A Szovjetunió határidő előtt megindította
* kaposvári fonóda részére a gépek szállítását
Zsombó községben is jól balad a termésbetakarítás
és a másodnövények vetése
ötszáz tojással károsította meg a dolgozókat
Ocskó István kulák
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Csongrád megye határában már
mindenütt csattognak a cséplőgépek
lendítőszíjjai. Trakotorok acélméhében a robbanó nyersolaj
ereje
gyors forgásra kényszeríti a lendí.
Jőkerekeket.
Ami a cséplőgépnek a lendítőkerék, ami a lendítőkeréknek a robbanó motor, az a falu népének a
Párt. A Párt — a falu motorja;
a Párt vezeti a falu dolgozó népét
újabb győzelmekre, a kenyér nagy
csatájára.
A mi hazánkról is, a Párj vezette
ú j magyar hazáról is elmondhatj u k azt, amit Kirov mondott a húszas évek végén a 'szovjet hazáról:
„Nagyok,
óriásiak
elért
eredménye,
mik, egyszerű
szavakkal
csak anynyit mondhatok:
az ember
örökké
szeretne élni". Igen: örökké szeret,
ne élni az ember ebben a megújhodott, felszabadult hazában, amikor
látja a felszabadulás utáni első bő
esztendő nagyszerű termését.
De
száguldó eredményeink nyomában,
mint ahogy mondani szokás, ott kullog a hiba; a hiba, amely mindig
a mult sötét árnyéka jövőnk fényes
arcán.
Néhány termelőszövetkezet,
néhány állami gazdaság a megye
nagyszerű, munfcalendületében. lemaradt. Lemaradtak a béke csatájában. Miért? Mert egy-két ter.
mielöszövellkezeti
csoportunkban
meglazult a munkafegyelem, a szocializmus építőinek harci fegyelme.
Megtörtéint, hogy voltaik olyanok a
termelőcsoportokban,
akik
csak
amolyan fejőstehénnek képzelték a
tszost; akik a cséplésig még ötven
munkaegységet
sem teljesítettek;
akik csak arra vártak, hogy „ha
elcsépeljük
a búzát, akkor
odaáll,
nak a zsákkal"
mint ahogy Rákosi
elvtárs mondotta.
„Nem elvtársak! A szövetkezet
nem fejőstehén. Hogyan gondolják
ezek: a kuláknál dolgoznak és a
szövetkezet adja a fejadagot?" —
mondotta Rákosi elvtárs. A legutóbb megjelent
minisztertanácsi
határozat a
termelőszövetkezetek
jövedelemelosztásáról, 'szól. Ez
a
határozat kimondja: „a
fejadagol
csak annak
lehet kiadni,
aki a
cséplésig
legalább
50
munkaegységet teljesített",
A mai és a holnapi
pártnapokon az a feladat, hogy e
rendelet értelmében mozgósítsuk a
jól dolgozó tszcs-tagokat, akiknek
érdekét e rendelet védi. Ez tehát a
pártnapok egyik fontos feladata.
De ezek a pártnapok nem egyszerű előadások, hanem a falu har.
ci mozgósítása. A pártnapi előadók, akik ma és holnap beszélnek
az aratókhoz, a cséptőmunkásokhoz.
az egyénileg dolgozó parasztokhoz
és a tszcs-tagokhoz, legyenek tudatában annak, hogy ugyanazt a feladatot teljesítik, amit a Vörös Hadsereg rohamra induló századainál
a politikai tisztek.
Miért e harci példák? Talán harcban állunk? Igen, harcban! Harc a
begyűjtés, a kulák ellen. Harc a
begyűjtés, a béke embertelen ellenségei, a határunikon
acsarkodó
Tito-fasisztáik ellen. Harc a begyűjtés, a nép jogokat sárbataposni
akaró Grősz-féle összeesküvő banda ellen.
Ellenségeink száma nem kevés.
Az amerikai tőkésektől a falu piócájáig, a
kulákig egy hordába
gyülekszik a begyűjtés frontján ellenünk a mult e gyülevész bandája.
A harc tehát fellángolt ellenük.
Erőink azonban mérhetetlenül na.
gyobbak, mint ellenségeink ereje.
A mi fegyverünk lebirhatailan. Az
igazság! A mi hadseregünk megszámlálhatatlan. A nép. A mi táborunkba tartoznak Kína partjaitól New-York felhőkarcolójáig min.
denütt a munkások és parasztok
tengernyi népe. Velük és érettük
harcolunk most a kenyércsatában.
Velük, akik érettünk
harcolnak
Korea hegyei között, az amerikai
börtönök mélyén és Vietnám maláriás őserdeiben. Egy célért harcolnak a népek, lángeszű vezérük,
Sztálin vezetésével, a békéért.
„ . . .mert Sanghájtól

Hegyeshaflomig
világ szemébe villogó fegyvert
kovácsol a szabad 800 millió".
(Benjámin)
A mai pártnapokon tehát meg
kell kérdezni a béke minden magyarországi katonájától:
„Mit tettél te egyénileg azért,
hogy fegyvereink a béíke arcvonalán élesebbek legyenek?"
Mit teltünk
mi, szabaddá
leli

magyar
dolgozó parasztok
a sza
badságért
eddig?
*
— Mit adtunk mi a magyar munkásosztálynak?
— Mi, falusi
dol.
gozó parasztok.
S ha lelkiismeretünk szava ezt* kérdezi tőlünk, akkor felelnünk kell. Felelnünk kel!
rá lehajtott fejjel:
„Mi az elmúlt
második
félévt
begyűjtési
tervet nem
teljesítettük
Mi az elmúlt
negyedévi
tojásbeadással
lemaradtunk.
Mi egy kicsit
úgy gondolkoztunk,
ahogy azt Rá.
kosi elvtárs
mondotta
legutóbb
a
turkevei
tszcsk küldötteinek:
„Úgy
látszik,
vannak
akiknek
a szocializmus annyit
jelent, hogy
mindent
ök maguk
esznek
meg".
Igen — felelnénk lehajtott fejjel
lelkiismeretünk kérdésére. — Érettünk a vörös katonák százezre;
hulatták vérüket; érettünk a* munkásosztály leghűbb fiai haltak meg
a bitón; érettünk, dolgozó parasztokért éhezve építették fel a gyárakat a munkások a fel szabadulás
első napjaiban. De mi, dolgozó parasztok még nem adtuk vissza azt,
amit kapunk a munkásosztálytól S
ha a pártnapok felkeltik bennünk
a nép lelkiismeretének szavát, akkor arra tettekkel kell válaszolni.
Tettekkel, mert a békét és szabad,
ságót szavaikkal, jámbor óhajokkal
nem lehet megvédeni az állig felfegyverzett gyilkos fasiszta horda
ellen. De meg lehet, de meg tudjuk
védeni szabad hazánkat, s békánkel
harci tettekkel! A munka hőstetteivel ! A nép gazdaságának erősítésével!
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Nagyszerű munkateljesítmények születnek
az augusztus 20-i munkafelajánlások teljesítése nyomán
az Újszegedi Kender és Lenszövő és a Szegedi Kenderfonógyár
Szenmári Gyuláné kopszoló
már
október 13-i tervét teljesíti és
teljesítménye mindig túlhaladja a
150 százalékot. Sziráki Klára, az
üzem sztahanovista
kopszolónoje
138 százalékos teljesítménye mellett szeptember 21-i tervét fe_
jezte be.
Az ugyancsak sztahánovista Kalicka Katalin 132 százalékos teljesítményt ér el állandóan és szeptember l l . i tervén dolgozik.
A szövő üzemrész egyik büszkesége Ferenci Jánosné, aki szeptember 14-i tervénél tart, átlagtel.
jesítménye 133 százalék. Szalma
Sándor ugyancsak szeptember 14.i
tervét fejezte be. A keresztorsön
Varga Jánosné mutat példát dol.
gozó. társainak. Október 15-i tervét teljes egészében befejezte már.
A Magyar
Kenderben
Nagy lendületet adott az augusza szövőüzeim falára függesztették tus 20-i munkaverseny
ki a hatalmas grafikont, amely
a lOO sxáxaiékon
alul
megmuttja a legutóbbi kiértékelés
teljesítők
munkájának
is.
eredményeit. Minden üzemrészben

A hatalmas épületből halkan kihallatszik
a szövőgépek
zúgása,
csattogása. A munkásnők szemlikkel állandóan a gép munkáját íi_
gyelik. Ahol igazítani kell, ott pillanatok alatt elvégzik a javítanivalót. Ahogy közeledik
augusztus
20, valahogy mintha napról-napra
könnyebben, jobban mennének
a
gépek. A dolgozók, akik az Alkot,
mány ünnepére tett felajánlásaikat
teljesítik, elsők akarnak lenni a
Szegedi Kenderfonógyár előtt
a
párosversenyben. Amikor a verseny
megindult, az eitső hónapi kiérté,
kelésnél a Magyar Kender vezetett.
A májusi kiértékelésnél
azonban
kiderült, hogy a Szegedi Kender
105 százalékkal vezet a Magyar
Kender 95 százalékával szemben.

táblák jelzik, ki a legjobban teljesítő dolgozó. Reggel és délben a
hangszórón is ismertetik az üzem
dolgozóival, hogy kik érték el a Leg
jobb eredményt.

Csányi Hona mindig 95 százalékos
teljesítményt ért el. A
verseny
megindulása után azon gondolkozott. mivel hálálhatná meg ő is
azt, hogy az Alkotmány számára
1s a férfiakkal egyenlő jogot biztosít. Ma már 110 százalékos termelési eredményt ér el. Erdélyi Sán_
dorné szövőnő még szebb eredményt ér el. a munka fokozása
terén, mert 92
százalékról
115
százalékra fokozta
teljesítményét.
Bényi Jánosné 97 százalékról 105
Százalékra.

