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Ezeket a hatalmas eredményeket
a munkaverseny
kiszélesítésével,
újításokkal,
anyagmegtakarítással
értük el, amelyhez hozzájárult a parasztság szorgalmas munkája
is.
De ez a hozzájárulás nem
állt
arányban az ipar hatalmas eredményeivel. A mi fejlődésünk — a
szocializmus fejlődése és éppen ezért
mondotta Nagy Imre elvtárs, élelmezésügyi miniszter:
Ji
népgazdaságunkban
végbement gyökeres változásokkal
együtt
alapjában megváltozott a termény•
begyűjtés- és annak jelentősége is.
A terménybegyűjtés
nem szükségin.
tézkedés, amelyet a kormányzat állami készletek fejlesztése végett foganatosított. A terménybegyűjtés
a
kibontakozó szocialista
tervgazdálkodás szerves része, egyik
legjelentősebb népgazdasági
intézkedésünk,
amely hívatva van egyrészt szilárd
élelmiszer- és nyersanyagbázist
biztosítani fejlődő
népgazdaságunknak,
másrészt a javák munka
szerinti
elosztásának szocialista
elvét meg.
valósítani és végül láalakítani a vá.
ros és a falu, a munkásság és a
parasztság között a kölcsönös gazdasági kapcsolatok és
együttműködés új formáját, ami általában
a
szocializmus építése, de különösen
a mezőgazdaság szocialista átalakítása szempontjából
szinte
felmérhetetlen
jelentőségű."
A begyűjtés tehát hazafias kötelessége minden becsületes termelőnek.
Az eddigi eredmények azt
ma.
íatják, hogy a tojás- és baromfibegyűjtésben a dolgozó
p arasz tság
nagy töbsége megértette a minisztertanács rendeletének jelentőségét.
Röszkén 64. Ambrózfalván 63. Csa.
nádaibecrtdn 61 százalékban teljesítették a dolgozó parasztok egész
évi előirányzatukat. Vannak azonban lemardások is ezen a téren.
Például Maroslele csak 23 százalékr a teljesítette kötelezettságét, különösen a baromfibeadásnál maradt
le. De ezt a lemaradást jó felvilágosító munkával még időban
be
lehet hozni.
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lömegszervezetek mozgósítani tud.
ják a tömegeket. De a mozgósí.
tást csak türelmes felvilágosító
munkával tudjuk elérni, nem utolsósorban párttagjaink, állami és
tömegszervezeti
vezetőinek példamutatásával.
A helyi szervek találják meg az
utat ahhoz, hogy minél hamarabb
teljesítsék a begyűjtést, sőt ne
csupán teljesítsék, hanem túltelje,
sítsék. így válaszoljanak a háborúra spekuláló Tito-bandának, és
lefülelt belső ügynökeiknek,
a
Grősz-fél© haramiáknak. A járási
operatív bizottságok nyújtsanak se.
gítséget a községeknek, de helytelen volna, ha a községi társadalmi
bizottságok lemásolnák a járás,
operatív bizottság határozatait —
mint Sövényházán — és azt gépi
esen alkalmaznák. Feladatunk az,
hogy helyileg jól osszuk fel a községet, a népnevelők, a tanácsta.
min.
g o k között. Győzzenek meg
denkit arról hogy a géptől egyenest a földműfesszövetíkezetibe vigye gabonáját. A mi dolgozó pa
rasztságunk megérti a begyűjtés
jelentőségét, ha megmagyarázzuk,
hogy ezzel több gép, műtrágya,
iparcikk jut a falunak és ugyanakkor biztosítjuk az ipari dolgozók
és egész dolgozó népünk élelmiszer ellátását. A kulákok és a velük szövetkezett klerikális reakció
a régi rendszer e sötét maradványai azt szeretnék, ha élelmezésünkben zavart tudnának kelteni s
ezen keresztül dolgozóinkat szem.
be tudnák állítani saját kormányunkkal. Itt áll közeli határainkon
a Tito-banda, azért nékünk különösen. ébereknek kell lennünk. Szembe kell szállnuk mindazokkal, akik
a begyűjtést akadályozzák, mert
ezzel a vérszomjas háborús haramiák malmára h a j t j á k a vizet.

A begyűjtés sikere tehát nem
kis mértékben azon múlik, hogy
Pártunk népnevelői, a . tanácstagok
hogyan járnak elől jópéldávai. Ók
a község nevelői, őket figyeli és
követi a falu minden dolgozó pa
rasztja. Neim jó agitátor az, aki
mint a közmondás mondja, „vizet
prédikál és bort iszik." Az ilyen
„agitátortól jogosan kérdezhetik s
becsületes dolgozó parasztok:
te
mennyivel teljesítetted túl köteleA tojás- és
baromfibegyűjtés zettségedet?"
Csongrád megye dolgozói
a
mellett most már megindult a gabonabegyüjtés is. A
békearatás múltban is megállták a helyüket a
után a cséplőgéptől
egyenesen a földesurak és tőkések elleni harcraktárba viszik gabonájukat a doldolgoztak
gozó parasztok. Szívesen követik a ban, amikor éhbérért
felszabadutermelőszövetkeztek és az
állami látásitól-vakulásig. A
gazdaságok példáját.
lást követő években is a munkásA csorvai „Kiss Imre", a makói osztály harcát támogatták, amikor
József
Attila". az üllési
„Vörös elűzték a visszalopakodott földes,
Csillag" termelőszövetkezetek és az
lgási úti állami gazdaság elsőnek urakat és társaikat. Most a korvitték be a gabonát a begyűijo- mány elvárja tőlünk, hogy az áltahelyre. A szentesi „Felszabadulas la juttatott föld terméséből késletszcs elnöke azt mondta az első beszállításkor: Legalább ezer mázsáig kedés nélkül tegyünk eleget köte.
végre
meg sem állunk, így akarjuk meg- lezettségünkmelk. Hajtsuk
fizetni államunknak a kapott
me- azt a törvényt, amelyet a dolgozó
zőgazdasági
gépeket.
nép hozott.
Szűcs Pál 6 holdas és Csapó MiCselekedetre van tehát szükség,
hály 4 holdas kiskirálysági dolgohazafias
cselekedetre.
zó parasztok már teljesítették be- harcos,
Szükség van az ellenség ellen
adási • kötelezettségeiket.
Méhész
kérlelhetetlen harcra, mert ha jók
László fábián&ebestyéni
kispais a terméseredményeink, a kuláraszt mindjárt a géptől 300 szazalékra Német
Imre domaszéki [ kok ott igyekszenek kárt temr
ahol éppen alkalmuk van.
dolgozó paraszt 220 százalékra t e l - ' benne,
'
A cséplőgéptől egyenesen a he.
jesítette kötelezettségét.
gyűjtőhelyre vinni a gabonát azért
Sorolhatnánk végtelenségig azo is előnyös, mert a sok százezernyi
kat a hazájukat Szerető dolgozó padláson az egerek pusztításának
parasztokat, akik cselekedeteikkel van kitéve a jövő évi drága kebizonyítják be, hogy a ^éke el. nyérnekvalónk. Ha a "falu vezetői
bátran kiájlnak a nehézségek elé,
Szánt hívei. Tudják, hogy minden ha a Párt vezetői jól bekapcsolják
Szem beadott gabonát megtalálnak ebbe a munkába a tömegszevezeközségük fejlődésében, családjaik, j teket, végre tudják hajtani ezt a
feladatot.
gyermekeik vidám életében,Megyénk dolgozó
parasztjai!
Gabonatermésünk jó, de nem
Tartsátok szem előtt a begyűjtés
kell azt gondolni, hogy most már
fontosságát, amely szorosan kap,,
könnyen megy a begyűjtés. Az csolódtk mindennapi
életünkhöz,
osztályellenség mindent
elkövet, fejlődésünkhöz, jövőnkhöz. Vigyehogy megakadályozza szépülő h a - tek feleslegeiteket a cséplés után
zánk fejlődését, mely egyrészbsm a azonnal a begyűjtőhelyre!
Holik János
begyűjtés gyorsaságától
is füu~
A begyűjtés ott halad jók a h o l a a MB mezőgazdasági osztályának
Párt irányításával az alap- és
vezetője
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PÁRTSZERVEZETEINK SZEREPE
A BEGYŰJTÉSBEN
Dolgozó népünk a P á r t vezetésé- |
vei kemény harcok árán jutott e l ,
odáig, hogy felépíthetjük hazánkban
a Dunai Vasművet. Inotai Erőművet, a
Földalatti
Gyorsvasutat.
Harcunk, munkánk eredménye az
is, hogy felépült a Szegedi Textilkombinát, a Vásárhelyi
Mérleggyár és falvainkba
egymásután
vezetjük be a villamosvilágítást.

