsi-krt. 36,'a.
Hanglemez. 16 A Könnyű
MuzsaH Á R O M Á G Ú villanycsillár, ampol. együttes játszik. 17 Szfv küldi szívna, nagy tükör szabóságba eladók. nek. 17.40 Hanglemez. 18 Az IfjúDeák Ferenc-utca 22. I. emelet 3. ság hangja. 18.40 A KIOSz Bőripa
ajtó.
rí Szakszervezet énekkara
énekel.
Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő
19 Miért
fontos a
tarlóhántás?
Előadás. 19.30 Falurádió negyedVállalat közli:
19.45
Szovjet
kórusok.
K I S bútorozott szoba férfi részére, órája.
muzsika.
vagy takarításért nő részére kiadó. Hanglemezek. 20 Színes
Sárika.
ReSomogyi-utca 6. szám, I. emelet 3. Hanglemezek. 21.30
gényrészletek. 21.55 Ritkán haliott
ajtó.
E G Y keményfa ágy és szekrény ol. Strauss-művek. 23-ig.
csón eladó. Bajcsy-Zsilinszky-utca
lő. 1/4.
AZ Ű J S Z E G E D I vasúti híd alatt
talállak 20 forintot, egy élelmiszer,
alapjegyei és egy nehéztestimunkás
pótjegyet. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.

Úszóedzést

1951. JULIUS ».

80.at fogadtak el és 30,at vettek
be a kollektív szerződésbe. A továbbiakban kifejtette, hogy a javaslatok mind a terv teljesítését segítik
elő.
A beszámoló után az értekezlet
egyhangúlag elfogadta az új kollektív szerződést, amelyet a vállalat
részéről Herczeg Mártonné elvtársnő, a dolgozók nevében pedig Antali Sándor elvtárs írt alá.
Az értekezlet üdvözlő táviratot
küldött Pártunk Központi
Vezető,
ségének, amelyben harcos üdvözletét
• fejezte ki az ú j kollektív szerződés
I megkötése alkalmából.

A csongrádmegyei MSzT-szeivezeiek segítik
a nyári mezőgazdasági munkák
gyors befejezéséi
Csongrád megye 260 MSZT alap. | cukorrépát gyomtalanított.
Szegeden öt MSZT aratóbrigádot
szervezetének több mint 61 ezer
tagja van. Az
elmúlt
hónapban alakítottak. Hódmezővásárhelyen a
190 szervezetben
tartottak
„Is- vendéglátóipari dolgozók közül 22
alakult.
merd meg a Szovjetuniót" címmel főből álló MSZT.brigád
előadást. Az előadások nyomán és Amíg ők aratnak. 22 társuk vála
az
MSZT
aktívák
felvilágosító lalta, hogy ellátják helyettük
munkájának eredményeként az el- munkát.
múlt hónapban számos ú j alapszer„A szemveszteség elleni
harc"
vezet alakult. A csongrádi .i4rá=. címmel a szegedi járásban 3, a
ban két tszben és a levelényi ál- csongrádi, szentesi és makói jálami gazdaságban alakult meg az rásban. valamint HódmezővásárheMSZT szervezet. A megye terüle- lyen
egy-eigy
vándorkénkiállítás
téin összesen 900 tavgal bővült egy mutatja he, hogy a Szovjetunióban
hónap alatt az MSZT tagsága. Az hogyan harco'nak a kenyérgabona
U j Világ előfizetők száma 300-ai gyors betakarításáért.
emelkedett.
A makói járásban a kénkiállítást
községekbe.
A
növénváoolási
munkákba" autó viszi az egves
többszáz MSZT.tag vett részt. Vá- Az autóval az MSZT kulturbrigád,
sárhelyen egy vasárnap 800 MSZT jai is elmennek és ebédszünetben,
csasztuskákka!
tag segített a környező
termiolő- valamint esténkinlt
csoportoknak. Szegedről 150 MSZT és rövid énekszámokkal szórakozdolgozó,
tag az a'győi termelőcsoportokban tatják a cséplőgépeknél
másfél hold gyapotot és négy hold kat.

Csak a helybeli tanácsoknál
lehet vasipari tanulónak
jelentkezni

A maláiföldi kínaiak
üldöztetése

Kanion.
A malájföldi angol gyarmati hatóságok által jogtalanul kiA Munkaerőtartolékok
Hivatala utasított kínaiak 851 főnyi csoport,
eddig kiadott sajtó, és rádió köz- ja érkezett Kantonba.
leményei ellenére mégis
megtör_
téndk, hogy az ország távoli réD&MAGfARŐft§zJRS
politikai napilap,
szeiből Budapestre utaznak
olyan
'alaffe tzarkoiztd éz kiad*
fiatal fiúk és leányok, akik vas.
ZOMBORI JÁNOS
ipari szakmát akarnak tanulni.
ItaiVasüli a tzorkezztíbiicttzdg
Az idő, költség és fáradság megSzerkozztőiég. Szagod, tartn-o. II.
takarítása érdekében a Munkaerő- Tataion. 15-15 «• 40-80. - Éjfczokal izorkt „Htté
A városi tanács hírei
talafon atta 8- ti) 54-34
tartalékok Hivatala ismételten fei_
Kiadóhivatal. Szagod lonln-a a
Felhívjuk a dolgozók figyelmét, hívja a szülőket és a vasipari ta
falatom 31-15 «» 35-00.
hogy ezen a héten az új húsjegy- múlóknak jelentkezni kivánó vidéki
DSImagyarorszdg Nyomda, Szagod
szelvényekre a hús kiváltása július fiatalokat, hogy a lakóhely szerinti
Falalit vozotd i Prtskka Mndoo
tanácsoknál jelentkezzenek.
7-tftl. szombattól kezdődik.