A szövődé dolgozói a hulladék
csökkentésével, a minőség emelésével is hozzá akarnak járulni A l .
kotmányunik évfordulójának méltó
megünnepléséhez. A szövődében az
1.04 százalék hulladékot már eddig is 0.96 százalékra csökkentették. De ezt az eredményt még javítani akarják. A minőség is emel.
kedett, amióta megindult a páros.
De nézzük meg! hogy amíg a
verseny, mert ma már 99 százalékig első és' másodrendű
anyagot Magyar Kender dolgozói igyekeznek visszaszerezni elsőségüket,
gyártanak.
De
a
dolgozók
egyénen.
a Szegedi
Kenderfonóban
ként
is
kiveszik
részüket a
munkateljesítmény
fokozásából. hogyan végzik munkájukat a dol-

A mai pártnapokon a Pártnak az
egész falu szivébe kell átültetnie
azt a hazafias kötelességet, hogy a
cséplőgéptől egyenesen a földművesszövetkezet raktárába
szállítsa
a gabonát. A pártnapok hivatottak
arra, hogy erkölccsé tegyék a falun: aki hazája
hű fiának,
a béke
becsületes
harcosának
tartja
magát,
az a gép farától
egyenesen a földmüvesszövetkezel
raktárába
szállít,
ja a gabonát.
A begyűjtésért a legszebb szavak azok -a „tették lész.
nek, amikor a mai
pártestén' a
kommunisták a falu színe előtt fel.
állnak és azt mondják: „Én a mai
nappal
200—300—100—500
százalékra
teljesítettem
gabonabeadási
kötelezettségem".
Vannak
ilyen
dolgozó parasztok megyénkben? Ezrével, tízezrével akadnak. Itt var.
példaképül Rakity Aron 4 holdas
délszláv kisparaszt, aki 295 százalékra teljesítette gabonabeadási köBécs, (TASzSz.) A Szakszervezeti
telezettségét. Üllésen az egész falu Világszövetség Végrehajtó Bizottsánépe megmozdult és a begyűjtés gának nemrég Bécsben tartott üléslegelső napján több mint
másfél szakán határozatot hoztak a békéért
vagon gabona gyűlt be.
folyó küzdelemről és
Nyugat-Németország, valamint Japán remilita.
Rossz harcos azonban
az, aki rizálása ellen irányuló harcról. A
fegyverével csak addig
törődik, Szakszervezeti Világszövetség Végreamíg a harc folyik. A mi fegyve- hajtó Bizottsága hangsúlyozta határünk, csongrádi dolgozó parasztok
rozatában: az USA, Nagybritannia
fegyvere a békeharcban a föld. A
és Franciaország uralkodó körei
harcos úgy veszi hasznát fegyverémeghiúsították a
négyhatalom
nek, ahogy kezeli. Mi úgy vesszük
külügyminiszteri
tanácsának
hasznát földjeinknek, ahogy báösszehívását, hogy
megakadánunk vele. Ha most a kasza nyolyozzák az USA, Nagybrilaooia,
mában nem j á r az eke és nem
Franciaország
cselekedeteinek
őrizzük meg földjeink nedvességét
megvitatását, amelyek a mosa jövő évi termésre, akkor néhány
tani nemzetközt feszüli helyzerapos hanyagságunkkal is a jövő
tet előidézték.
évi kenyerünket kótyavetyéljük el.
reAkkor olyanok vagyunk, mint a Nyugat-Németország és Japán
népmesék tékozló f i ú j a :
„egyszer militarizálását gyorsítják az új világháború kirobbantása céljából.
hopp, máskor kopp".
A Szakszervezeti
Világszövetség
Szüntelenül gazdagodó,
épülő,
szépülő szabad hazánkért szüntele- Végrehajtó Bizottsága megelégedésnül ú j csatákat kell vívni. Mi úrrá sel állapítja meg, hogy a békevéakarunk lenni a természeten is. delmi mozgalom, valamint a NyuFolyók rohanó vizét megfékezzük, gat-Németország és Japán rcmililaerdősávokkal
megváltoztatjuk
a rizálása ellen irányuló
mozgatom
szelek járását. És most a másodve- világszerte nagy erővel terjed.
téssel kétszeres termésre kényszeA Végrehajtó Bizottság felhfvja
rítjük a földet. Egy holdból kettőt i szakszervezeteket és minden dolcsinálunk, „megkétszerezzük a föl. gozót, hogy
del" — mint ahogy Rákosi elvtárs
fokozzák a harcot a fegyverek
mondotta. Ha most időben elvetjük
gyártása, valamint szállítása elmásodvetésű növényeinket, kétszer
len, továbbá, hogy hatékonyan
olyan gazdagok leszünk jövőre,
vegyék ki részüket az aláírásmint az idén. Kétszer, háromszor
gyűjtésből
annyi disznót tudunk hizlalni. Töbh r Béke Világtanácsnak az öt nagyállatot tudunk tartani. Végetvethe- hatalom
közötti
békeegyezmény
tünk a hússzűkének. Több állat
megkötését követelő felhívására.
több bőrt jelent. S a több bőr több
A Szakszervezeti
Világszövetség
cipőt, több bakancsot.
Végrehajtó Bizottsága 78
milttó
A
békefront harci táboránál; dolgozó nevében támogatja a Nyuanyagi erősítése tehát most a fel.
gat-Németország remilitarizálása eiadat.
'eni európai munkásértekezlet haMozgósítsanak a mai pártnapol
harcra! Harcra a békéért, kézben r ározatait és ajánlja a szakszervebegyűjtés és a munka fegyverével! zeteknek, hogy
fokozzák a harcot a német béKeljenek egymással a falvak nekeszerződésnek 1951-ben törtémes versenyre. Lángoljon fel és
nő megkötéséért.
csapjon magasra a paraszti virtus.
A Szakszervezeti
Világszövetség
Versenyezzen a falvak népe. A
legjobb hazafi, a legjobb békehar- felhfvja a szakszervezeteket és az
cos büszke címéért, a munka és a ázsiai országok dolgozóit, hogy vegyenek részt az ázsiai és Csendesbegyiyté* frantjánd

párosversenyében

gozók. Itt a vizesfonóban a legnehezebb a százalék emelése, mégis
a vizesfonó dolgozói is jelenlös
mértékben emelik teljesítményeiket.
Zsiga Jánosné például ezelőtti 92
százalékos termelés átlageredmé.
nyét már 101 százalékra emelte
fel. Szepesi Istvánné 98 százalék,
ról 104-re, Balog I Lászlóné 83ról 103-ra.
Az eigfonón Nacsa Mihályné tag.
jelölt jár jó példával az élen. J ú .
lius 10-én 1952 március 15-i tervét teljesítette. Zsiga Éva ifjúmun
kás, tagjelölt tizedikén 1952 feb.
ruár 23-1 tervét fejezte be. Golbea
Lászlóné gilfonónő

mint népnevelő
mutat
jó példát
társainak,
aki 1952 január 31-i tervét teljesítette. A szárazfonó üzemrészben
Ábraihám Jánosné jó munkamód,
szerét adja át különösen az ifjúmunkásoknak,
ipari
tanulóknak,
de az elmaradt dolgozóknak
is.
Az ö munkájának köszönhető, hogy
az ipari tanulók ma már önállóan
gépen dolgoznak, de a 100 százalékon alul teljesítők közül is már
többen emelték
teljesítményüket.
A műszaki vezetők is hozzájárulnak nagymértékben a j ó eredmények eléréséhez. A nyersanyagokat
a leggondosabban
készítik
elő,
hogy a gépeseknek semmi vesződ,
ségük ne legyen vele. Szabó Viktor
sztahánovista művezető már 26
százalékos segédanyag megtakarítást ért el.
De nemcsak a Magyar Kender
és a Szegedi Kender dolgozói, innem minden szegedi üzemben napról-napra emelkednek a teljesi'tzné.
nyek. A dolgozók mind jobb m u n .
kájukkal köszönik meg azokat a
jogokat, melyeket az
Alkotmány
mindannyiójuk számára biztosít.

A SZAKSZERVEZETI VILÁGSZÖVETSÉG
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATA
A BÉKEHARC FOKOZÁSÁRÓL

t

óceáni országoknak a Békevilágtanács által összehívott értekezletén,
amelynek tárgya Japán felfegyverzése, a különbéke megkötése elleni
és a minden oldalú japán békeszerződés 1951-ben történő megkötéséért vívott harc.
Befejezésül a Szakszervezeti Vi-

lágszövetség üdvözli a Szovjetunió
kezdeményezését, amely
'ehetővé
tette a koreai fegyverszüneti tárgyalások megindítását és felhívja
minden ország dolgozóit, harcoljanak azért, hogy ezek a tárgyaiások
Ázsiában és világszerte a béke megteremtéséhez vezessenek.

A Szovjet-unió különböző vidékeire indult
a magyar parasztküldöttség
Moszkva, (TASzSz.) A Dögei Imre elvtárs, országgyűlési elnök vezetésével a Szovjetunióban tartózkodó magyar parasztküldöttség tagjai .július
12-én
5 csoportban
Moszkvából az ország
különböző
vidékeire
utaztak.
Grúziában,
Észak-Kaukázusban, Kubánban, Uk-

rajnában és Kazahsztánban tanulmányozzák a kolhozok és szovhozok életét, a mezögazadsági oktató
és kutató intézmények
munkáját,
megismerkednek az élenjáró szovjet agrobiológiai tudomány eredményeivel.

Új Kossuth-emlékmü felállítását határozta el
a minisztertanács
A minisztertanács pénteken délelőtt Rákosi Mátyás elvtárs, a minisztertanács elnökhelyettese elnökletével ülést tartott.
Gerő Ernő elvtárs, a Népgazdasági Tanács elnöke előterjesztésére a
minisztertanács határozatot
hozott
a művezetők kötelességeiről és jogairól.
A minisztertanács a közoktatásügyi miniszter előterjesztésére
a
Népköztársasági Elnöki Tanács elé
terjesztendő törvényerejű rendelet-

tervezetet fogadott el a
műszaki
tanárképzésről.
A népművelési miniszter előterjesztésére a minisztertanács
Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára új
Kossuth-emlékmü
felállítását határozta el. Az új Kossuth-szobor elkészítésére pályázatot írnak ki. A pályázat kiírására,
valamint a pályaművek elbírálására a minisztertanács
kormánybizottságot küldött ki, amelynek elnöke Rákosi Mátyás elvtárs.

Mihályfi
Ernő előadása
Pekingben
a magyar
békemozgalomról
Peking (MTI). Mihályfi Ernő nagytermében előadást tartott
a
népművelési miniszterhelyettes,
békemozgalomról. A z clö.
magyar
Pekingben tartózkodó magyar K<>.
mánydielegáció tagja, július 11-én i a d a s t n a ^ érdeklődéssel
fogad,
a kínai népművelési minisztérium ' ták.
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^ÁRTÉLET
A kongresszusi határozatok
szervezzük meg jövőévi

szellemében
oktatásunkat

A Magyar Dolgozók Pártja I I . a

Ulan Bátor, (TASzSz.) Július 11én nagy 'fogadás volt
Csojbalszun
marsallnál. a Mongol Népköztársaság miniszterelnökénél, a mongol
népi forradalom 30. évfordulója alkalmából. A fogadáson megjelent:
Bumacende, a Mongol
Népköztársaság nagy népi hurálja
elnökségének elnöke, Cedenbal, a Mongol
Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának főtitkára, továbbá
a
Mongol Népi forradalmi Pán Központi Bizottságának tagjai, a kormány és a nagy népi hurál tagja,,
a tábornoki kar és a tisztikar képviselői, úgyszintén a társadalmi, a

tudományos, a kulturális és a mfi
vészeli élet képviselői. A fogadáson jelen volt a szovjet kormányküldöttség M. P. Taraszovnak,
a
Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnöksége
elnökhelyettesének és az
OSzSzSzK Legfelső Tanácsa elnöksége elnökének vezetésével, továbbá a Kínai Népköztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, a népi demokratikus országok
és a Német Demokratikus Közlársaság kormányküldöttsége, valamint
a Szovjetunió nagykövetévei, Prihodovvai az élen a diplomáciai kar.