klrakatrejtvénypáiyázatot indított meg
a szegedi MSzT

Elsők voltunk a növényápolásban — legyünk elsők a begyűjtésben ís
ezt várja tőlünk a Párt, a haza
Zúgnak már a cséplőgépek szerte
a megyében, ömlik a z sákokba a
jövő évi kenyérnekvaló. örülnek a
dolgozó parasztok, mert
fáradozásuk meghozta bőséges gyümölcsét. Sokan vannak, akiknek legelső gondolatuk a P á r t az állam
és a gép farától rögtön a raktárba
visz az útjuk. K. Kiss Sándor Szen.
tesnagyhegyi kisparaszt nem csupán kötelességének tett eleget, hanem C-jegyre is adott be 200 kilót
Túlteljesítette a
kötelezettségéi
Erdei Sándor 4 holdas kisparaszt
is, de a földművesszövetkezet raktárában. mégsem szaporodik a gabona.
Mi lehet ennek a z oka?
A szentesi járásban több mint
4000 mázsa kenyérgabonát elcsépeltek már, mégis csak 73
mázsát a dlak be „ A " , és „ B " .
iegyre. „ C - j e g y r e meg mindössze 32 mázsát. Árpából még
rosszabb az eredmény: 3500
mázsából mintegy 5 mázsányi
jutott „C"-jegyre.
Ugy néz ki tehát, hogy a dolgozó
parasztokat nem a
népnevelők,
hanem a- kulákok győzték meg és
nem a begyüjtohelyre. hanem saját
padlásaikra vitték még az eladásra
szánt gabonájukat is.
Ez a helyzet megengedhetetlen
és a pártszervezetek, tanácsok rossz
munkáját mutatja. Az aratást elsők között befejező szegedi járás
eredménye is csúfos. Nem lehet véletlennek tekinteni, hogy 53 vagon
elcsépelt kenyérgabonából
eddig
161 mázsát adtak az államnak a
kötelezettségen felül. Vagy
vegyük a megyei átlagot, ami
még szégyenteljesebb: több mint
11 vagon árpából csupán 41
mázsát szállítottak be a dol-

gozó parasztok „C" vételi jegyre. Kenyérgabonából 750 vagonnál is többet csépellünk
már el eddig Csongrád megyében és a kötelező beszolgáltatásra csak 72 vagon gyűlt be
ezideig
A Párt nem ezt várja Csongrád
megyétől, attól a megyétől, ame.
lyik a tavaszi növényápolásban állandóan a z elsők között haladt. A
Párt azt várja megyénk dolgozó
parasztságától, hogy ne csupán
kötelezettségének tegyen
eleget,
hanem teljesítse túl a reá kiszabott
tervet. Felemelt ötéves tervünk sikeréhez, a Dunai Vasmű és az
Inotai Erőmű felépítéséhez nem
elegendő, ha csak a munkásosztály
teljesíti túl a tervet. Mezőgazdaságunknak szorosan az ipar mögött kell haladnia, különben nincs
szocializmus, nincs béke. Ha a
begyűjtésben máris megtorpanunk,
ez azt jelenti, hogy teret enged,
tünk az ellenségnek, lovat adtunk
az amerikai háborús provokátorok
alá.
A „megy minden magától" hangulat kezdi ismét megbosszulni
magát.
Nem egy községben úgy akarnak tanácaaink lendületet adni
a begyűjtésnek, hogy egy .két
jól teljesít/5 dolgozó paraszt
nevét kiemelik, azokat népszerűsílik, de a kevésbbé öntudatosak
felvilágosításával
nem töró'dnek.
Az helyes, ha a begyűjtési kötelezettségüket túlteljesítőket
példaképül állítják a késlekedők elé, de
ez nem pótolhatja a szakadatlan
felvilágosító munkát akár a csép.
lőgépeknél, vagy bárhol, ahol megfordulnak a népnevelők.

Az USA Kommunista
Pártjának
a koreai agresszió
megszüntetése
Newyork, (TASzSz.)
Az USA
Kommunista Pártjának
Országos
Bizottsága felhívást intézett az öszszes haladó szervezetekhez, szakszerveztekhez és a béke híveihez.
Felszólította őket, fokozzák
erőfeszítéseiket, biztosítsák az amerikai nép támogatását, a ' koreai
fegyverszünet megkötéséért és az
összes többi kérdések békés rendezéséért folytatott harcban.
Az Országos Bizottság felhívása
rámutat; „A tüzelés beszüntetéséről" folyó tárgyalások újabb fontos lépést jelentenek a
békéért
folytatott küzdelemben. A tárgyatások azt jelentik, hogy vereséget
szenvedtek azok az
imperialista
p
rők, amelyek Korea meghódításáért és a háborúnak Kínára való
kiterjesztéséért szálltak síkra. A
'árnyalások azt mutatják, hogy a
Wall Street imperialistái a hábo-ú kirobbantására és világuralomra irányuló törekvéseikben
egyre
'okozódó nehézségekbe ütköznek,

Veréb Jánosnak Csanádon, Szabó
Andrásnak Ülléaen, Gajda József,
nek Nagymágocson kell megmagyarázniuk minden dolgozó
parasztnak, hogy a terménybeadás
túlteljesítése éppen olyan
állam,
polgári kötelesség, mint az adófizetés.
Veréb
Jánosra,
Szabó
Andrásra és a többiekre — akik
3—400 százalék azonnali beadással
bizonyították be jó hazafiságukat
— szivesen hallgat mindenki, mert
látják, hogy szavaik azonosak cse.
lekedeteikkel.
Elmaradtunk a megyében a tarlóhántással éa másodnövényvetéssal
is.
Termelőszövetkezeteink Itt jó
példával jártak elől. de ezek
nem tudták ellensúlyozni az
egyéni dolgozó parasztok lemaradását. A mórahalmi Uj
Világ-tszcs már befejezte a
tarlóhántást, másodvetést, cséplést és teljesítették a beadást is.
Ellenben a fábiánsebestyéni U j Élet
még egy barázdányi tarlót sem
buktatott le és részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy megyei átlagban csak 16 százalékra állunk a
tarlőhántással. Élen halad a szegedi járás; ahol eddig 38 százalékig felugaroiták a tarlókat.
A másodnövényeket 49 száza,
íékban vetettük el a megyében
s itt a makói járás az első, 68
százalékkal. Állami gazdaságaink 28 százalékkal lemaradtak a másodnövények vetésé,
ben.
Fokoznunk kell úgy a tarlóhántás, másodnövényvetés, mint a be.
gyűjtés lendületét, különben nem
leszünk méltóak a bókefront első
vonalaiban küzdő harcosokhoz —
az ipari munkásokhoz.

felhívása
érdekében

fenyegelő háborús veszélyt és
azt a veszélyt, amelyet a Wall .
Street európai és ázsiai katonai terveinek megvalósítása jelent, mégis a béke
hatalmas
győzelmét jelen"! és megdönti
azt az elméletet, hogy a háború elkerülhetetlen,
A mai helyzetben a békemozgalomnak komoly lehetőségei
vannak. Az amerikai népnek követelnie kell
a Truman-kormánytól:
vonja vissza csapatait Koreából és
Taivanból, vegyék fel Kínát
az
Egyesült Nemzetek Szervezetébe és
kezdjenek
tárgyalásokat az
öt
nagyhatalom közti békeegyezmény
megkötése, valamint az összes vitás kérdések megoldása
érdekében.
Az amerikai népnek le kell lepleznie a Trnman-kormánv propagandáját a „béke veszélyről",
amellyel álcázzák
azt, hogy
teljes
lendülettel
folytatni
akarják háborús előkészületeiket,

amerikai állampolgárok
alkotmányos jogai elleni támadást.
Az ország haladó erőinek és különösen a munkásmozgalomnak követelnie kell, vonják
vissza
a
„rendkívüli állapotot", amely háborús időkben szokásos diktátori
teljhatalommal ruházza fel a kormányt: állítsák vissza a szociális
célokat szolgáló
előirányzatokat,
amelyeket a fegyverkezési
verseny érdekében töröltek, vessenek
véget a népre súlyosan
nehezedő
háborús adóterheknek, oldják fel
a munkabérrögzílést, állítsák viszsza a régi árszínvonalat, hatálytalanítsák az általános hadkötelezettséget, vessenek véget a
négerek
elleni uszításnak és provokációknak, állítsák
vissza a
jogokról
szóló törvényt, hatálytalanítsák
a
Smitlv és Maccarran-féle törvényt,
szüntessék be a Kommunista Párt,
a haladó elemek és a béke híveinek üldözését. Vizsgálják felül a
legfelsőbb bíróság június 4-i határozatát, helyezzék szabadlábra
a
s képtelenek feltartóztatni
a
politikai foglyokat, akiket az emgyarmati népek egyre erősödő
az ország militarizálását és fasi- lített döntés alapján
börtönöztek
nemzeti felszabadító harcát.
zálását, a munkásosztály és a né- be.
A béke védelmében
sikraszálló gerek elleni támadást, az összes
népi erőknek ez a győzetme azonban a legkisebb mértékben
sem
változtatta meg az amerikai imperializmus politikájának alapját.
Ez a politika továbbra is világuralomra és a harmadik világháború kirobbantására töTáoáról 30 tagú tánccsoport utazik az Ifjúsági Találkozóra
rekszik.
A berlini III. Világifjúsági ta- művészi színvonalon álló úttörő
Ezért senkinek sem szabad
azt
gondolnia, hogy biztosítva van a lálkozó öt világrész fiataljainak kullúrcsoport is részt vesz,
megegyezés „a tüzelés beszünteté- hatalmas kulturális megmozdulása
A DISZ körültekintően gondoslesz.
sének" kérdésében.
kodik a VIT-re utazó kulturális
Az amerikai katonai vezetők, a
A magyar ifjúságot többszáz ta- küldöttség megfelelő felkészülésékülügyminisztérium
és a sajtó, gú kulturális küldöttség képviseli ről. A DlSZ.csoportok vasárnap
szüntelenül provokálnak.
Minden majd. Berlinbe utazik az állami népi óta táborban vannak Budapesten.
eeves provokációjuk ürügyül szol- együttes, amelynek énekkara, táncgáihat a tárgyalások végleges be- csoporlja és népi zenekara m á r ed- A VIT alkalmából rendezett nemszüntetésére és a hadműveleteknek dig is sok sikert aratott hazánkban zetközi kultúrverseny 17 magyar
résztvevője a sárospataki alkotók
nt. eddiginél is szélesebb és vesze- és- külföldön egyaránt.
delmesebb mértékben iörténö újA Munkaerőtartalékok Központi házában készül a nagyjelentőségű
ramegindífására.
A nép adia érté- Együttese gonddal és szeretettel fellépésekre, A kiváló fiatal művésére a Truman kormánynak, hogy
szek között van Kovács Nóra és
•lem engedi meg, hogv nehézsége- összeválogatott műsorával bizonyo- Rab István, Operaházunk szőlóket gördítsenek a
fegyverszünet san kivívja a VIT résztvevőinek táncosai, akiik jelenleg Bulgáriában
haladéktalan aláírása és azt kö- elismerését. A 30 tagú tápéi DISZ vendlégszerepeinek, indul a versevetően az összes kérdések mielőb- tánccsoport saját gyűjtésű, népvinyen a többi között Mátyás Mária,
bi békés rendezése elé.
seletben előadóit táncaival és ének. az Állami Operaház kivól énekmű.
Bár a tüzelés
beszüntetésére
karral is szerepel majd Berlinben. vészcője és Sebők György fiatal
vonatkozó
egyezmény sikeres
megkötése nem szünteti meg a
A berlini VIT-en három, magas zongoraművész,