mestereket, pagandisták kiválasztásánál, a velük való beszélgetésnél felhívtuk
A z o k t a t á s b a bevont dolgozó- a figyelmüket arra is. hogy a jöinkkal alapszervezeteink egyik ve- vőben. mielőtt az anyagot leadnák
zetőségi tagja, a propagandista és a hallgatóknak, üzemen belül ta.
az ellenőr elbeszélget, azért is, hogy nulókört tartunk számukra. így el_
mindenki képességének és előkép- lenörízzük, alaposan felkészültek-e
zettségének megfelelő beosztást kap. s nem fordul majd elő az, hogy
jon. Szükséges ez azért is, hogy a szórói-szóra felolvassák a brossupropagandista elvtárs már
most rát. Az üzem életéből az anyagok
megismerje a jövő évben hozzá be. hoz megfelelően gyakorlati példáoszlottakat, a nyáron is többször kat adunk. Ismertetjük a Párt és
meglátogassa őket és hozzákezdjen a kormány határozatait S azt is,
már most a hallgatók neveléséhez. hogyan kell azokat végrehajtanunk
Erre azért van szükség, nehogy saját üzemünkben. így biztosítjuk
abba a hibába essünk, mint az elpropagandistáink alapos felkészült,
,A kommunisták
neveléséért,
ideo- múlt oktatási évadban, hogy a szelógiai
fejlődéséért
elsősorban
a mináriumvezető elvtársak többsége ségét s azt, hogy példákért ne kell.
Párt alapszervezetei
a felelősek. Az a szemináriumi anyag leadása mel- jen „más üzembe" menniök,
A jövő évi oktatás előkészítésé
alupszemezetek
vezetőségének
kell lett nem megfelelően foglalkozott a
a Párt tagjait
szilárdságra,
elvhű. hallgatókkal, nem nevelte őket, nem nél nagy gondot fordítunk a fiatárgyalásokon
Phenjan, (Uj Kina.) Az I j Kína reai fegyverszüneti
ségre és fegyelemre
nevelnil"
— hívta fel figyelmüket hibáikra, a talok oktatására is. Üzemi DISZmondja a Politikai Bizottság hatá- hiányosságokra, nem eléggé segí- szervezettinknek nagy többségében tudósítója a koreai néphadsereg fő- résztvevő ENSz-küldöttség csütörtörozata. De Szervezeti Szabályzatunk tették a szocialista embertípus ki. mi adunk előadókat. Segítünk a hadiszállásáról és a kínai népi ön- kön nem érkezett meg Keszonba M
kéntesek
főhadiszállásáról
kapott ennek következtében az ülést riero
is kötelezővé teszi, hogy minden nevelését.
hallgatók kiválogatásában is.
értesülés alapján közli, hogy a ko- lehetett megtartani.
párttagunk „szakadatlanul
fejlesz,
Eddigi
e
r
e
d
m
é
n
y
e
i
n
k
h
e
z
nagyHa a szemináriumvezetők
már
sze politikai
tudását
és emelje
mű.
álcásni
Igyekeanek a tárgyalások
kátráltatáeára
mértékben hozzájárult
az, hogy Aa amerikaiak
veltségi
színvonalát,
igyekezzék
el- most foglalkoznak a jövő oktatási
irányuló
saándókukat
nem párttagságunk döntő többsége, az
sajátítani
Marx
és Lenin
tanítá- évre beosztott hallgatókkal,
évben
elméletileg
sait". Párttagjaink elméleti színvo- fordul elő az, hogy az oktatás be. idei oktatási
Csütörtök 15.00 óráig nem érke- a hivatalos választ figyelmen kívül
nalának fokozottabb emelését meg. indulása előtt egy nappal, vagy rendszeresen képezte magát. Ha a zett hír Phenjanba az amerikai fél hagyva és a közös megegyezés elaz oktatás, jövő oktatási évben elénk tűzött küldötteinek Keszonba érkezéséről vét megsértve, blöffhöz és a kierőkövetelik az előttünk álló nagy fel. már amikor folyik
hallgatók
lemorzsolódnak feladatokat maradéktalanul végre- a tárgyalások folytatására. A ko- szakolás taktikájához
adatok. Ha mi azt akarjuk, hogy egyes
folyamodtak
a reai néphadsereg főhadiszaüása és azzal, hogy 7 óra 45 perckor
azokat maradéktalanul,
pontosan mert nem magyarázták meg nekik hajtjuk, még jobban megjavul
végrehajtsuk, hogy felfelé módosított kellőképpen az elméleti
színvonal pártmunka, népnevelőink jobb fel. a kínai népi önkéntesek
önkényesen 20 sajtó tudósítót és
főhaditervünket
teljesítsük.
szükséges, emelésének
fontosságát.
Egyéni világosító munkát tudnak végeznű szállása ezzel kapcsolatban a kö
az amerikai küldöttség 65 taghogy a párttagok, a Párt vezetőségi foglalkozás esetén az sem fordul, megsokszorozódik az újítások szá- vetkező tényeket közölte:
ját szállító
gépjármükaravánt
tagjai
felvértezzék magukat az hat elő, hogy
indítottak a Keszontól keletre
a
szemináriumok ma, emelkedik a termelés. Egyszó.
— A szerdai ülésen az amerikai
élenjáró elmélettel.
fekvő Panmeniienbe,
amely a
beindulása el&tt 1—2 nappal, vagy va! még nagyobb mértékben hozzI fél küldöttei felvetették a laptudókoreai néphadsereg és a kinai
tudunk járulni a békéért folyta- sftók kérését és
azt
követe'ték,
Üzemünk területén
megértettük amikor már folyik a szeminárium,
nép! önkéntesek kezében van.
adjanak
az oktatás fontosságát és gyakor- akkor saólunk egyes dolgozóiknak t t 0 tt harc további megerősítéséhez, hogy a kővetkező napon
A Panmentienben állomásozó össze,
engedélyt,
hogy
20
riporter
Keszons
az
utolsó
percben
kapkodunk,
'
lati tapasztalatból tudjuk, hogy
K l e l n Sándor
ba utazhassák és az
értekezletről kötő személyzet közölte velük, hogv
számtalan fiatal, káderszempontból hogy ók is résztvegyenek az oka tudósítók nem mehetnek tovább,
tudósítást
küldhessen.
A
Szegedi
Textilművek
tatásban.
A
már
most
megkezdett
megfelelő párttagunk,
dolgozónk
A koreai néphadsereg és a kí- mert a két fél között még nem jött
azt is
el
pártszervezetének titkára.
van s magasabb funkcióba alacsony egyéni foglalkozással
nai népi önkéntesek küldöttei an- létre megegyezés arról, hogy a tuelméleti képzettsége miatt nem tud. akarjuk érni, hogy a hallgatók a
nak az igazságos elvnek
alapján, dósítók beszámolhatnak az értekezjuk beállítani, vagy, ha
funkció- nyáron is. ha nem is szervezetten,
Az összekötő
személyzet
hogy az
értekezleten
felmerülő letről.
ban van, nem egyszer az elméleti de mégis tanuljanak. Felhívjuk fi_
Ünnepi kultúrműsort
azonban, a létrejött egyezménynek
minden
kérdéshez
mindkét
félnek
képzés hiánya miatt munkáját i n . gyelmükef arra, hogy minél több
nem
szándékozott
hozzá kell
járulnia,
megígérték, megfelelően,
rendeznek
gadozva látja el, ami nem egyszer szépirodalmi könyvet olvassanak,
hogy megfontolás tárgyává teszik az akadályozni a küldöttség tagjainak
a termelésre is kihatással van. Ez
a
szegedi
vasutasok
A iövö o k t a t á s i évad jő előamerikai kérdést.
Csütörtökön 6 és kíséretüknek továbbhaladását.
legjobban megmutatkozik műszaki
Az amerikai
küldöttség
tagjai
a
Szeged vasutas dolgozói „szovjet óra 45 perckor a koreai néphadseközépkádereinknél, amit maguk a készítése érdekében biztosítjuk
Július reg és a kínai népi önkéntesek ösz- azonban — minden ok nélkül —
dolgozóit is megállapítanak. Az a propagandisták és a hallgatók ta. vasutas"-napna készülnek.
visszafordultak az újságtdei 15-én, vasárnap délután 6 órai szekötő tisztjei közölték a megfon- szintén
mester aki elméletileg képezi m a . nulásának feltételeit is. Az
írókkal együtt. Az amerikai
külkultúrműsort tolás eredményét:
gát a termelő munka mellett az el- oktatási évben kevésnek bizonyult kezdettel ünnepélyes
döttség vezetője még tilltakozást is
A koreai néphadsereg és a kíméleti képzés következtében politi- könyvtárunk. Propagandistáinknak, rendez a szegedi vasútas központi
jelentett be. Az amerikaiak
arra
nai népi önkéntesek
kllld.öttei
kailag is tud foglalkozni a hozzá hallgatóinknak nem tudtunk bizto. kultúrcsoport Szegedien, az alsóvátörekedtek, hogy összekeverjék
a
beleegyeznek, hogy mindkét fél
könyvtárhelyisé- rosi vasutas kultúrházban. A megbeosztottakkal s egészen másképp sít a ni megfelelő
küldöttség tagjait és személyzetét az
sajtótudósítói, a megfelelő Időnyitót Lengyel István elvtárs, poget.
megy a termelés.
újságírókkal
ben, Keszonba mehessenek.
Már most gosdoskodunk,
hogy litikai tiszt tartja.
Az 1951—52.es pártoktatáshoz az
megkísérelve ezzel azt, liogy
A tudósítókat szívesen látják
—
előkészületek
már
folyamatban könyvtárunk minél több
elméleti
A műsor keretében
Színdarab mihelyt a fegyverszüneti tárgyaláfélrevezessék a világ közvélevannak. Először is az idei oktatási könyvet szerezzen be, biztosítjuk részletet, népdalokat, vidám jelene- sokon megegyezés jött létre. Az
ményét és kitérjenek a felelősévet értékeltük ki és felhasználjuk a megfelelő helyiséget is. A pro- teket adnak elő.
ség alól a kölcsönös megegye
amerikai tárgyalófelek azonban, ezt
eredményeit. Az idén felmerült hizés elvének megsértés*! miatt
bákat ós hiányosságokat a jövő ok.
és így álcázzák a tárgyalások
tatási évben ki akarjuk küszöbölni.
hátráltatására Irányuló szándéA
szemináriumokon
résztvevők
kukat.
megállapításánál szem előtt tartót,
Ilyen fogások azonban nem mentik
tuk Rákosi elvtárs Kongresszuson
meg őket attól, hogy minden érelmondott beszédét amely ezerint:
telmes ember elítélje őket.
A kecskéstelepi szérűn a Tóth- mulatják, mit tudnak. A cimbalmos
„A pártoktalás
gyakran
inkább
a
Tudósítónk megjegyzi, hogy Ridmajd
magyar
népdalokat.
Közben
mennyiségre,
a nagy számra,
mint brigád munkahelye mellé két teher- nem hozott magával széket, kicsit a zene, meg az énekszó hangjára gway tábornok július 10-én
kijeérkezik. A meghajolva, állva játszik.
a minőségre
törekedett".
Ezért mi autón vidám csoport
Erre átjönnek a szérű másik két gépé- lentette, hogy nem fog semmi olyat
is a kezdetén megnéztük, hogy „Béke"-zenekar kis brigádja és a gyorsan odaviszik az egyik
cók- től is a munkások. Már több nunl tenni, ami veszélyeztetheti a megmegfelelő elvtársakat bízzunk meg MÁV kultúrgárda tagjai jöttek el, mókos ládát, arra üttetik. Szemmel 50-en hallgatják a műsort. Az ebé- beszélések sikerét. Most azonban az
a szemináriumok vezetésével, hogy a hogy a déli pihenő ideje alatt szó- láthatóan tetszik a zene. „Hej, ez det hozó asszonyok is mosolyogva amerimerikaiak az újságírók kérdérájuk bízott 25 hallgató fejlődését rakoztassák a nehéz munkában ki- kéne odakint a bálban'; — sóhajt hallgatják Vajdánét és nevetve fe- sével kapcsolatban a fegyverszüneti
fáradt cséplőmunkásokaf.
valaki a legények közüí s többiek nyegetik meg az „emböröket", mi- tárgyalások ideiglenes felfüggesztébiztosítsuk.
Még jár a gép, mig leszállnak az nevetve ugratják:
kor a nótának arra a részére, hogy sét idézték elö. Felmerül bizonyos
A p r o p a g a n d i s t á k kiválasztása autókról, lerakják a hangszereket s
— Hívd csak meg őket,
biztos „ . . . azt mondta az anyára, nehe- kétség, vájjon az amerikai tárgyalóUlan személyesen elbeszélget tünk ismerkednek a szérűskerti világgal.
kijönnek oda is!
zen tud a lány egy csóknál megáll- felek őszintén kivánják-e a békét.
velük. Mindegyikük örömmel
fo- A cséplőbrigád tagjai
kíváncsian
Tüntető távolmaradóé
után
A
műsor
előtt
Lacsánné
elvlársni . . . " , majdnem
mindenki
hegadta és kitüntetésnek vette, hogy szemlélik s kicsit csodálkozva, de
Ridgtvay parancsot
adott
nő,
a
városi
békebizottság
titkára
lyesel.
a Párt ilyen szép feladattal bízta örömmel veszik tudomásul,
hogy
a hadműveletek
folytatására
meg. A propagandavezelők kivá- az ő tiszteletükre jöttek a város- mond rövid beszédet.
„Ez az, jól mondja" — hallatszik
Ncwyork, (TASzSz.) A nevvyorki
— Az üzemi békebizottságok üd- mindenfelől, tetszik a dal.
lasztásánál abba a hibába estünk, ból.
rádió közli, hogy Ridgway ráborvözletét hoztuk ide — mondja —,
hogy káderhiányra való hivatkoA „Béke"-zenekar egyes számai- nok felhfvta az intervenciós csapa- Ni, még cimbalmot is hoztak, hiszen egy közösséghez
tartozunk
zással csak szemináriumvezetőket
Míg jár a mindnyájan. Ki kaszával, kapával, val a városi békebizotlsúg üdvözle- tokat, folytassák
hadműveleteiket
jelöltünk, mondván, mi nem tu- — jegyzi meg valaki.
tét tolmácsolja az élenjáró munká- Koreában „mindaddig, amíg a kedunk ellenőröket kijelölni. Később, gég, nincs sok idő a nézelődésre, ki a gépek mellett áll helyt. Csé- soknak. Ugy látszik, még a
vá- szoni tárgyalások nem vezetnek a
peljenek el Ainden szem gabonát,
aimikor jobban megnéztük párttag, szaporán dolgozik mindenki,
rosba is eljut a híre a legjobb szal- hadműveletek beszüntetéséről szóló
jainkat, minden
szemináriumhoz
mahordóknak, mert az első szám egyezmény megkötéséhez.;'
villan a kés a kévevágó
így
szilárdítsák
tudtunk kijelölni ellenőrt is, olya.
Kovács Savanya Pmrének és Lajkó
kezében
nokat, akik az idei oktatási évben
békefrontunkat.
Mihálynak!
jól megállták a helyüket. Mi is elő.
a
hosszú,
fekete
hajtószfj
iengve
Beszél a békebizottság feladatairó!
A koreai néphadsereg
szőr a munka könnyebbik felénél
a két legjobb
kezdtük, hogy „nincsen". De amint forgatja a kereket. Amott még sza- s az ellenség elleni harcról is Lafőparancsnokságának
ladnak
is
a
serény
szalmahordók,
szalmahordónak
szól.
csán elvtársnő.
A gyűlölet Izzik
a gyakorlati példa mutatja,
nem
hadijelentése
az imperialista
egy jó. fiatal, fejlődőképes pártta- — azám, hisz fiatalok, hát vidá- szavaiban, mikor
Phenjan (TASzS*).
A
Koreai
gunk akadt, akik alkalmasak a man dolgoznak, példát mutatnak az gyilkosok Koreában elkövetett gaz- Mivel azonban nincsen olyan nóta,
hogy „gyere velem szalmát horda- Népi
tetteiről beszél.
Demokratikus
Köztársaság
jövő évben szeminárium vezetésre, idősebbeknek.
így a „Ha legény vagy, néphadseregének főparancsnoksága
Elfogy a megkezdett kévesor, elMolnár László
elvtárs, a MÁV n i . . . "
vagy ellenőrzésre. Ilyen
például
Balassi Ilona. Ipo'vicz András, Papp csendesül n traktor puffogása, las- kultúrgárda és a „Béke"-zenekar gyere velem kaszálni" kezdetű nép- közli, hogy a koreai néphadsereg
sul a szalmarázó hullámzó mozgá- nevében üdvözli a cséplőmunkáso- dalt .játszák nekik. Van erre nagy egységei, szoros együttműködésben
Antal és Fejős Margit.
nevetés, de kétségkívül a szalmasa — leáll a gép. A munkások le- kat, majd megkezdődik a műsor.
a a kínai önkéntesekkel, valamenyKőszegi Pál elvtárs szavalja Ma- hordók becsületet érdemelnek
A propagandisták
kiválasztása mossák a munka verejtékét, aztán
nyi arcvonalon továbbra rs helyi
jó
munkáért.
A
következő
„üzenecínn'i
után
megkezdtük a szeminárium- ki-ki fogva a déli kosztot, közelebb jakovszkij: „Termésinduló"
jelentőségű harcokat vívnak.
tet"
Vörös
Lajos
traklorista
Kapja.
csoporthoz, versét.
hallgatók kiválasztását is. Bevon- jönnek a rájuk váró
Július 12-én az ellenséges
re.
Mivel lényeges dolog, hogy az ebéd
j u k a pártoktatásba alapszerveze. félkörben telepszenek a teherautó
pontosan érkezzék, Tandari Antal- pülagépekre vadászó lövészek osz.
elé.
Mintha
innen
íródott
volna
teink minden egyes vezetőségi tagnénak, a legjobb ebédhordónak a tagai lelőttek 6 ellenséges repülőA műsor megkezdése elölt a zeját, az összes pártcsoportvezelőket,
a vers
„Nékem olyan
asszony
k e l l . . . " gépet.
nekar
csárdásokait
játszik,
erre
az
párttagságunk jelentős százalékát,
*
felé a mezei munka költeménye. A mun- kezdetű dalt játsszák.
emellett a tömegszervezetek vezető, tán teljesen a kultúrcsoport
Július
11-én
amerikai
Iökhajtávégző
Zsiga Ernő, a prímás olyan jó
eégi tagjait; népnevelöket, a tömeg, fordul a figyelem. Még a távoiabb kájukat lelkesen, gyorsan
s szalmahordók, talán anélkül, hogy kedvvel játszik, hogy
akaratlanul sos repülőgépek több hullámban
ezervezetek
aktíváit is oktatásban állók is közei kíváncsiskodnak
iába.
A bombázták és lőtték Phenjan város
akarjuk részesíteni. Célunk, hogy a várják, mi lesz. Az ismerős csárdá- tudnák, a harcos útat, a kommu- is táncra áll az ember
nista ifjak, a Komszomot útját jár- cséplőmunkások
kívánságára
még térségét. A banditatámadiások köjövő oktatási évadban párttagsá- sokat
ják. Mintha rólak beszélne Maja- két dalt játszik a zenekar s mivel vetkeztében — amelyben 36 ameri.
gunk döntő százaléka mellett üzeegyütt
dúdolják,
kovszkij, az egész világ munkás- végefelé jár a pihenőidő, befejező- kai repülőgép vett részt _ több
münkben ne legyen olyan funkció,
vagy fütyülik
a zenével.
épület roimbadőlt. A támadásoknak
ságának legnagyobb költője. A má- dik a műsor.
nárius, vagy aktivista, akár pártvantag, akár pártonkívüli, aki
okta- S persze itt is, ott is tréfás meg- sodik vers Csohány Gabriella verTóth Gyula brigádvezető
mond halott és sebesült áldozatai
Koreát, Lovászi
tásban ne venne részt. De oktatás, jegyzések: „Hát ha még egy hor- SP. Megsegítjük
nak. A lakosság körében nagy fel.
köszönetet
a
cséplőmunkások
nevébon részesítjük a gazdasági funk- dó sört is hozlak volna . . . "
háborodást keltett
az
amerikai
Ha- Gabriella szavalja.
cióban lévő dolgozóink többségét is mar összebarátkoznak, különösen a
Sor kerül a műsor vidám részé- vében. „Szívesen fogadtuk magukat, légierő újabb barbár bombatámsg vállalat osztályvezetőit, valamint zenészekkcly meri hiszen őt
dása Phenjan elleii.
már re is. Vajda BéJáné énekel, orosz, jöjjenek el máskor i s . . , "
Kongresszusa szép feladatokat ál.
lított Pártunk, egész dolgozó népünk elé. A Kongresszus rámutatott, hogy ezeket a feladatokat csaik
úgy tudjuk sikeresen elvégezni, ha
pártszervezeteink,
alapszervezete
ink megerősödnek. A feladatok eL
végzésének záloga csak egy lehet:
pártszervezeteink fokozottabb erősí.
tése. A pártszervezet
erősítéséhez
tartozik a pártonbelüli nevelőmunka, a propagandamunka további
fejlesztése,
az
eszmei politikai
munka színvonalának további megjavítása.

műszaki vezetőket,
segédmestereket is.

A baráti államok küldötteivel együtt ünnepelte
a népi forradalom évfordulóját
a mongol nép

Az ENSz-küldöttség távolmaradása miatt
nem tartották meg a koreai fegyverszüneti
tárgyalások csütörtöki ütését

JÖJJENEK EL MÁSKOR IS

Dallal, zenóeet sziiakoztatiák

a kultúiCMpvttok a cséplŐHuMkátokot
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Harc

minden

szem

gabonáért

Békeértekezletet tartanak Hódmezővásárhelyen
a csongrádmegyei katolikus papok

VERSENYBEN A CSÉPLŐBRIGÁDOK
Az alsóvárosi Gárgyán-brigád nyerte a Szegedi Pártbizottság vándorzászlaját,
de a Szabá-brigád ás a felsővárosiak sem hagyják magukat
'Alig m ú l i k el három óra, az alsóvárosi
szérűskertben
felbúg
a
cséplőgép és néhány perc
múlva
ömlik a szem, ömlik az
aranyló
szalma a zúgó, porfelhőt
kavaró
gépből. A N a p m é g k i sem pillant
a l á t h a t á r peremén, a serény cséplőmunkások m á r viilázzák a kövér
kévéket, m á z s á l j á k a teli zsákokat.
A kéveadogatók előnye gyorsan vé_
get ért, fogy az asztag s nem lefelé, hanem egyre magasabbra kell
adögatni, A m u n k a mégsem lassabbodik.