Többszáztagú magyar hultúresoport
vesz részt a berlini VIT-en
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A Belga Kommunista Párt Központi Bizottságának közleménye
' Párizs, (MTI.) III. Lipót lemondásával és Baudouin trónralépésével kapcsolatban a Belga Kommunista Párt
Központi
Bizottsága
közleményt adott ki, amely hangsúlyozza, hogy Baudouin trónralépése ismét előtérbe helyezi a királyság kérdését.
A Baudouin személye körüli állítólagos nemzeti
megbékülés komédiája — hangsúlyozza a közlemény — ürügyül szolgál a Keresztény Szocialista Pártnak, hogy felhívást intézzenek a nemzeti egység
megteremtésére. Ennek
egyedüli
célja az lenne, hogy
Belgiumot
benntartsák a háborús uszítók táborában Ugyanakkor a
kormány
intézkedéseket tesz, hogy a Kommunista Pártot meggáltolja a köztársasági államforma megvédésében |
£s népszerűsítésében. Ezek az in-'

Tibet népe lelkesen fogadta
a kínai népi feiszebadíté
hadsereget

Vasárnap az ötéves terv főbb kérdéseinek
második előadása Szegeden
V a s á r n a p délelőtf 9 órakor a
Szabadság-moziban az ötéves terv
főbb kérdéseit ismertető előadássorozat második előadására k e r ü l sor
filmvetítéssel egybekötve. Az előadásból megismerik a hallgatók
azokat az előfeltételeket, amelyek
szükségesek a mezőgazdaság
termelésének gyors növelésére, a f a l u
szociális felemelkedéséhez, megismerik azokat a természetét alakítási
terveket, amelyeket az ötéves t e r vünkben v é g r e h a j t u n k . Megismerik
ezenkívül, hogyan
függ össze mezőgazdaságunk fejlesztése iparunk
továbbfejlesztéséivel, valamint a dolgozók jólétének és életszínvonalának
tervszerű emelkedésével. P á r t u n k

II. Kongresszusa mini "történelmi
szükségszerűséget állította f e l a d a tunk előterébe mezőgazdaságunk átszervezését, az átszervezés f o l y a mán nagyfokú gépesítés mellett ú j
növényeket honosítunk meg. Megszüntetjük népgazdaságunk
kettős
jellegét, l e r a k j u k az alapjait a szocialista Magyarország felépítésének.
Minderről
részletesen szó lesz a
vasárnapi előadásban. U t á n a az
előadást szorosan kiegészítő film
vetítése következik.
Szeged dolgozói az első előadáshoz hasonló
érdeklődéssel várják
ezt a második előadást, amely n a p jaink legfontosabb problémáját vil á g í t j a meg.

A közoktatásügyi miniszter r e n d e l e t e
a levelezőoktatás bevezetésének
végrehajtásáról
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A közoktatásügyi miniszter ren_
deletet adott ki a levelező oktat á s nak. az egyetemeken és főiskolákon
való bevezetéséről szóló minisztertanácsi rendlelet végrehajtásáról. A
levelezőoktatást az 1951/52. t a n évben a következő
egyetemeiken
é s ' s z a k o k o n indítják m e g : A Budapesti Műszaki
Egyetemen:
a
gépészmérnöki k a r
gyártástechnológiai szakán, az építészmérnöki
k a r ipari és középítési szakán, a
villamosmérnöki kar villamosgépek
szakán és a mérnöki k a r
vasútépítési szakán, a Miskolci Nehéz,
ipari Műszaki Egyetemen: a b á nyamérnöki
kar
bányaművelési
Szakán, a Közgazdaságtudományi
Egyetemen,
a Budapesti
Eötvös
Lóránd
Tudományegyetemen:
a
bölcsészettudományi kar m a g y a r és
történelemszakán, az állam- és j o g tudományi karon, a Budapesti P e dagógiai Főiskolán: m a g y a r s z a kon és történelem szakon. A műszaki egyetemek, a közgazdaságtudományi egyetem, valamint
az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
állam- és jogtudományi és bölcsészettudományi karának levélezötanfolyaim résztvevő hallgatók tanulmányi ideje 5 év, a Pedagógiai
Főiskolán 3.
A levelező-tanfolyamok tananyaga általában azonos a rendes egyetemi és főiskolai tananyaggal. A
műszaki egyetemeken a t a n a n y a got a fokozottan szakosított esti
egyetem tantervének
megfelelően
állapítják meg. A levelező hallgatók az egyetemek és főiskolák tankönyveiből és jegyzeteiből egyéni
tanulás ú t j á n s a j á t í t h a t j á k el a
tananyagot. Az egyetemek és f ő iskolák módszertani
útmutatókat

Teherán
(TASzSz). Harriman, Truman
tanácsadója július 16 óta Teheránban, Moszadik iráni miniszterelnökkel
és a hozzá közel álló körökkel
tárgyal. Iráni hivatalos körök
hallgatnak a tárgyalások konkrét
tartalmáról.
Jólértesült
körökben azt állítják, Harriman
„javaslatai" nem különböznek
az
Angol-Iráni
Olajtársaság
legutóbbi javaslataitól. A különbség csupán
annyi, hogy
Harriman az iráni kormánnyal
kötött megegyezéséből származó
előnyöket az amerikai olajtárA levelezőhallgatók csak
akkor saságok számára akarja biztosívehetnek részt a vizsgákon, h a kö- tani.
adnak ki. konzultációikat és összefoglaló konferenciákat szerveznek
a hallgatók tanulásának elősegítésére. Az egyetem vagy
főiskola
székhelyétől távol dolgozó hallgatók részére — ha közös konzultáción részt venni nem tudnak —
egyéni konzultáció lehetgségét biztosítják. A
levelező-tanfolyamok
tantervében
előírt
laboratóriumi
gyakorlatokat a megfelelő egyetemi
laboratóriumban, vagy a
levelező
oktatási osztály engedélyével v a lamely nagyobb vállalat vagy k u .
t a t ó intézet laboratóriumában ken
a hallgatóknak elvégezniük.

Béftepánik

könyv

ismer-

teti a hazaáruló kémbanda perének anyagát a vádirattól az

íté-

letig. A kötet közli a bizonyítási eljárás során ismertetett eredeti
dokumentumokat és a tárgyaláson készült fényképeket.
G forint. Kapható

minden

á'Iami

könyvpropagandistáknál.

SZIKRAkönyves-

Párizs (MTI). Petsehe pénzügyminiszter kedden egész nap
az úgynevezett többségi pártok vezetőivel tárgyalt, hogy
kiküszöbölje a fennálló
ellentéteket. Fáradozásai eddig nem
vezettek eredményre.
Politikai körökben már Petsehe
utódjának
személyérő!
folynak találgatások és
Bidault; Pleven, René Mayer nevet
emlegetik. Ha csak a legutolsó
órákban
valamilyen
váratlan
fordulat nem történik. Petsehe
visszaadja megbízatását a köztársasági
elnöknek.
Petsehe
szerdán délben ad végleges választ a köztársasági elnöknek »

A válságot úgy akarta De Gas.

peri elkerülni, hogy
a h á r o m miniszlert
jelentéktelen,
tárcanélküli utódokkal pótolta. A
dolgozók azonban tudták, hogy ez
zel semmi lényeges változás nem
történt Sőt tovább rosszabbodott
a helyzet, m e r t az új, tárcanélküli
miniszterek m é g a látszat kedvéért sem gyakoroltak k r i t i k á t a m i niszterelnök gyakori végzetes politikai baklövései felett.
Az imperialisták
fokozott
kiszolgálása vezetett oda, hogy d e .
gasperiék végül is elvesztették m é g
meglévőnek
vélt
népszerűségük
utolsó morzsáit is és kénytelenek
voltak távozni, mert m á r a h á borúsuszítók előtt sem volt tekintélyük, ami szintén a
választási
eredmények
következménye.
De
Gasperi túl sokat igért, amikor azzal hitegette az USA-t, hogy a Népi
Tömb k a p h a t ugyan sok szavazatot, de annál kevesebb m a n d á t u m o t .
E z t azokra a választási csalásokra
alapította, amelyeiket mindenütt el
is követtek, de ezek — m i n t utóbb
kiderült — nem voltak elegendők
ahhoz, hogy vereséget mérhessenek
békehívekre. Ellenkezőleg
maa
gát, a népellenes törvényt
megalkotó k o r m á n y t seperték el.