Hétfőn reggel
kezdték a cséplést s azóta máröszszeszokott a cséplőbrigád. V á l L v á l l
mellett, megfeszített erővel dolgoznak, hogy ne legyen elmaradás
a
munkaerőhiány miatt sem.
Szabó
András, a „bandagazda" elégedett
is a brigád minden tagjának munkájával.
Régen kihall m á r a ,.fő, hogy ne_
k ü n k m e n j e n " szemlélet a cséplőmunkásokból. T u d j á k ^ hogy minden
brigád, minden gép
teljesítménye
elősegíti a cséplés mielőbbi befejezését. Szabácsi János
elvtárs,
a
cséplési ellenőr tervezi, hogy v e r .
senyre h í v j a ki az alsóvárosi és a
kecskéstelepi szérűben dolgozó b r i .
gádokat. Jobban megy a munka, a
pihenő csapat valamelyik tagja ótátsandít a közelben dolgozó
géphez: „ugyan, hogy
haladnak
a
szomszédok?"
A „szomszéd"
a röszkei Á M G
" é p e peremén a büszke jelszó:

„ „Előre az 5 0 vagonos
mozgalomért !" t
bldalán pedig, hogy minden m u n .
ítás előtt álandóan ott á l l j o n : „Vi-

A vasárnapi

gyázz a minőségre!" A traktor orrlemezére szerető kéz írta fel: ,,Be.
csület", A gép nem is hoz szégyent
kezelőjére, becsületet szerez
neki,
ha szereti, gondosan ápolja, zavar
nélkül helytáll a m u n k á b a n .
Az, hogy a gépnél dolgozó b r i .
gád, G á r g y á n József munkacsapatvezető b r i g á d j a elnyerje a Szegedi
Pártbizottság vándorzászlaját, 154
mázsa 40 kilogrammos napi teljesítményével, a gép segítségének is
köszönhető. De .szorgalomban, lel.
ki ismeretes m u n k á b a n és

munkás. Szavuk, mozdulatuk, minden gondolatuk egyforma. A fiatal
rendőr — talá éppen parasztfiú —

együtt örül a brigáddal,

a gazdával a j ó termésnek A nép
f i a őrködik a nép jövő évi kenyerén.
Nagy Dezső, a gazda még gondolkozik, egyenesen a
begyűjtőhelyre vigye-e a gabonát.
Balogh
I m r e bácsi oktatva mondja neki:
— Két fuvar, két munka, m i
szükség van a r r a ? H a most
fönt
van a kocsin, akkor gyerünk egyelelkesedésben sincs hiány
nesen a begyüjfőhelyre! A m i bejár,
a Gárgyán-brigádban.
Igyekeznie az bejár, s legalább lehet
haszkell a Szaibó-brigádnak. ha le a k a r . nálni az árát.
j a győzni a „szomszédot".
A felsővárosi szérűben is javában
A z utolsó kévéket dobálják fel az folyik a munka. A
felsővárosiak
asztagból. A gazda gyors
kézzel megalakították
a
békebizottságot
söpri a széthullott szemeket. Csat. és minden délben a Szabad
Néptanva hull le a hosszú szíj a haj- ből olvasnak fel. Itt Zsurkán Fetókerékről. Szabó József, a gépfez renc elvtárs az ellenőr és alighahozzáértőén néz körül,
pillanatok nem megelőzi az alsóvárosi Szabóalatt kész az állítás terve, m á r sze- brigádot
a versenykihívással.
A
dik az ékeket a kerekek alól,
a gabonával telt zsákokon m á r
traktor a gép elé farol és kiszámított körben kanyarodik az ú j asz- fogalmazzák a versenykihívást.
tag mellé. Mindenki a helyén, sehol sincs felesleges mozdulat. M á r A m u n k a alapos elvégzése, a dol.
rögzítik is a gép kerekét, helye, gozó parasztság igényeinek kielégízik mögé a mázsát s mire alákerül tése, a gépállás kiküszöbölése és az
a szemhullást gátló ponyva,
m á r esetleges géphibák gyors, a hely.
fenn is van a szíj. A l i g telt el 10 szinen való kijavítása terén h í v j á k
versenyre.
perc, ütemesen mozogni kezd a sze- ki az alsóvárosiakat
lelőrosta, m é g port f ú j a gép, de a Ezenkívül v á l l a l j á k , egyéni agútá.
létrán sebesen mászik fel az ete- cióval elérik, hogy a csépeltetők 90
tő s biztos kézzel engedi a dobba százaléka a géptől egyenesen a be.
gyüjtöhelyre viszi a gabonát.
az első kévéket.
— N a , m a j d elválik, k i lesz a
Fiatal
rendőr
lép
a
zsákok
mondja
magabiztosan
mellé, érdeklődéssel
markol
az győztes —
aranysárga
árpába.
Szerelettel nevetve Zsurkán elvtárs.
A k á r k i is: a dolgozó népnek, vacsurgatja az egyik kezéből a mábesikba, méregeti a súlyát. E g y m á s lamennyiünknek lesz haszna
F. D.
mellett á l l a rendőr és a cséplő. lőle!

tojásbegyűjtési
nap eredményével
a szégyenteljes
utolsó
helyet

kerüljük

el

Csongrád megye évi tervét tojásból csak 40, baromfiból 5 százalékra teljesítette
Csongrád megye elmaradt a toj á s . és baromfibegyüjtésben.
Cvi
tervét csiupán 40,
baromfiból
5
százalékra teljesítette. A lemaradás
oka, hogy

ts ú j istállót építenek
állami
pénzből. Fejlődik,
erősödik a
Sztahánov-tszcs a dolgozó nép
államának segítségével

— de mit ad a tszcs ezzel szemben az á l l a m n a k ? A
csoportnak
5000 darab tojást kellene beadnia,
de 50 darab tyúkállománya mellett
ez ideig
még
egyetlen
darabot
sem szállított le. A z 5000 tojás ér
téke átlagosan
40 fillérrel
számítva 2000 forint — de ha ezt a
beszolgáltatás
megtagadásával
a
szabadpiacon értékesítették, akkor
Természetesen h a a vezetők, a heis 1.50 forintos áron számolva csak
lyi tanácsok, begyüjtőszervek nem
tulajdonítottak jelentőséget a to- 7500 forint. V á j j o n ezt érdemli az
j á s . és
baromfibeadásiiak,
nam állam tszcsinktől, amelyek mással is
kötelezettséérttették m e g a termőszövetkezeti teljesíthetik beadási
csoportokkal és az egyénileg gaz- güket. ha nincs tyúkállományuk?
dálkodó dolgozó parasztokkal, hogy
Vasárnap megyénk egész tea tojásbeadási terv ötéves tervünkrllletén
tojásbegyüjtésl
nap
nek egy része és ennek nem teljea begyűjtést végző szervek lebecsülték ezt a munkát, amely
megmutatkozott abban,
hogy
sokan még ma sem tanulmányozták át alaposan azokat a
rendeleteket, amelyek e feladat
végrehajtásának módját szabj á k meg

sítése hátráltatja a terv maradék,
nélküli végrehajtását — nem mehetett jól a begyűjtés.
A dolgozó parasztság öntudatos
tagjai felismerték
a baromfi- és
tojásbeadási kötelezettség
teljesítésének jelentőségét. Ezért teljesí.
tette m á r egész évi beadását Rácz
Lajos hódmezővásárhelyi 5 holdas
dolgozó paraszt,
ezért
adott be
390 darab tojás helyett 430 dara.
bot Bodrogi Sándor szintén v á s á r ,
helyi 12 holdas középparaszt.

lesz. Ezen a napon a termelőcsoportok és az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok beszállíthatják eddig elmulasztott
tojás-, illetve baromfibeadásukat. Hazafias kötelessége m i n .
den egyes csoportnak és dolgozó parasztnak, hogy teljesítse
kötelezettségét.

Hasonló szellemben
nyilatkozott
Szécsi Antal csanádi püspöki helynök is, aki a következőket mondotta:
— A legutóbbi napok egyházpolitikai
fejleményei
remélhetően
minden lelkész szemét felnyitották
s most már világosan lát mindenki,
hogy csak az tesz szolgálatot
az
egyháznak, aki a
békés,
alkotó
munka mellett tesz hitvallást, tehát
támogatja a békemozgalma!.
Ez a két nyilatkozat is azl mutatja, hogy azok a p a p i k ,
akik
nem tévesztik szem elől a dolgozó
nép érdekeit, csatlakoznak
békénk
megvédésének egyre növekvő erejű
mozgalmához. Kétségtelen, i ogy a
csongrádmegyei
katolikus
papok
most
megalakuló
békebizottsága
éppenúgv, mint az ország több megyéjében már megalakult hasonló
békebizottság, sikeresen járul hozzá ahhoz a küzdelemhez,
amelyet
a becsületes
emberek
folytatnak
világszerte a béke biztosításáért.

A Szovjetunió határidő előtt megindította
a kaposvári fonoda részére a gépek szállítását
Ötéves tervünk egyik nagy beruházása lesz a kaposvári
fanóda,
amelyhez a gépeket a Szovjetunió,
tói k a p j u k . Még az építési m u n k á k
folynak, de m á r befutott az első
gépszállítmány.
E z ú j a b b bizonyítéka a nagy
Szovjetunió baráti segítségének. Az
Országos Tervhivatal és a könnyűipari minisztérium dolgozóinak se.

gítségével a megérkezett kiváló gépeket a m á r melévö üzemekben á l .
lítják fel. hogy addig is termeljenek, m i g az ú j fonodánk felépül. A
korszerű szovjet fonógépek
nagyszerű teljesítményeit m á r ismerik
a textilipar dolgozói és ezért nagy
hálával és lelkesedéssel fogadták a
szállítmányt.

Aláírták Pekingben
a magyar-kínai kulturális egyezményt
A Magyar
Távirati Iroda
]elenti:
Csütörtökön
Pekingben, a k í n a i
külügyminisztérium palotájában ünnepélyes ikeretek között aláírták a
M a g y a r Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság között
létrejött, 5 évre szóló kulturális egyezményt. Az egyezményt
magyar
részről dr. Molnár
Erik
elvtárs,
igazságügyminiszter, a m a g y a r kormányküldöttség vezetője, kínai részről San
Jen-Ping
közoktatásügyi
miniszter, a kínai kulturális
küldöttség vezetője írták alá. A kul-

turális egyezmény ünnepélyes aláírásán kínai részről megjelent Kuo
Mo.Zso
miniszterelnökhelyettes, valamint a kínai politikai ós k u l t u .
rális élet számos kiválósága.
Mag y a r részről jelen volt még
Mihályfi
E r n ő népművelési miniszter,
helyettes, Safranko
Emánuel
pekingi m a g y a r nagykövet, a magyar
kulturális küldöttség
tagja és
a
pekingi m a g y a r nagykövetség megbízottjai.
Az egyezmény aláírása alkalma,
vaj Sen Jen-Ping
ée M o l n á r E r i k
elvtárs beszédet mondott

Kölcsönös csehszlovák-magyar
jogi segítségről szóló törvényt hozott
a prágai nemzetgyűlés

Csongrád megye
dolgozó
parasztjai. kövessétek
az élenjárók
példáját. Kövessétek Bakó Sándor
bordányi dolgozó paraszt példáját,
Prága
(CTK).
A
csehszlovák a jogi segítségnyújtásról
polgári
aki ez évi beadási
kötelezettségét nemzetgyűlés július
11-én
eifo. ügyekben és bűnügyekben. A kér
m á r teljesítette; kövessétek Sékus gadta az
építőipar
államosítását dés előadója, Tokár képviselő elMihály dolgozó
parasztot is, aki kiegészítő törvényjavaslatot és
a mondotta: „A szerződés világosan
évi beadásának
150
százalékban köztársaság
határainak
fokozott mutatja, hogyan szilárdítja m e g két
tett eleget. Legyen ez a nap bizo- védelméről szóló törvényjavaslatot. népi demokratikus ország kölcsönös
nyítéka annak, hogy Csongrád meSzovjetunióval
J ú l i u s 12_én folytatódott a cseh- kapcsolatait és a
gye dolgozói teljesítik 100 száza- szlovák
nemzetgyűlés
ülésszaka, való kapcsolatait."
lékra az állammal szembeni köte. amikor megvitatták és egyhangúA nemzetgyűlés csütörtökön egylezettségüket.
lag elfogadták a Csehszlovákia és évi
időszakra
megválasztotta
a
Magyarország
közötti
szerződést nemzetgyűlés elnökségét

Ma délután beszámoló gyűléseket tartanak
tanácstagjaink
iskolában hét órakor Csűri M i h á l y
elvtárs, Rókuson délután 6 órakor
a rókusi MSZT-helyiségben
Vass
László elvtárs, Berta Vince elvtárs
pedig az alsóvárosi
DÉFOSZ.he.
'yiségben 6 órai kezdettel
számol
András
A Petőfi-telepen a X-es
utcai be a dolgozóknak. Ipovicz
MSZT.székházban este hét órakor elvtárs a Textilkombinátban számol
D u n a i JÁzsef elvtárs, a VI-os utcai be m u n k á j á r ó l

Ma számolnak be tanácstagjaink
eddig végzett munkájukról, A beszámoló u t á n választóik
bírálatot,
kritikát mondainak m u n k á j u k felett,
hogy a továbbiak során még jobban végezhessék m u n k á j u k a t .

De vájjon azok a termelőcsoportok és dolgozó parasztok nem
a
békét,
a szocializmust
akarják,
akik eddig m é g nem
teljesítették
kötelezettségüket? Rákosi
elvtárs
New-York
(TASzSz).
Saypol
mondotta a termelőszövetkezeti váügyész szerdán Ryan szövetségi bírosok küldötteinek:
róval olyan rendelkezést hozatott,
, . . . . vannak olyanok, akiknek
amely érvényteleníti a Polgári Joa szocializmus annyit
jelent,
gok Kongresszusának letétbe he,yehogy
mindent
csak
maguk
zett óvadékát. A
Polgári
Jogok
esznek m e g . "
Kongresszusa az Amerikai
Kom
Rákosi elvtársnak szavai
nagyon munista Párt 15 perbefogott vezeSok csongrádmegyei
termel öcsO- tője érdekében helyezte el a bíróportra is vonatkoznak. A székku. ságnál az óvadékot. J ú l i u s 11-én
tasi Petőfi termelőszövetkezet
az este a Kommunista Pártnak ezt a
első negyedévben
mintegy
1200» 15 vezetőjét börtönbe szállították.
darab tojást szállított be kötele,
A védők az ügyben, a határozatzettsége teljesítésébe, 5000 darabot
hozatalt megelőzően tartott tárgya
azonban a szabad piacon értékesíláscm hangsúlyozták, hogy a vád
tett.
igazi célja a Kommunista Párt ve.
Az állam m i mindennel
támo- zetőinek megfosztása attól
a jogatta és t á m o g a t j a például a hód- guktól, hogy óvadék ellenében szamezővásárhelyi
Sztahánov.termelő. badonbocsássák
őket. Az
egyik
csoportot ?
védő rámutatott, hogyha a bíróság
elutasítja a Polgári
Jogok KonA napokban állami hitellel 18
gresszusa által elhelyezett óvadá
szarvasmarhát. 20 darabból álló
kot. akkor a vádlottak
nyilvántenyészkoca törzset és 4 lovat
valóan nem tudják
összeadni az
vásároltak.
Évente
többszer
óvadékhoz szükséges
összegeket.
forint értékű vetőmaggal, meRyan
olyan
határozatot
hozotl.
zőgazdasági felszereléssel
seamellyel nem adott időt a védőnek.
gítette az állam a tszcst. Most

Békemozgatmunk
szempontjából
igen fontos értekezletre kerül sor
a jövő héten kedden Hódmezővásárhelyen. A csongrádmegyei katolikus papok gyűlnek össze és délelőtt 10 órai kezdettel békeértekezletet tartanak. Ez az értekezlet azért is nagyjelentőségű, mert ezalkalommal alakítják meg a
Csongrádmegyei Papok Békebizottságát.
Az értekezlet előkészítésére
bizottság alakult Molnár Antal. Szeged-Petőfi-telepi plébános
elnöklésével. Molnár Antal plébános
lapunk útján is fehívja minden békeszerető paplársát, hogy az értekezleten jelenjék meg. Ezzel kapcsolatbnn a többi között a következőket jelentette ki:
— A mi programmunk a kiilsö
és belső béke szolgálata. Nekünk is
állást kell foglalnunk a kor nagy
kérdéseiben és a papi
mozgalom
mellett. Mozgalmunkhoz
csatlakozott papság felismerte már a helyes útat. Erre hfvom fel minden
paptestvérem figyelmét ts.

A z óvadék ellenére is börtönben tartják
a z amerikai K P vezetőit
hogy a határozattal kapcsolatban
érveit előkészíthesse.
Amikor
a
védők tiltakozásukat jelentették be,
az önkényes eljárás ellen. Ryan cinikusan azt válaszolta, hogy a védők időt kapnak majd a válasz előkészítésére. amint börtönbüntetésre
ítéli a vádlottakat.

A Szolnokmegyei
Katolikus Papok
Békebizottságának értekezlete

Vasútépítő és közlekedésüzemi
tagozattal indul a szegedi közlekedési
műszaki egyetem
Az Elnöki Tanács határozata értelmében a Szegeden létesülő közlekedési
műszaki egyetemen
az
1951—52. tanévben vasútépítői és
közlekedésüzemi tagozattal
kezdik
meg a mérnökképzést. A vasútépítő
szakon geodéziát, vasúti alépítmények és felépítmények
tervezését,
alagút építését, állomások tervezését tanulják.
A közlekedésüzemi szakon a vas.
útépítés általános ismeretei mellett
a vasúti forgalom kérdéseivel
is
foglalkoznak.
Mindkét szaknál az alaptárgyak
biztosítják, hogy
jó
képzettségű
mérnökök v á l j a n a k a hallgatókból.
Ilyen alaptárgyak a marxizmus-leninizmus. matematika, fizika, mechanika,
ábrázoló
mértan,
ezek
mellett mindkét szak hallgatói orosz
nyelvoktatásban is részesülnek.
Év közben és a tanévek végén
gyakorlatban
sajátíthatják
majd
el a legszükségesebb tudnivalókat.

A közlekedési egyelem hallgatói
alaposan tanulmányozzák m a j d
a
Szovjetunió fejlett
munkamódszereit a közlekedés területén és a
vasútépítésben
hatalmas
eredményeket elért gépesítést.
Megtanulj á k hogyan kell alkalmazni a szov.
jet példa n y o m á n a gépi földmunka eszközöket, hogy a nehéz fizikai m u n k a alól minél több dolgozót mentesíthessenek.
Az egyetemet elvégzett vasútépítő
mérnökök az ú j vasútvonalak építése mellett a Földalatti Gyorsvasút és más gyorsvasútvonalak építésénél is közreműködnek m a j d .
E r r ő l az egyetemről
kerülnek
m a j d ki azok a mérnökök, akik 1a.
lajtechnikai laboratóriumban
dolgoznak, hogy megállapítsák a talaj
teherbírását, amelyre építeni a k a r .
nak. ö k kísérleteznek a vasúti kísérleti intézetekben az ú j
szerkezeti elemekkel is.
•

Szolnok. A Szolnokmegyei Katolikus Papok Békebizottságának ülésén a résztvevők egyhangú h a t á .
rozatot hoztak.
„Mi a néphez és az
anyaszenti'árizs, (MTI.) Queuille,
lemon- előtt nem tudja megadni.
egyházhoz hű papok, elítéljük az dott miniszterelnök nem
fogadta
Politikai megfigyelők szerint
a
összeesküvő Grősz és társai nép- e' a köztársasági elnök kormánytöbbségi pártok között fennálló elellenes és egyházellenes
cseleke- alakítási ajánlatát. Vincent Auriol lentétek miatt "a válság hosszúnak
deteit" — mondja a többi között ezután Pctschc?
pénzügyminiszter- ígérkezik.
a határozat, majd felhívja Szolnok nek adotl megbízást az új kormány
A Ce Soir hangsúlyozza, hogy enmegye minden néphez hű papját, megalakítására. Peísche a
megbí- nek a helyzetnek főoka: a mai nemvegye ki részét a békéért
folyó zást elvben elfogadta, de kijeien- I zetgyűlés és a francia nép akarata
küzdelemből.
tette, hogy végleges válaszát kedd I között egyre tátongóbb szaka-Jék.