az USA tőkései

Kilátástalanok
Fets?,he kormányalakítási
kísérletei

A tárgyalás gyorsírást jegyzőkö nyve alapján készült

boltban és az üzemi

nem nehéz következtetni. Egyetlen
érdeme az l e t t volna, ha k i t a r t korábbi elhatározása
mellett, hogy
nem szabad mindenáron
statoili.
zálni a lirát, meri; — mint bebizonyosodott — a z tömegmunkanélküliségre vezet. Álláspontját azonban
feladta és lemondott arról a köve_
t-eléséről is, hogy erősiteni kell
Dél-Olaszország középiparát
Ez.
zel elárulta h a z á j a érdekeit, hogy
végül m a g a is t á m o g a s s a az amis.
rikai tőkének az országba való behatolását.
UgO L a M a i f a ^ ' k e r e s k e d e l m i mi
niszter,
republiká.
nug párti politikus. Az
egyetlen,
a k i az antifasiszta mozgalomban
résztvett, de politikai irányvonala
a harmadik u t a s . jellegét tükrözte.
A z t hangoztatta, hogy cs;ak ilyen
módon t u d j a elsáncolni a maga
törekvéseit a szocialista és a k o m .
munista célkitűzésektől. Ugyanakkor azt a k a r t a elérni, hogy a jobboldallal se azonosítsák. Szabatosan
kifejezve ,,liberális szocializmust"
hirdetett. A gyakorlatban azonban
m á s motívumok
is vegyültek a
politikájába. Nevezetesen
szoros
kapcsolatot tartott fenn a N e m ű iéi e Szocialista Párttal, ezen a vonalon j u t o t t be, mint republikánus

telező ellenőrző dolgozataikat (rajz
feladataikat, sbt.) sikeresen elkészítették. H a a kötelező ellenőrző S f o m m H ü i s z a v á l a s z l á s s s i k e r
dolgozatot n e m f o g a d t á k el, a
Gfsadeioufie szigetén
hallgató csak a dolgozat
sikeres
megismétlése után tehet vizsgát. A
Párizs (MTI). Községi
vákötelező konzultációkról és k o n f e - lasztásokra került sor a Guaderenciákról való távolmaradást csak
lévő Port-Louis
beltegség. vagy külföldi szolgálati loupe-szigetén
amelynek
kommuút igazol. Többízben történő igazo- városban,
latlan mulasztás esetén a hallgató nista községtanácsát a
Peking (Új Kína). A pekingi r á hatósánem vehet részt a vizsgákon.
dió az USÁ-ból származó jelentégok előzőleg feloszlatták.
sek szerint beszámol arról, hogy a
Azon hallgatók részére, akik a í
A rendőri terrorintézkedések, nagyipari központokban egyre t e r egyetemi tanulmányaik megkezdéjed a békétől való rémület az üzséhez szükséges
előképzettséggel nem félemlítették meg a lakos- letemberek körében.
lista
rendelkeznek ugyan, de az ki- ságot és a kommunista
Két n a p p a l Malik elvtárs
newegészítésre szorul, kéthónapos elő- 996 szavazatot kapott a három
yorki rádióbaszéde u t á n a newyoi'ki
készítő tanfolyamokat szerveznek. reakciós
lista összesen 119 tőzsdén zuhanni kezdtek a részvéA műszaki egyetemek és a közszavazatával
szemben.
nyek, leginkább a
fegyverkezési
gazdaságtudományi egyetem melA kommunista listát teljes vállalatok részvényei.
lett az előképzettséggel nem r e n delkező hallgatók részéré egyéves egés zében megvál a s zto t ták.
Roger Babson ismert
amerikai
— tananyagában a szakérettségis
közgazdász a koreai konfliktusról
tanfolyamhoz hasonló jellegű —
szólva kijelentette, hogy amennyielőkészítő tanfolyamot keli szer_
ben nem jön közbe ez a háború, az
vezni. Mind a kéthónapos, mind az
amerikai „prosperitás" buborékja
egyéves előkészítő tanfolyamot le.
szétpattant volna.
velezö f o r m á b a n állítják fel.
M á j u s 16-án a Wall Street J o u r .

MEGJELENT KÖNYVALAKBAN
GRŐSZ JÓZSEF ÉS TÁRSAI
BÜNPERÉNEK ANYAGA

kiadás. 336 oldal, ára

Csunking (Uj Kína). A kínai népi felszabadító
hadsereg Szikang északi részének
síkságain Tibet felé előre haladó egységeit nagy lelkesedéssel fogadja a falvak és tanyáik
tibeti lakossága.
A népi felszabadító hadsereg
katonái mindenütt, ahol csak
állomásoznak, segítséget nyújtanak
a tibetieknek, házaik
rendbehozásában,
a
betegek
orvosi ellátásában.
A katonák fegyelme, becsületes magatartása, valamint melegszívű
segítsége
bizalmat
kelt a tibeti népben, amely tevékenyen támogatja a katonákat.

Harriman
iráni „titkos" tárgyalásai

a parlamentbe. 1945-ben újjáépítési
miniszter lett, m a j d belépett
a
Republikánus Pártba, amely azonban akkor m á r mindlein demokratikus
tagját
kitanácsolta. fA De
Gasperi kormányba való bejutását
politikai
germctelenségéniek
köszönhette. m e r t f e l a d t a az
ipar
t á m o g a t á s á r a irányuló elveit, beleegyezett a gépipari alap
(Fondo
per lTndustria Meccanica) felszáAz ő segítségükkel érte el ed- molásába, aimi több nagyüzem ledigi sikereit az USA Olaszország- építésére vezetett.
ban és az ő politikájuk volt az
Rafael Pío Períllí kereskedelmi
első, amely zsákutcába vitte a De
_____——
és
temgereGasperi-kormányt.
A
közvetlen
szeti miniszter, a keresztény demobukásnak két oka volt: a reakciós
krata. az Actió Katolika tagja. A
választási törvény éá az amerikai
fasizmus alatt zavartalanul élt. A
háborús uszítók részére tömegesen
közigazgatás megreformálása lett
átengedett
támaszpontok.
Ezek
volna a főfeladata a kormányban,
szélesítették ki azt a kormányellede ezen a téren csak semmitmondó,
nes hangulatot, amelynek a Vatihosszú, eredménytelen v i t á k a t t u kán kenetteljes szólamai sem t u d dott elérni.
tak gátat vetni.
A kormányban való részvételéA válságot Piero Campilli köz. nek igyekezett más tartalmat adni,
forgalmi. Rafael Pio Perill-i ke- a legtöbb kérdésiben t á m o g a t t a De
reskedelmi és tengerészeti és Ugo Gasperit. amelynek sülyedő bárkáLa Mai f a külkereskedelmi minisz- járól, csak akikor igyekezett
met e r politikai pozitiv csődje indí- nekülni, amikor látta, hogy a nép
totta el, amelyet a fasiszta v á - a k a r a t á n a k elnémítására szánt v á lasztási törvény csak megtetszett lasztási törvény nem hozta meg a
és végül az egész kormány helyze kívánt eredményt, m e r t — m i n t
tét megrendítette.
ismeretes — a tartományi válasza Népi Tömb került ki
Piero Campilli a Vat,kán k ö z . tásokból
vetjen iranyitasa győztesen.
A három ,ingadozó
egyéniségű
a l a t t álló Actió Katolika exponált
tagja, aki a fasizmus alatt a kato- Saragat és Romita p á r t j miniszter
likus bankok Szövetségéniejc elnöke a választások után kezdte megtavolt. Ebben a minőségben
olyan gadni azokat az elveket is, a m e nagyarányú ingatlan spekulációkat i lydkért m é g néhány nappal előbb
új
h a j t o t t végre, hogy m a m á r Olasz- ' készen álltak küzdeni. Ezzel
ország egyilk legnagyobb kapitalis- népszerűséget kívántak biztosítani
t á j a , v a g y o n á t több milliárdra be- maguknak és kiváltak a k o r m á n y csülik.
Politikai
beállítottságára ból.

Az olasz kormányválságot három
olyan miniszter lemondása idézte
elő, akik a reaikciós olasz
kormánypolitikát. a népellenes, munkásellenes irányzatot sokáig f e n n t a r t á s nélkül támogatták, sőt harcoltak a minél végzetesebb, Amerikának behódoló irányzatnak az
országos politika minden vonalán
való meghonosításáért.

tézkedések egyúttal súlyosan sértik ság az eszköze. Le a királysággal!
a vélemény és gyülekezési szabad- Éljen a köztársasági
ságot s ezenkívül emlékeztetnek a
hitleri megszállók módszereire és
A köztársaságért tüntetett)
a fasizmus bélyegét viselik maguBrüsszel népe kedden
kon. így ismét kiderül, hogy
a
A belga rendőrség kedden
az
királyság megszilárdítása a
rendulolsó pillanatban betiltotta azt a
szer fasizálásának egyik alapja.
Baudouin trónralépése
alkalmából
A Kommunista Párt Központi Bi- rendezett köztársasági
népgyűlést,
zottsága elhatározta, hogy a kom- amelyen Edgár
Lalmandnak,
a
munista képviselők nem
vesznek Belga Kommunista Párt főtitkárárészt az ú j király trónralépési ün- nak is fel kellett volna szólalnia.
nepségein.
A gyűlésterem előtt
hatalmas
sorakozott fel,
— Bizonyosak vagyunk
abban, if.ndőri készültség
hogy e kérdésben a dolgozók
ér- hogy meggátolja a tömfg bejutázelmeit tolmácsoljuk — emeli
ki sát. A gyűlés helyett a tömeg tüna
közlemény.
A
Kommunista tetést rendezett Brüsszel munkásPárt Központi Bizottsága felhívja negyedeiben, felvonult az utcákon
a belga népet, fogjon össze a ki- és szavalókórusban kiáltozta:
rályság ellen és az ellen a bűnös
—. A királypárt már túl sok vért
politika ellen, amelynek a király- öntött. Éljen a köztársaság!

között

nal ezzel a címmel: ..Békepánik"
azt jelentette, hogy a tőzsdei á r f o lyamok március 13-a óta most esnek a legmélyebbre. ,,A tőzsdések
ezt a terjedő békemozgalomnak t u .
l a j d o n í t j á k " — írta a lap.
A pekingi rádió a továbbiakban
a kapitalisták m a m m u t - p r o f i t j á n a k
emelkedéséről számol be, m a j d így
fejezi be:
Most m a j d m e g l á t j u k , v á j j o n az
amerikaiak r o p p a n t koreai vereségei és minden tisztességes a m e r i kai polgár hatalmas e r e j ű békekövefelése
rábirja.e
Washingtont,
hogy veget vessen a h á b o r ú n a k és
ezzel az ebből származó profilnak

A francia dolgozók ezrei követelik
Henri Martin
felmentését
Párizs (MTI). A bresti h a d b í r ó s á g előtt H e n r i Mariin tengerészaltiszt élesen megbélyegezte a vietnámi háborút.
Délután a bresti dolgozó tömegei
a bíróság épülete elé vonultak, hogy
Martin felmentését követeljék. Az
épülettől egy kilométerre h a t a l m a s
rohamrendőr-különítmények
állták
el a felvonulók- ú t j á t . Heves jele.
netekre került sor és a rendőrség
Ííz tüntetőt -letartóztatott. A bresti

kiikötőmunkások tiltakozásul abbahagyták a munkát.
Több f r a n c i a nagyüzem dolgozói
szintén figyelmeztető s z t r á j k k a l f e jezték ki együttérzésüket
Henri
Martin iránt. Lorient
kikötőjében
kétezer dolgozó folyamodott fiigyeimeztető munkabeszüntetéshez.
A párizskömyéki g y á r a k b a n
is
munkaleállásra került sor és a dolgozók n a g y számban í r t á k alá
Henri Martin felmentését követelő
petíciókat.