Queuille

nem fogadta
el a
kormányalakításra

megbízást
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VLllátn!
Tüntessük fel a cséplőgépeken
— a begyűjtőhely címét
A cséplés eredményes
és gyors
befejezése
egész munkánk,
egész
társadalmunk
érdeklődésének
kő.
zéppnntjában
áll A városi
békebizottság
kultúrcsoportokat
küld
az egyes cséplöbrigádok
szórakoztatására,
a kerületi
pártszerveze.
lek népnevelöket
küldenek
s a.
kerületi
tömegszervezetek
is állandóan
látogatják
a
brigádokat.
Segítenek
az agitációs
munkában
és segítenek
a
eséplőmunkások
problémáinak
megoldásában
is.
A begyiljlöhelyek
pontos
címé!
azonban
nem minden dolgozó pa-

t«

Olszáz

Sporttal a békéért

kulák

Nyo!chónapi börtönre és h á r o m e z e r forintra ítélték
pott apjától, aki arra is megtanította', hogyan lehet a napszámosokkal naponta
másfélnapot
dolgoztatni, kolyvalékkal
etetni
és
semmit vagy csak garasokat fizetni
érte.
— Az első világháború utáni parasztnyomor idején, amikor minden
második dolgozóparaszt földjét dobraverték,
Ocskó
máról-hoinapra
meggazdagodott. Földjeinek egy része Pálospusztán, a másik
része
Zsombón terült el és utóbb
már
Deszken vásárolt jócskán
földet.
Legnagyobb részét hitelbe „vette és
az árát belőlünk préselte ki. Pálospusztára Zsombóról,
Zsombora
Deszkről, oda pedig Pálospusztáról
fogadott napszámosokat, hogy
ne
legyen szabad mozgásuk. Igv azután sokszor éjfélig is dolgoztatta
az idegenből hozott napszámosokat.
Ocskó István megátalkodottságá- A vacsorát, ami romlott babból, vira világított rá
magatartása
is, zes kásából vagy hulladék krumpliamint efiye csak a vállát vonogat. ból állt, csak tíz, tizenegy óra felé
la, mintha azt mondaná: „Csekély- osztotta szét. Adóig
viszont
jaj
ség az egész, szóra sem érdemes, volt annak, aki nem dolgozott. Ha
vagy
hiszen nem a világ ötszáz
darab akadt, aki szólni mert, azt
tojás." Valóban, csak egy kis része elküldte minden nélkül, vagy az önegy
Ocskó István bűneinek,
amelyről tudatlanabbiait lekenyerezte
sokat beszélhetnek a környékbeli- kis vizes pálinkával.
— Igy szerezte Ocskó István kujei.
Pálospusztától —
Zsombóig
nvndenki ismeri. Különösen isme- lák a vagyonát — mondotta nyorik azok az agrárproletárok, akik- matékkal Komáromi elvtárs, a kunek véres verejtékéből, százholdat lák kiuzsorázott egykori zsellérje.
meghaladó vagyont szerzett, liogy — Most fizet érte, de ez a fizetség
valamennyi fiát,
lányát Aulák- nagyon kevés: ttzannyit is megérrangon" tartsa, ha el is kerül
a demelt volna, ő is és a felesége is,
aki egyebet sem csinált, mint korháztól.
Erről beszél a környék kiuzsorá.- holta és hajtotta a munkásokat.
Most lelepleződött ez az alakos
zott dolgozó parasztsága, közülük
legtöbbet Komáromi Gergely, a kis-i kodó ellenség, aki a nép államát is
kunsági tanyavilág öreg mezőőre, éppen úgy akarta kijátszani, mint
Ocskó István 36 holdat
ka-1 sok évtizeden át a munkásait.

Zsombő
községben
is jól
halad
a
termésbetakarítás
és a másodnövényvetés
munkája

Emlékezzetek csak vissza a
Horthy-rendszer idejére — mondotta Juhász Kálmán társainak —,
amikor a végrehajtó
a
szegény
ember egyetlen tehenét, párnáját is
elvitte, csak azért, hogy az urak
hizzanak.' Amit
ma az államnak
adunk, azt többszörösen visszakapjuk utakban, iskolákban, villanyban és egyebekben. Ezért teljesítem én szívesen és gyorsan beadási kötelezettségemet, ezért adtaim he 32 métermázsa
gabonát.
Juhász Kálmán példáját mások is
követték, mint Almási Antal, Ba.
Iogh Kálmán középparasztok, Farkas György kisparaszt, akik kötelezettségüknek 100 százalékig eleget tettek.

hírek

meg

Ocskó
István
kiskundorozsmai
kuták áll a
szegői
járásbíróság
előtt, hogy számot adjon a tojásbcgyüjtés elszabotálásáért. Védekezése mindössze
abból áll,
hogy
szándékában volt beszolgáltalnj az
500 darab tojást, de nem gondolta,
hogy iparkodni kell vele."
Bűnérzete nincs, magatartása —
mint minden szabotáló kuláké —
méltatlankodó,
söt
sértődöttnek
látszik, de a 8 hónapi börtön r.em
lepi meg, a 3000 forint pénzbüntetést is egykedvűen fogadta, csak
abba nem nyugszik bele, hogy Ítélet Után nem kerülhet szabadlábra. Ugy tesz, mint aki ezt képtelen megérteni. Olyasmire
gondol,
hogy jó, jó, meghüntettek, de minek azt ilyen hirtelen !e is ü'ni?
Arra számított, hogy „fellebbez és
majdcsak utána kerül rá a sor."

A július 8-án tartott értekezleten ígéretet tettünk, hogy terménybeadási
kötelezettségünknek
a
cséplés után azonnal
eleget te.
szünk azzal, hogy a cséplőgéptől
közvetlenül a begyűjtő helyre szállítjuk az elcsépelt gabonát. Másnap
megkezdtük a cséplést s Juhász
Kálmán tanácstag mindjárt
135
százalékra teljesítette gabona beadási kötelezettségét

Párt

A profitéhesj kapitalista
kardÉrtesítjük a középfokú politikai
kiiskola egyéni tanulóit, hogy ré- csörtetés nyomán mindinkább
nékonferen- élesedő világhelyzet, dolgozó
raszt tudja és a közvetlenül
a be. szükre az összefoglaló
pünkre a béke védelmében
mindgyűjtőhelyre
való Szállítást
sok ciát július 14.én délután fél 5 óra- nagyobb feladatokat ró. A békéért
kor tartjuk az Iparostanuló iskoesetben ez is
akadályozza.
folyó küzdelemből ipari dolgozóink
lában.
a dolgozó parasztsággal
vállvetve
Meg kellene szervezniök
a keAgit. Prop. Osztály. kiveszik részüket, nem
maradnak
rületi
pártszervezeteknek,
hogy
küzdelemben
minden
gépre tábla kerüljön
a
Felhívjuk azokat a
középfokú le azonban ebben a
begjfüjtöhclyek
címével
.és egy káderképzőn
tanuló
elvtársakat, sportolóink sem. Napról-napra érolyan
jelmondattal,
ami
rámu- akik az elmúlt vasárnapi zárókon- tesülünk sportbrigádjaink közreműtat a géptől közvetlenül
a
begyüj. ferencián nem vettek részt, hogy ködéséről az aratási, a betakarítási,
töhelyre
való szállítás
jelentősé- 14-én, szombaton délután 2 órakor a növényápolási munkákban. Dolgozó parasztságunknak segítenek a
gére. A pártszervezetek
ezzel fo- a Pártoktatás Házában
megtar
kozottan
segítenék
dolgozó
pa. tandó pót_konferencián feltétlenül békeharc sikeres megvívásáért.
rasztságunkat
hazafias
kötelessé, jelenjenek meg.
A segítés mellett a sportkultúra
gének gyors
teljesítésére.
is
közreműködnek
Agit. prop. osztály. terjesztésével
vasárnaponkint dolgozó parasztsáSzombaton, július 14-én délután gunk új, szocialista életformájának
4 órakor
a
szervezési
osztály kialakításában. Egy ilyen
falujáró
instruktorai
részére
értekezlet sportbemutatóról számol be a SzeSztálin-sétány 10 szám alatt.
gedi Kemdergyár egvik dolgozója:
— Mi, a Szegedi Kender tornáSzervezési osztály.
szai is bekapcsolódltunk a Párt és
a TSB által rendezett vasárnapi falujáró sportbemutatókba. Igy résztN A P I R E N D

tojással
károsította
népi
államunkat
a parasztnyúzó
Ocskó István

(Tudósítónktól.)
Községünkben
rendszeresítettük
a Szabad
Föld
Nyári Vasárnapok előadásait, amelyeket minden vasárnap délelőtt 10
órakor tartunk meg. Az előadások
iránt igen nagy az érdeklődés, ami
fizt is bizonyítja, hogy a délelőtti
idő jobban megfelel
parasztságunknak. mint a délutáni. Ezeken
az előadásokon tárgyaljuk meg a
soronkövetkező kérdéseket. A köz.
ség dolgozó parasztsága itt határozta el azt is, hogy az aratást
időben kezdi meg és szemveszteség nélkül fejezi be. Ezt a határozatát végre is hajtotta, mert községünk dolgozó parasztsága az ara.
tás elvégzésével járásunkban az elsők között szerepek

*

Községünkben a behordást máitöbb mint 70 százalékban elvégez,
tük. A Béke. és a Szabadság-tszcs
pedig már 100 százalékig elvégezte a behordást. A község dolgozó
parasztsága
csodálattal
nézi
a
Béke-tszcs nemesített rozs vetőmagjának terméseredményét.
Községünkben a másodnövények
vetése, a tengeri harmadszori kapálása is serényen folyik.
Nagy
segítség számunkra a másodnövé.
nyek vetésénél a köles és a tengeri vetőmag, amelyet a helyi föld.
művesszövetkezet
osztott ki. A
másodnövények vetését elsőnek a
Béke-tszcs végezte el. A Szabadság I. típusú tszcsben az aratást
és a behordást Lajkó József öt.
gyermekes csoporttag végezte el
elsőnek.
_ Méltó akarok lenni a Párt bizalmára. hisz most kértem két felnőtt leányommal együtt
tagjelölt
felvételemet. Alig várom, hogy terményemet a szépen feldíszített
földművesszövetkezeti
raktárba
szállíthassam — mondotta
Lajkó
József.
A cséplés nagy lendülettel ío»yik községünkben. Négy gép végzi
a cséplést, az egyik körül azonban
baj van. Nagy hiba volt ugyanis
a keskénykerekű, nagyméretű, a mi
homokos vidékünkön nem megfe.
lelő gépet ide helyezni. Szerintünk
a kérdést egész eigyszerűen
meg
lehetne oldani. Ki kellene cserélni
a gépet a dorozsmai szérűskertben
dolgozó könnyebb,
szélesebb kerekű géppel.
Alkotmányunk ünnepén
egyébként a Béke-tszcs kétszeresen ünnepel. Ekkor lesz ugyanis alakulásának egyéves évfordulója.
Erre
az alkalomra a zsoimból kulturcsoport a Béke-tszcsben nagyszabású
ünnepséget rendez, ahol többek között bemutatják a „Nyári zápor"
című színdarabot.
Marótl János

1951 július 14. szombat.

keddtől
délután
délelőtt

pénS-ig.
9-től

*

Az Egyetemi Könyvtár július hóban hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután fél 5 óráig, szombaton
8 órától fél 2 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.
*

TDÖJARASJELENTÉS:
Változó
felhőzet,
néhány
helyen zápor, zivatar.
Mérsékelt,
helyenként
megélénkülő
északi,
északkeleti
szél.
A hőmérséklet
kissé emelkedik,
—
Várhaló
hőmérsékleti
értékek
az
ország területére:
reggel
19—22,
délben 29—32 fok
között.
*
J U L I U S 11-rc hirdetett OKISZKIOSZ kulturest elmarad. Vezetőség.
HAn 10 MAI MŰSORA:
SZOMBAT, JULIUS 14.
Kossuth-Rádió
7 Kórusok. 7.15 Magyar népdalok.
7.45 Lapszemle. 7.55 Műsorismerte.tés. 8.05 Hanglemezek. 3.30 Műsorzárás. 11.30 Nászajándék: 1230 Rádió népi zenekara
játszik. 13.15
Hanglemezek. 14.10 A népszabadság
ellenségei. 14.30 Egyetlen úi. 14.50
Hangszerszólók. Hanglemezek. 15.30
Ipari szaktanfolyam. 15.50 Műsorismertetés. 15.55 Az 1348-as szabadságharc dalaibó'. 16.10 Szovjet na-,
pok — szovjet emberek. 16.20 Vörös nyakkendő. 17.10 Szovjet
zenekari muzsika. 17.50 Falurádió. 18
óra 25 A kulfárverseny műsorából.
19 Hanglemezek. 20 Hangos Ljság.
20.40 Versenyben az ország kenyeréért. 20.45 Polka. Politikai kabaré. 21.45 Népzene. 22.25
Tánc
éjfélig.