CSÜTÖRTÖK, 1951. JULIUS 19. 3

Kovács János deszki parasztküldött

levele a Szovjetunióból:

GAZDAG ARATÁS A BÉKE ORSZÁGAIBAN

Robog velünk tovább a vonat nagyszerű élmények leié
nabehordás.
Már a legszívesebben
itt leszálltunk volna, hogy érdeklődjünk, tanuljunk a szovjet emberektől, de robogott velünk tovább a
vonat nagyszerű élményeink
felé.
A Kárpátok nyúlványon az alföldi szemnek nyújtottak
gyönyörűségeket. Az erdők és gyors patakok,
a hidak és alagutak váltották egymást. Az ittlakók főleg
fakitermeléssel foglalkoznak,
de látni lehetett a pompás rozs- és burgonyavetéseket, de a kövér és fajtiszta állatokat is.
Ukrajna sok szenvedést
látott
földjére értünk. Itt már teljes nagyszerűségében bontakozott ki a nagyüzemi gazdálkodás képe. És
ami
nyomban szembeötlött nekünk, küldötteknek: a mezőn alig látni dolgozókat. Egy nagy, hatalmas, becslésünk szerint legalább 200 holdas
cukorrépaföld mellett rohantunk el.
Mindössze 15-en—20-an
dolgoztak
benne, de az olyan tiszta és szép
volt, hogy irigylésre méltó. Nyitjára nemsokára rájöttünk: gépek dol.
goznak mindenütt.
Gépek
kapálnak, gépek aratnak, hordanak, stb.
Egy másik darab földön 20—25 kapát húz a gép egy ember irányításával. Bemunkálatlan
területnek
híre-hamva
sincs. A jó
munka
nyitja pedig — amint
kiértékeljük
máris a látottakat — a tervszerű

Felejthetetlen
napunk
marad
mindannyiunknak a július 5-e, ami.
Jcor elindultunk a, Nyugati-pályaudvarról a Szovjetunióba,
a béke
legyőzhetetlen országába. Erdei miniszter és Dögei elvtárs
beszéde,
Budapest dolgozó népe búcsúztatása, a zenelcar indulóinak üteme, a
gyönyörűen
feldíszített
vonatunk
látványa ott ég sokáig
szivünkben.
Ki nem fejezhető érzéssel léptük
át a szovjet-magyar
határt. Első
meglepetésünk a szovjet
határállomáson a sok magyar szó volt. Magyar ösztöndíjas diákok tértek haza tanulmányújukról
a
Szovjetunióból, tele tapasztalatokkal,
tele
tudással, amit majd a mi szépülő
életünk építésére
hasznosítanak.
Valamennyien a vonat ablakaiban
szorongunk. Érdeklődéssel nézzük a
hatalmas, az enyhe szélben ringó,
aranysárga búzatáblákat.
Nemso.
kára zöldelő burgonyatáblák
mellett gurultunk el. Itt-ott
gulyákat,
legelésző állatokat
láttunk.
Feltűnt valamenm/iönknek
a sok mezőgazdasági gép, amikkel a nagy
lábiákon dolgoznak.
— ízelítő ez csak a mezőgazda,
ság gépesítéséből — volt az általános vélemény.
Helyenként már megkezdték
az
aratást, a behordást és folyik a szé-

Harc

minden

sasem

és idejében elvégzett munka. A kapkodás, a tervszerűtlenség
ismeretlen
a világ élenjáró
mezőgazdaságában,
A kép állandóan változik.
Most
nagy erdőségek mellett
robogtunk.
Tisztásain
burgohyát
termelnek.
Patyolat-tiszta e tisztás is.
Rosztovba érünk. Óriási méretű
építkezés folyik mindenhol.
Egyik
épületen már a szobákat
tisztítják.
Sok a női munkás. Itt már a nők
is a kommunizmus lelkes építői. Az
építés felöl érdeklődöm:
szálloda
lesz. Komszomolisták építik és pár
héten belül átadják a forgalomnak.
Arra gondolok: Nyugaton
fegyvert
gyártanak azok az ifjak,
akikre
véres uralmukat
rákényszerítették
az imperialisták, a béke hazájában
az ifjak életük megszépítésén
fáraA Szovjetunióban is javában folyik az idei gazdag termés betadoznak.
, i karítása. Képünk a moldáviai kolhozok egyik aulókaravánját
ábráKiev látképe is csakhamar feltűfelé.
nik küldöttségünk tagjai előtt. Ha- zolja, mely a frissen learatott búzát viszi a begyűjtőhely
talmas nagy város, Az építkezés itt
is mérhetetlen arányú.
Az
egész
várost villanyvasút hálózata övezi.
Az állomás nagy és díszes várótermében Lenin és Sztálin szobrai tekintenek felénk; azoknak
szobrai,
akik megteremtették
a dicsőséges
és nagy
Szovjetuniót.
Vonatunk kigördült a kievi állo.
másról. Már sötétedik. Legközelebb
folytatom.
Szabadság,
elvtársak!

gabonáért

SZERVEZZE MEG JOBBAN A VERSENYT
A 13-AS KÖRZET SEBŐK-BRIGÁDJA
Fel-felerősödő búgással nyeli a mázsán. Volt még 16 mázsás is.
kévéket a 13-as körzet cséplőgépe Gyönyörű a termés, olyanok a maÚjszegeden. A börtöngazdaság bú- gok, mint „amit a vadgalamb összezáját csépelik. Tavaly ez a gép volt hord" — jegyzik meg az újszege.
a gyorcs ép lésért folyó harc győzte, diek.
A gép tetejével egyszintben. áll
se és elnyerte a Szegedi Pártbizottság vándorzászlaját. Az idén azon- az asztag. A két kazalos. Bata Géban még csak a nekigyürkőzésnél za és Tohány Antal villáról-villára
tartanak, a legmagasabb napi telje- adja a kévéket. Csiszár Imréné csak
sítményük 107 mázsa. Messze áll egy pillanatra nyúl hozzá s a csukez még az alsóvárosi Gárgyán-bri. lóra kötött kés máris nyesi a szalmakötelet, Kispéter Mihály engedi
gád 154 mázsás teljesítményétől.
a sebesen forgó dobba a kévéket. A
A kazlak
egyre magasodnak, rengeteg a szal- gépet megfelelően előkészítették a
ma szaladnak a szalmahordók, mert nagy munkára. A dobban újak a
messze a kazal. Szabó István, az el- sinek, meg az alsó kosár is ú j . Se.
lenőr meg is jegyzi, hogy hiány- besen megy hát a munka.
Tandari La,ci alig 16 éves, de
zott a tervszerűség, nem megfelelő
sorrendiben feazaloztak s most aztán már felelős munkát végez: segédmessze kell hordani. Az igyekezet, vezető A kis. és nagyszelelő állíben senkinél sincs hiány, hiszen tása á feladata és felelős azért,
mindenkinek célja, hogy mrnel ke- hogy minél kisebb legyen a
vesebb időt töltsenek egy helyen. _
szemveszteség.
Jó a búza fajsúlya, rendszerint
85-ös Tavaly 75 kilogramm fert Szabó István oda-odaszól neki:
Laci, nagyobb szelet! Laci,
egy zsákba, most 90 is belefer. _ Es
minél súlyosabb a búza. annál jobb hogy áll a rosta? — s Laci készség,
gel ellenőrzi a rábízott rostát. Itt
a kenvér.
dolgozik az apja is: Tandari IstA holdanként! átlag
is 3°, eddig mind felül volt a 12ván.

VEGYÜK AT EGYMÁS

A brigád tagjai minden munkát
felváltva végeznek, csupán Révész
EteLka és Csiszár Imréné kévevágók végzik állandóan ugyanazt a
munkát. A pihenő csoport a f a árnyékába húzódva beszéli meg a
napi politikát, meg a munkával
kapcsolatos kérdéseiket. A brigádnak még nincs versenytársa. Ad.
dig készülődnek, mig őket h í v j a k i
valamelyik közeli brigád. Pedig a
munkásokban megvan a
versenykészség.
Az első napokban még nem volt
meleg étel sem biztosítva, mégis zúgolódás nélikül ment a munka. Kazi
György, Tanács István, a bizalmi,
Papp András. Dobák József, a két
rudascsináló, meg a többiek valamennyien szorgalmasan dolgoznak.
A brigádvezetőknek, Sebők Antalnak biztosítani kell* a versenyzés
lehetőségét, hogy a kicsépelt gabonamennyiség jóval a 107 mázsa
fölé emelkedjék.

TAPASZTALATAIT

A csobokapusziai állami gazdaságban
Bredjuk gyorscséplési módszerével 4 óra alait
több mint 120 mázsa árpát csépeltek el
A
Baranyamegyei
csobokapusztai állami
gazdaságban
a
napokban
alkalmazták
először
Ny. Bredijuknak, a csernyrkovkeriileti gépállomás
gépészének
gyorscséplési módszerét. A szovjet
módszer alkalmazása már
az
első
órákban
kimagasló
eredményeket hozott. Fábián Vil-

Hogyan

mos többszörös újító
irányítása
alatt átalakított cséplőgép négy
öra alatt több min 120 mázsa őszi
árpát csépelt el. Az óránikénti átlag meghaladta a 30 mázsát, ami
azit jelenti, hogy 14 órás cséplés
esetén 420 mázsa elcsépelt termény
várható.