vettünk a Kübekbázán és Gyálarfr
ten az ÁVH határvadászaival kar*
öltve megtartott sportnapon.
Célunk, hogy a határsávban élő dob
gozó parasztjainkkal szorosan fenntartsuk a
kapcsolatot.
Tanítjuk,
szórakoztatjuk őket és a
sportot!
megkedveltetjük azokkal a dolgozókkal, akik a cséplőgépek melletti
dolgozva harcolnak békénkért
éí
szebb jövőnkért.
•
A sport az MHK-mozgalon» se*
gitségével tudjuk
kinevelni nemcsak a városi, hanem a falusi dolgozókból is az edzett, „Munkára.
Harcra kész" szocialista
embertípust. Nekünk1, üzemi dolgozóknak*
arra kell vennünk az irányt, hogy)
minél több falusi dolgozóval ismertessük meg a sport szükségességét
szocialista életünkben.
Előre a
fejlett sportkultúrával
rendelkező, virágzó szocialista fajluért!
Csonka Jánosul
Sz. Kender dolgozójl

1r
Ma délután; Kinizsi—Dózsa megyéi igen nagy
meg.
bajnoki
„

MOZI
Szabadság: fél 7, fél 9 „Kárho.
A Cserepes-sori sportpályán
ma
zot;ak összeesküvése" (július 15-ig)
Vörös Csillag: fél 7, fél 9 „De- délután fél 6 órai kezdettel játszák
mokratikus Németország"
(július le a Szegedi Kinizsi—Szegedi Dózsa megyei I. osztályú labdarugó
15.ig).
bajnoki mérkőzést.
Fáklya: 6. 8 „Első Szárnyak"
(július 15-ig).
Makón játszák le a megyei röplabda döntőket
Fáklya: 15-én délelőtt fél likőr matiné. „Egy életen át".
A vasárnapra Vásárhelyre kitűSzabadtéri
Színpad
(Újszeged): zött, de a TSB rendelkezése folytán
Este 8 órakor: Vidám nyári est.
elmaradt megvei röplabda
döntő
•
mérkőzéseit július
15-én
Makón
játszák le a Magyar
Köztársasági
SZÍNHÁZ
Kupa viadallal egybekötve. A küzSzünet.
•
delmek
iránt
röplabdakörökben

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

U

Á v á r o s i t a n á c s hírei
Felhívom az érdekelteket, hogy
tarlóhántási kötelezettségüknek
a
minisztertanácsi határozat
értei,
méhen az aratás befejeztétől számított 8 napon belől tegyenek ele_
get. A felhántott tarló 50 százaié,
kát másodvetésű növényekkel kell
bevetni
legkésőbb július 20-ig.
Akik
e kötelezettségüknek
nem
tesznek eleget az előírt határidőre,
azok elten az idevonatkozó rendele.
tek szerint járunk el.
Fölhívom az újszegtdi lőtér körzetében gabonaföldidei
rendelkező
gazdák figyelmét, hogy július 16án. 17-én és 18-án nem lesz lövé
szet. 19-én. 20-án, 21.én. 22-én a
lövészet délelőtt 10 órakor kezdődik. Ez idő alatt gabonája beher.
dásáról minden gazda feltétlen
gondoskodjon.
Felhívom a dolgozók figyelmét,
hogy július 13-tól 19-i.g bezárólag
a
következő
húsjegyszelvények
válthatók be hús, illetve hentesárura: 301. sz. alapjegy 20 dkg
hús. 310. szí. kiegészítő jegy 10 dkg
hús, 312. sz. nehéztesti munkás
jegy 10 dkg hús és 10 dkg hentesáru, 314. s,z. fizákai dolgozók
jeigye 10 dkg hentesáru, 215. sz.
nem fizikai dolgozók jegye 10 dkgi
hentesáru.

ZOMÁNCOZOTT fehér tűzhely, rekamié és egy
csikóbunda
eladó.
Tápéi-utca 22. szám.
N A G Y Sándor és neje kenyérjegye elveszett. Megtaláló
szíveskedjék a kiadóba leadni. Név rajta
a jegyen.
BEJÁRÓNŐT felveszek. Kazincziutca 6, földsziint jobb.
E L A D Ó egy jégszekrény, 1 kony.
hakredenc és teknő. Szentgyörgy.
utca 4.
KOMBINALTSZEKRÉNY,
há'ószoba, konyhaberendezés
Spitzer
asztalosnál készen kapható, Attilautca 16.
•
Petöfi-Rádtó
E G Y 7 éves fejős tehén eladó. U j .
Petőfi-telep 58_as utca 1182 sz.
7 Jó reggelt, gyerekek! 7.35 Szov. VILÁGOS műbutor eladó. Szűcs
jet filmzene. Hanglemezek. 8 Ope- zsinegüzlet
Bajcsy
Zsilinszkyrettrész'etek.
Hanglemezek.
8.40
" utca 16.
Színes muzsika. 9.45 Görög gyér
mekek műsora. 10.10 Lukács Pá ' M O D E R N hálószobabutor, ebédlő,
brácsázik. 10.50 Ének. zongora. 11 csillár, falitükör olcsón eladó. Váóra 30 Műsorzárás. 15 Szórakozta- sárhclyi-sugárút 69. Zsarkóék.
tó zene. 15.40 Ti nagyságosok, inét 7—50x20_as 90 százalékos GUMI
tóságosok. 16 Verdi operái. 10.40 i megbízásból eladó. Gulyás gurr.iSzív küldi szívnek. 17.10 Tanul- üzem.
junk énekszóra oroszul. 17.40 Bura TENISZÜTÖ keretek etadók. Cím
Sándor és zenekara játszik. 18.15 a Délmagyarország kiadóhivataláOperaáriák. Hanglemezek.
18.40 ban.
Ének-, zongora.
19.30
Mindenki F A R S A N G Józsefné július 9-én 3
operája. 21.30 Magyar Hangverseny Makó—Szegedi vonalon elvesztette
Zenekar játszik. 22.30 Népdalkan- összes iratait, pénztárcában, aki a
táták. 23-ig.
fontos iratokac hiánytalanul
be.
hozza a Déimagyarország kiadóhi_
vataiába. 50 forint jutalmat kan.
DÉLMAGrXRÖRgZjrÖ
J Ó állapotban lévő használt futó és
oolUllco' nODitan
összekötő szőnyegeket keres meg'•leld, nerkeiitő ét kled*
vételre a Szálloda és Vendéglátó
ZOMBORI JÁNOS
Vállalat, Vár-u. 7.
Szerkeszti i o neikeatíbliottiOg
Szerkesztőség i Szeged lenln-o. ti
P R Í M A lószerszám, ajtók, gerenTelefon. 35-35 és <0-80 - Éjtsrakol szert, „rístg dák, ú j gyümölcsös kocsikerék ei_
lelefon este 8-161 34-38
adó. Nyári, Alföldi.u. 9
Cladóhivatd i Szeged lenln-o •
telefoni 31-18 és 35-OQ
^ KÉT m 50x3Djn81234567890úűET
2.50x3.60
m
méretű
TISZTA
Oélmagyaromdg Nyomda, Szeged
gyapjú szőnyeg eladó- Moszkvaifelelés vezetői Pttokle Sőndoe
körút 24/b.

érdeklődés

nyilvánul
i

Akik a szegedi színeket képviselik
Ma és holnap rendezik meg
a
fővárosban az 1951. évi ifjúsági atlétikai bajnokságokat. A
bajnoki
küzdelemre
Szegedről meghívást
kaptak: Pelle,
ökrös
(Honvéd).
Ráca, Imre, Zánthó (Petőfi), Lengyel, Nógrádi,
Dér Éva,
Almás
Zsuzsa (Postás), Suták Anna iLoko-i
mottv), valamint a Postás női váb
tója.
A Csepeli Vasas egyórás országon
futóversenyén
Ábrahám
(Petőfi),
Kincses (Lokomotív) küzdenek
a
szegedi színekért.
>
MUNKAERŐTARTALÉKOK
HIVATALÁNAK H Í R E I

H

Ipari
vállalathoz,
építkezéshez
férfi é3 női segédmunkásokat ke.
résünk helybe és
Hódmezővásár_
helyre. Jelentkezhetnek fiatal tanulók is a nyári szünidő
alatt,
akik dblgozni akarnak. Útiköltséget és ebédet biztosítanak
azok
részére, akik Hódmezővásárhelyen;
vállalnak munkát. Vidéki munkára
férfi és női munkaerők jelentkezhetnek. Aszfaltozó és Kövező Vállalat, Betonépítő Vállalat, Kőzetfeltáró Vállalat és a Fővárosi U t .
építő Vállalat. Jelentkezni lehet a
Munkaerőtartalékok
Hivatalánál,
Marx-tér 20 délelőtt 8—12 között,
ahol a vállalati megbízottak mind
a helybeli, mind a vidéki munkáról
bővebb felvilágosításit adnak.

HM

GUMIBÉLYEGZŐKET
új eljárással, tartósan
és g y o r s a n k é s z í t

DÉL MAGYARORSZÁG NYOMDA Av
SZEGED. LENIN - UTCA 9

F E H É R mély gyermekkocsi eladó.
Lenin-u. 8, házfelügyelőnél.
ÓCSKACIPÖT
állandóan veiszek.
Gém-u. 5.
E G Y alig használt fehér mélygyermekkocsi
eladó.
Érdeklődni:
Tavasz.utca 18/a.
LACZKÓ órás,
Széchenyi-tér 9.
Zsőtér-ház. J ó árat fizetek kar-,
zseb. és ébresztő órákért és szer.
kezetekért.
HASZNÁLT bádog fürdőkád, külön
vízmelegítővel, eladó.
Megtekinthető vasárnap délelőtt.
Hunyaditér 21.
SINGER sülyesztős varrógép eladó.
Feltámadás-u 17. emelet 1.
E G Y segédmotorkerékpár,
„Csc.
pel". eladó. Béke-u. 16.
LAPOSKOCSI eladó. Sándor-utca
11 szám.
E L A D Ó : fali ingaóra, ovális asztal, 4 fotelszék. Bercsényi-utca l / a
I I I . ra
Csongrádmegyei
Ingatlanközvetítő közli:
F I A T A L gyermektelen művész h á .
zaspár keres különbejáratú bútorozott szobát fürdőszoba és konyhahasználattal a belvárosban. Központi fűtés előnyben,. Cím: Beek
György, Dózsa György-u. 7, I I .
em. 7.
HAZ eladó, beköltözhető.
17.000
forint. Petőfi-telep. XI.-u. 674.
E G Y szoba, fáskamrából álló lakásom elcserélném szoba, konyhásért ráfizetéssel. Katona József-u,
44. szám.
TÖBB telázsi. afrik matrac, 15—20
literes üvegek, kétrészes mosogató,,
kagyló eladók. Zrínyi.u. 5. földszint 2.
GYÜMÖLCSSZALLITÓ kocsi. erő s
parasztkocsi olcsón eladó. Mogyorósi kovácsnál. Cserzi Mihály-u.