érték el ezt az

A gazdaság már első volt az
aratásban is és vállalták a dolgo.
zók, hogy elsőbbségüket megtartják a cséplésben is. Fábián^ elv. i
társ javaslatára
alkalmazták a '
'Bredjuik-féle módszert. Ezért az
alábbi eljárás Szerint alakították át
MAVAG 1.37Ö-es gépüket:
A dobra ú j vezetőlécet szereltek
fel, a dobkosarat _ kigyalulták,
hogy a nagymennyiségű gabonát a
gép kicserélhesse. A helyes csép'.ő.
rés megszerzéséért a kosarat felül
30, középen 20, alul 10 mm-re állították. A kosárlemez változatlan
'maradt. A Bzalmarázónál minden
második lécet kiszedték hogy gyorsabban hullhasson keresztül a tö.
rek £ szemmel a rostára, nehogy a
Szem lemenjen a szalmával. A törekrostát is átalakították: a dorn_
rosta felé .álló leveleit lehajtottak,
ezáltal a rosta nem tömődött el.
Ezenkívül 4 gráberrosta van benne.
A törekrázót 800 mm.rel meg.
hosszabbították a következőképpen:
500 mm-ren 10 mm-es lemezrosté
helyeztek elt hogy, ha esetleg nü

eredményt?

is maradna betnn szem, sikkor itt
még kirázódhasson. A másik 300
mm.ren lefolyó lemezt helyeztek
el, a régi 14 nrm.res polyvarosta
helyett 16 mm-rest a legfelső állásba szerelték. A szemfogó deszka középső állásban van, a nagy.
terelöt középállásű tolózárral látták el. A rögrosta rendek árparosta. Hogy a felvonő elbírja a hatalmas mennyiségű szemet, meggyorsították forgását, vagyis kisebb
szíjtárcsát alkalmazva á fordulat,
számot kétszeressére emelték, a 90
cm.es kerületi . sebesség helyett
180 cm-est értek el. A legtöbb problémát a toklászoló okozta. Ezt
úgy oldották meg, hogy a magnak
csak a felét engedik rajta keresztül, ezt a mennyiséget a toklászoló
kiveri, a másik felét pedig a csa
tornán keresztül a tisztítóműbe
jottatják. Hogy a második tiszti,
tómű győzze a ráhulló mag feldolgozását, árpacséplésnél a bővebb
lyukú zabrostát alkalmazzák. Az
oldaldeszkákat meghosszabbították,

A szalmát elevátorral továbbítják
a kazalhoz.
A gépnél négy etetőt alkalmaznak. Kettő fenn van a gépen egyszerre, kétoldalról etetnek, a másik
kettő pihen és óránkint váltják
egymást. Négy kévevágó szolgálja
ki őket, akik egymással szemben
állnak és gondoskodnak arróh hogy
az etetőnek mindig legyen kibon.
tot kévéje. Nyolc asztagos adogatja a kévéket, amikor alacsony az
asztag, akkor többen, mert másként neim győzik az etetőket ellátni. Ezenkívül 8 kazlasból, 5 pelyvástörekesből, 5 zsákosból és 2
traktorosból, tehát 34—36 főből ál!
a brigád.
Egy tonna csépelt gabona
— 0 9 munkanap
Aki azt gondolná, hogy ezzel n
létszámmal pem kifizető a cséplés'
— téved. Az ú j munkamódszerrel
elért eredmények alapján egy tonna kicsépelt gabonára — 69 mun
kanap esik. a régi módszerrel
azonban 4 óra alatt 66 mázsa lett
voln az eredmény, míg egy tonna
kicsépléséhez 1.2 munkanapra lelt
volna szükség. Bredjuk módszerének alkalmazása 33 százalékos
többtermést jelent. Ugyanakkor a
traktor alig fogyaszt el több üzemanyagot 120 mázsa elcséplésénél,
•
..
>
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A romániai Dorna.Vatra.i „Bernát Andrei" kollektív
gazdaság
(termelőszövetkezeti csoport) szovjet aratógépek segítségével már betakarította az idei bőséges termését, A ,fiernát
Andrei"
kollektív
két fiatal tagja
—— mosolyogva öleli magához a dús kalászokat,

Minden erőt mozgósítsunk
a behordás gyors befejezésére
A Megyei Operatív Bizottság szerdai ülése megállapította, hogy
Csongrád megye
területén nem halad
olyan
ütemben a behordás,
ahogyan kenyércsatánk előrehaladott szakasza azt
megkívánja.
Ha ennek okát keressük —,
hamar megtaláljuk. A
dolgozó
parasztság körében az
aratás
befejezése után bizonyos fokú
megnyugvás, kényelmesség
tapasztalható.
Különösen a szentesi
járásban terjesztették el a kulákpk
azt a káros, pató-pálos hangulatot, hogy „ráérünk arra
még, hiszen
nem szóródik
már a szem." Arra még a
tapasztalt dologzó
parasztok
sem gondoltak, hogy a tar.
lón hagyott, keresztbe összerakott gabona
ezerféle
veszélynek van kitéve:
széthányhatja a vihar, az esőtől
kicsírázhat, a kulákok
felgyújthatják v a g y ha 'késlekedünk a behordassál, a madarak „csépelik" el.
Minden kárbaveszett búza.
szem népgazdaságunk
fejlődését, mindannyiónk kenyerét veszélyezteti, s ugyanakkor a
kárörvendő kulákok
háborús terveit Segíti
elő.
Nem lehet ez közömbös egyetlen becsületes, hazáját szerető dolgozó
paraszt számára sem, mert ötéves ter.
vünkről, jövő évi kenyerünkről van szó.
Ilyenkor már, minden keresztbetett gabonának jól ösasierakott
asstagokban
van
a helye, hogy a
cséplőgép
bál-melyik percben
mellcállhasson. Ha dolgozó parasztságunk még nem értette m e g
eléggé
a
gabonabehordás
döntő jelentőségét —, ebben
pártszervezeteink,
tanácsaink
és tömegszervszeteink a
hibásak. Tévesen azt
hitték,
hogy a bő termés már eleve
kizárja
annak
lehetőségét,
hogy kenyérharcunk bárme.
lyik
szakaszában
zökkenő
álljon be. Ezért maradtunk
le alaposan a
behordással.
Az a tény, hogv július derekán gabonavetésterüíetüuknek
alig 10 százalékáról, 28.000
holdról tudtunk
behordani,
azt mutatía. hogy
mennyire
nem törődtünk
a
dolgozó
parasztok
felvilágosításával.

elvtársak eléggé, hogy a b e ,
hordás nem választható külön az aratástól vagy csépléstől. hanem szerves
része
a „Minden szem gabonáért"
folytatott
küzdelmünknek;
nem adtak szakmai
segítséget sem a dolgozó
parasztoknak, s ezzel is
nagyban
hátráltatták ennek a fontos
harci feladatnak végrehajtá,
sát.
Csongrádon például megengedték, hogy
a
fuvarosok
6—12 forintot is elkérjenek
egy
kereszt behordásáért,
ami a fogattal nem rendelkező
kisparasztok
valóságos
kiuzsorázás a volt. A Pártbizottság nem tudatosította, hogy
a fuvarért csak a miniszteri
rendeletben megszabott díjat
kell fizetni.
Előfordultak
egyes
termelőcsoportokban olyan
ese.
tek is, h o g y a könnyebbik vé_
gét akarták megfogni a
dolognak:
a
Teherfuvar-ra]
akartak hordani és napokai
vártak a
gépkocsira,
ahe.
lyett, hogy a ráérő igaere.
jükkel haladéktalanul
hozzá,
kezdtek volna.
A csongrádi járás
dolgozt
parasztjai
megértették
a;
összefüggést a 'behordás
éi
a feszült nemzetközi helyze
között.
Nem
tétlenkedtek
hanem
kinyilvánították el
szánt békeakaratukat, amikot
a kommunisták példáját kö
vetve gyors
ütemben
meg
kezdték a behordást.
Nem
véletlen tehát, hogy
a csongrádi
járásban
már
alig
látni kereszteket a búzaföldeken.
Minden
erőt mozgósítani
kel, hogy a
gabonabehordást
a
leggyorsabban befejezzük.
Az elmaradt községek kövessék a
sövényháziak
példáját. ahol váltott
szekerekkel
biztosították a munka folyamatosságát; amikor
egy raLottszekér
megérkezett ' az
osztag mellé, azonnal e g y üreg
kocsiba fogták át a lovakat.
Csak úgy tudjuk meghálálni a munkásosztály áldozatos
segítségét, csak úgy
tudjuk
saját államunkkal
szembeni
begyűjtési
kötelezettségünket
túlteljesíteni, ha
elgördítünk
minden akadályt a cséplés elől
és egy-két nap alatt a s ztarokká rakjuk Csongrád megyéhe n
ÍAVŐ Ávt! 1rn«
nlr *r«J I A—.
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Megalakult a csongrádmegyei katolikus
békebizottsága
Kedden délelőtt nagy érdeklődés
mellett folyt le a katolikus papok
csongrádmegyej béfcebizot is ágának
alakuló ülése. Az ülésen más megyék küldöttei is megjelentek, vagy
táviratban üdvözölték az alakuló
ülést, amelyen jelen volt Beresztőczy Miklós prelátus, az országos
papi békebizottság elnöke, Horváth
Richárd, az országos papi békebizottság titkára, valamint Szécsi
Antal püspöki helynök is.
Az ülésen résztvevő katolikus papok hozzászólásaikban magukévá
tették a beszámolókban foglaltakat,
amelyek kihangsúlyozták a jelenlévők helyeslése közben, hogy_ a m a gyar katolikus papság a békemozgalomba való bekapcsolódásával a
jövő útjára lép. A békemoagalomba
való bekapcsolódás azonban nemcsak azt jejenti. hogy a papi békebizottság tagjai eljárjanak a bé, kegyűléáekre ós ott felszólaljanak,
hanem elsősorban azt, hogy minden
törekvésben segítik a béke erősíté.
sét. A békét szolgálja a .termelés,
[tehát az ötéves terv építését, amit
minden
erejükkel
támogatnak.
Csongrád megyében
támogatniok
kell a katolikus papoknak — hangsúlyozták a beszámolók — a közöseégi termelést, a termelőszövetkezeti csoportok fejlesztését, elő kell
eegíteniök a szövetkezeti mozgalmat. Mindenütt kapcsolatot kell teremteniük a tanácsokkal és egyéb
népi szervekkel. A legközelebb álló
döntő feladatok végzésében a cséplés,
behord ás és gabonabegyüjtés
Sikeréért folytatott munkában is
részt kell venniök.

Határozati
„Mi, csongrádmegyei
róm. kat.
papok, kijelentjük, hogy minden
erőnkkel és tehetségünkkel az ég
és föld legnagyobb ajándékát, a
békét kívánjuk szolgálni. Aláírásunkon túlmenően cselekedeteinkkel is
kövelcljük, hogy hárítsák el az emberiséget újabb borzalommal
fenyegető háborús veszélyt és mi,
csongrádmegyei papok, követeljük,
hogy az öt nagyhatalom
kössön
békcegyezraényt. Nagyra értékeljük
és megvalósítani kívánjuk a magyar püspöki k a r és- a Magyar
Népköztársaság kormánya
között
létrejött megegyezést és ennek értelmében elhatározzuk;
Népünk alkotmányára tett eskünknek megfelelően támogatjuk
Népköztársaságunk átlamrendjét és
alkotmányát. Minden erőnkkel azon
leszünk, hogy erősítsük
népünk
egységét, ennek érdekében kijelentjük, hogy nemcsak államrendünk,
hanem egyházunk ellenségének is
tekintjük azt, akt az egyház és ál
lam megegyezésének betűje, vagy
tartalma cl'en szól vagy cselekszik
Ezért Ítéljük el Grősz és társait,
akik
összeesküvésükkel
nemcsak
tragédiát akartak zúdítani népünkre, hanem súlyos kárt
okoztak
anyaszentegyházunknak.
Hivatásunk tudatában arra
törekszünk, hogy híveinknek jó példát adjunk állampolgári kötelességünk mintaszerű
teljesítésével,
követve Krisztus
Urunk szavát:
„Adjátok meg a császárnak, ami
a császáré és Istennek, ami Islené." Éppen ezért minden katolikus
paptestvérünk az • állam és népünk iránti legfontosabb kötelességének tekinti a begyűjtés munkájának elősegítését és támogatását, mint a 'felemelt ötéves tervünk jelenlegi szakaszának fundamentumát, bé&emunkánk legfontosabb zálogát.
Népünk boldogulását célzó ötéves tervünket minden
erőnkkel
elősegítjük, tudva azt, hogy nem
lehetünk híveink örök boldogságának egyengető!, földi boldogulásának épülése nélkül.
Felvilágosító munkát fejtünk ki
a gondjainkra bízottak között annak bizonyítására, hogy a tunya
közömbösség haszontalan, sőt káros magatartás a béke szent ügyének kérdésében.
Tevékenyen részt veszünk községünk békebizottságának
munkájában fs minden erőnkkel elősegítjük a Béke Világkongresszus határozatainak végrehajtását. Különösen fontos feladatot ró ez reánk,
csongrádmegyei
papokra
nézve,
akik híveinkkel együtt a déli végeken Ti»o Tuffosz'áviáiánckv az
imperialisták Libérelt zsoldosának,
békénk ádáz ellenségének tőszomszédságában élünk
A helyi békebizwtfságok imiíködésén keresztül á'Lndőan bekancso'édunk az aktuáb*
központi
kérdésekbe, pé'dánkkal, felvilágosításainkkal segítve azokat.
Azon
leszünk, hogy ménden földműves
hívünk megértse kötelességét a gaWonaneműért folvtatott
harcban,
tudatosítva bennük azt a felismerést. hogv közös a feladatunk- népünk emberibb jövendőjének megteremtése s a szocialista építés Si-

papok

A továbbtanulás ifjúságunk hazafias kötelessége
úlius 26-ig tartanak a felvéJ
teli vizsgák főiskoláinkon és
egyetemeinken. A felvételi vizsgák

három évi továbbtanulás, megijed,
hogyan áll majd helyt a keményebb
munkát kívánó mindennapi életben.
békcmozgal- sikeres lebonyolításánál: döntő je- -Dolgozó népünk hatalmas áldozatoA csongrádmegyei tanács részé- pökcink helyeslése,
ről Papp Sándor tanácselnök üdvö- inunk mellett eddigi munkánk iga lentősége van szocialista fejlődé- kat hoz ifjúságunk továbbtanulása
zölte a békebizottság alakuló ülé- zoiása is és ú j lendületet ad ed- sünk meggyorsítása érdekében, hi- érdekében és ezért teljes joggal el.
Minden szen mindazok, akik ezévben kez- várhatja, hogy a fiatalok éljenek
sén megjelenteket és a tanács nevé- digi héketörekvéseinknek.
ben felajánlotta a segítséget; a kö- erőnkkel! azon leszünk, hogy to- dik meg felsőbbfokú tanulmányai- is a tanulás lehetőségével.
e nemcsak a Pedagógiai F ő püspökeinket, kat. 4—5 év- .múlva mint kész mérzös együttműködés elősegítését. Rá- vábbra is scgttsUk
iskolán tapasztalhatunk ilyen
érdekében nökök, pedagógusok, orvosok, jogámutatott azokra a feladatokra, ame- egyházunk és hazánk
lyekben a béke megvédése érdeké- folytatott céljaik elérésében. Ezért szok veszik ki részüket az építő nagyarányú lemorzsolódást. A szegedi Bölcsészkaron is hasonló a
mozgalmunktól
még
elzárkózott munkából.
ben együtt kell működnünk.
pap test véreinket kitartó, meggyőző
Dolgozó népünk állama korlátlan helyzet. Az egész karon a jelentkeBeresztóczy Miklós prelátus, az munkával sorainkba
hozzuk és lehetőségeket nyújt a tanulni vágyó zők 16 százaléka nem jelent meg a
országos papi békebizottság elnöke visszautasítjuk a tények
felvételi vizsgára. Vájjon mi as
Ismerete
szólt ezután az ülés résztvevőihez. nélkül ellenséges mesterkedések ha- fiataloknak, hogy kitartó munká- oka ennek a nagyarányú lemorval
mindenki
bevehesse
a
tudomány
Ismertette a nemzetközi helyzetet, tása alatt a mozgalmat kísérő ráerődjét. Ifjúságunk meg is értette, zsolódásnak? Egyrészt a középisamelyben a papságnak átdolgozó galmakat .
f milyen fontos feladatokat kell vég- kolás DlSZ.szervezetek nem végeznép mellé kell állnia. Az ülés részt,
Fcthívjuk megyénk minden nép rehajtania, mert már az érettségi tek megfelelő politikai felvilágosító
vevőinek
helyeslése
mvK. egyöntetű "
l ' " ™ mel" - bez hű papját, vegye ki részét a vizsgák előtt tömegesen jelentkez- munkát. A r r a törekedtek, hogy milet s u l i s á n eUtóte G i t w ; é s b a n - , b é k < í r t f 0 $
küzdelem jelen egl tek az egyetemekre, főiskolákra. nél több jelentkező legyen, de a r r a
d a j a aljas amadásat a nep ellen. s z a k a s z á b 6 I f h
népünk
e„e, h
Megértette fiatalságunk, hogy a ta- már nem gondoltak, hogy a jelentMi. végighallgattuk Grőszék megerősödését és békénk biztosítá- nulás ma már nemcsak 'személyes kezés még nem továbbtanulás. Nem
tárgyalását — mondotta — és vol- sa l szoigálja. Biztosak
vagyunk ügy, nemcsak egyéni életpályájuk győzték meg az ingadozó fiatalotunk kint azon az előszállási papi abban, bogy nem lesz megyénk- kialakítása szempontjából szüksé- kat, miért is kell továbbtanulnak.
birtokon is, ahol a dolgozó parasz- ben egyetlen jóakaratú pop sem, ges, hanem a tanulás egész dolgozó Másrészt az iskolaigazgatók mechatokat nyomorúságos
életkörülmé- aki kivonja magát e
magasztos népünk, szocialista építésünk, bé- nikus, erőszakos átirányítással szernyek közé szorították és sanyar- munkából.
kénk megvédésének ügye. A to- vezték meg a továbbtanulásra való
gatták. A tárgyalásom se változtak
Csongrádmegyei katolikus vábbtanulás minden fiatal számá- jelentkezéseket. Ha például egy kömeg Grőszék. Ugyanolyan _ modorra hazafias kötelesség, megtisztelő zépiskolában túlnyomórészt műszaki
papok békeblzottsága."
ban, ugyanolyan hanglejtéssel ^és
•
felelősségvállalás. Ezt értettéli meg egyetemre jelentkeztek a hallgatók,
szellemben beszéltek, mint azelőtt,
a fiatalok, amikor tömegesen je- akkor kijelentették, hogy csak az
ami azt bizonyítja, hogy a harmaorosz szakon van módjuk továbbtaA csongrádmegyei katolikus pa- lentkeztek továbbtanulásra.
dik világháborút előkészítő impe- pok békebixottfágának megalakulánulni, anélkül, hogy megmagyaráz,
A
továbbtanulásra jelentkezett ták volna az orosz nyelv tanulásárialista fenevadakkal és a fasizmus sa, a határozati javastat egyöntehordalék, szeműét népségével szö- tű elfogadása azt bizonyítja, hogy fiatalok nagyrésze valóban köteles, nak jelentőségét. De volt sok olyan
vetkezve végképp eladták magukat a béke tábora Csongrád megyében ségvállalásnak érezte a továbbtanu- fiatal is, aki csak pillanatnyi fellásra való jelentkezést, mert a fel- buzdulásában jelentkezett továbbtaaz imperialistáknak,
egyre szélesedik és békés
építő vételi
vizsgákon lelkiismeretesen
A papi békebizoűság alakuló ülé- munkánkba egyre többen kapcso- megjelentek még akkor is, ha eset- nulásra és az érettségi után állásba
sén a hozzászólások után megvá- lódnak be azok is, akik eddig tá- leg a nyári szünidő tartamára mun- kerülve, pillanatnyi anyagi előnyöket tarlva szem előtt, nem jött el a
lasztották a tisztikart, majd Mol- voltartották magukat a béke vé- kát vállaltak valahol.
felvételi vizsgára, vagy csupán aznár Antal, a szegedi Petőfi-telep deimében való aktív
részvéteitől.
A zonban, ha megnézzük a fel. ért jelent meg a felvételi bizottság
plébánosa felolvasta a megalakult Ezen a békebizottsági alakuló ülévételi bizottságok m u n k á j á papi békebizottság alábbi szövegű sen több mint 70 katolikus
pap nak eddigi eredményeit, komoly hi- előtt, hogy bejelentse: nincs kedve
Például
Négyesi
határozatát:
egyöntetűen leszögezte, hogy kiáll bákat fedezhetünk fel. Nem a fel- továbbtanulni.
a béke megvédése mellett és segíti vételi bizottságok végezték rosszul Klára kijelentette: undora van a
a csongrádmegyei dolgozókat az munkájukat, nem, a hiba ott van, tanulástól.
javaslat
, ..,,
építésben, a szocializmus
megte- hogy az egyetemi vagy főiskolai
A felvételi _ vizsgák során derült
kere érdekében.
Munkánk
már remtésében, segíti ötéves
tervünk továbbtanulásra jelentkezett ^diákok
l í t n u l k i egy igen súlyos hiba, anue'.yszinnemcsak az aratást, hanem a to- sikeres túlteljesítésében. Ezek után
lén nagyban hozzájárul a nagyszávább
folytatandó
növényápolás, teméljük, hogy az alakuló ülésen egyrésze nem tartotta kötelességé- mú lemorzsolódáshoz. Az iskola,
tarlóhántás és másodvetpseb szor- elhangzott felszólalások szerint is nek, hogy megjelenjék a felvételi igazgatók, az iskolai DlSZ-szervegalmazásában is meg fog nyilvá- a még megyénkben ellenséges han- vizsgákon, még többszöri felszólí- zetek vezetői nem jártak el kellő
nulni. Munkánk
segíteni
fogja gokat megütő és a népi demokrá- tás után sem.
körültekintéssel az orosz intézetbe
A szegedi Pedagógiai Főiskolára javasolt hallgatóknál és nagyon
egész országunk gyári és
üzemi ciánkkal szemben ellenállást kifej,
munkástestvéreink kenyerének biz- tő katolikus papok is jobb belá- például még az iskolaév befejezése sok deklasszált elemet küldtek el a
tosítására
történő beszolgáltatási tásra térnek és beállnak a béketá- előtt 390 középiskolás kérte felvé- felvételi vizsgákra, akiket semmiversenyeket is, őket pedig buzdí- ber harcosainak soraiba.
Ugyan- telét. A felvételi vizsgákon ezzel esetre sem lehetett felvenni.
tani fogjuk Alkolmányunk augusz- ezt kérjük a katolikus hívektől is, szemben eddig mindössze 270-en jeA fent említett hibák okozták,
tus 20-i ünnepére tett felajánlá- hogy kövessék a katolikus papok lentek meg. A Mvéfelj vizsgákon
hogy a jogász kar felvételi
saikra.
békebizottságában résztvevő
kato- meg nem jelent hallgatók 70 szá- vizsgáin a 71 jelentkezőből 42 hallzaléka most végezte el a pedagólikus
papok
példáját
és
valamenyMinden munkánkat a
magyar
gató jelent meg felvételre. A j e bé- giai gimnáziumot, tehát tanítói ok. lentkezők főleg azért nem jelenlek
püspöki kar július 3-t határozata nyicn kapcsolódjanak be a
levele
van.
Ezek.
az
oklevéllel
renszellemében akarjuk folytatni, püs- kéért folytaott munkánkba.
delkező hallgatók úgy számítanak: meg a vizsgákon, mert időközben
minek tanuljanak ők még egy pár állást vállaltak, amelyet többszöri
évet, amikor azután is csak taní- felszólítás után közöltek csak a feli
A korea! néphadsereg főparancsnokságának
Bálán
tani fognak. Inkább íehát otthon vételi bizottsággal. Például
hadijelentése
maradnak és várják, hogy őszre Piroska, Asztalos Katalin, Csanádi
Phenjan (TASzSz). A Koreai önlíéntesekkel, az arcvonal va- megkapják kinevezésüket. Ezsk a Endre munkás, és szegényparasztszármazású hallgatók állást vállalNépi Demokratikus Köztársaság lamennyi
szakaszán emberben fiatalok nem gondolnak arra. hogy tak és nem akarnak továbbtanulni.
néphadseregének
főparancsNépköztársaságunknak főleg szakoés hadianyagba® továbbra
is sított' általános iskolai nevelőkre Pillanatnyi anyagi érdekeiket fölébe
noksága jelenti:
helyezték a közösség érdekeinek.
A néphadsereg egységei szo- veszteséget okoznak aa ellenség- van szüksége. Ha fiatalságunk
Ezek a fiatalok felelőtlenül j á r ilyen
kis
nehézségektől,
mint
két.
ros együttműködésben á kínai nek.
tak el, mert visszavonták adott szavukat és nem tanulnak tovább, akkor, amikor dolgozó népünk a leg.
támogatást biztosítja taA Késárugyárban sehogyan sem nagyobb
nuló fiatalságunknak. Ezek a f i a t a lok. úgylátszik, m á r elfelejtették a
multat, amikor a munkás- és p a rasztfiatalok előtt elzárták a t a n u .
lás lehetőségét és nem gondolnak a r A Szegedi Késárúgyárban is tettek felajánlást a ra, hogy az imperialista országokSzegedi üzemeinknek -fiataljai is felajánlásokat
fiatalok a VIT-re. Ezeknek a felajánlásoknak egy- ban az i f j ú s á g nagyrésze még ma
tettek a Világifjúsági Találkozóra, ezek a felajánkét kiváló eredményén kívül semmi látszata nincsen is csak sóvároghat a tanulás után.
lások hűen visszatükrözik az ifjúság békeharcát. A
a mai napig. Az egész üzemben csak két kiválóan
Szegedi' Ruhagyár DISz.-fiataljai is már tettek felE r r e gondoljanak a. fiatalok és
teljesítő DISz-fiatalt lehet találni. Apró Jenő, aki használják fel a még hátralevő időt'
ajánlásokat a VIT-re. A vállalt felajánlásokat már
vállalta, bogy augusztus 5-re 150 százalékra telje- a felvételi vizsgákon való részvételtöbb ifjúmunkás kimagasló eredménnyel teljesítette,
síti túl tervét, jelenleg már augusztus 2 1 tervén re és továbbtanulásukkal, odaadó,
sőt egyesek túl is teljesítették. A vállalások teljesídolgozik. Dudás József, aki eddig munkájával le szorgalmas tanulmányi munkával
tésében szép eredményével kitűnik Simon Mihály
volt maradva, ma már fél nap különbséggel befe- vegyék ki részüket a szocialista jöjfisztahánovista, aki a vállalt 180 százalékát már 200
jezte júífius bavi tervét. A többi teljesítések csak az vő építéséből.
százalékra túlteljesítette. Szép eredményt ért el Báátlagteljesitések szintjén állnak.
lint Gizella ifjúmunkás, aki 95 százalékról 149 száAmikor a többi szegedi üzemek ajándékot kézalékra teljesíti felajánlását, II. Nagy Márai 118
Móraha!om dolgozói
szítenek a VIT-re, hogy ezzel Is kifejezzék a béke
százalékról 127 százalékra, Nagy Mária 100 százalékmelletti kiállásukat, addig a Késárügyár ifjúmun- nem lesznek hálátlanok!
ról J47 százalékra és Vecsernyés Etelka 105 százakásai semmi ajándékot sem ^szítenek. Azzal malékról 137 százalékra teljesítették vállalt felajánlágyarázzák, hogy nem kapnak elég anyagi támogasukat.
Mórahalom dolgozóinak, de
a
tást az üzemtől.
A Ruhagyár DlSz-szervezete szép szalagot kémórahaimi
földmüvesszövetkezet
A szervezetű munka terén komoly lemaradá- dolgozóinak is, örömünnepe
szít majd arra a zászlóra, amelyet a szegedi üzevolt
sok vannak. Az agitációs gárda már hónapok óta az elmúlt vasárnap. A Párt és az
mek DISz-fiataljai ajánlottak f e l ' a VIT-re.
nem működik és így az ifik többsége szétforgácso- állam segítségével a földmüvesszöA szervezeti munka terén is nagy javulás mulódott. Nincsen meg a kapcsolat egymás közölt. Ha vetkezet boltját központi
tatkozik a Ruhagyárban. Az agitációs gárda tagjai
mintavalami kérdés, vagy probléma velödik fel, nem tud- áruházzá fejlesztettük.
közé új, kiválóan dolgozó ifjúmunkásokat vettek
Az üzlet
jak, hogy kihez forduljanak. A DISz szervezet tit- ünnepélyes megnyitását áruval bőfel. Megszervezték, hogy minden alapszervezetben
kára, Bóka Lajos nem szervezi meg kellően a mun- ven megrakva várta a földműves10 ifihez egy bizalmit osztottak be, akik a fennkát. Nem tudja összetartani a DISz-Qiatalokati. Bóka szövetkezet. A dolgozó
álló esetleges problémákat a pártszervezettel beszéparasztok
Lajos saját maga is siránkozik, hogy nem lud sem- pedig évi munkájuk gyümölcséből
lik meg. így erősebbé vált a kapcsolat a pártszermit sem tenni, mert saját maga Is lemaradt a mun- kedvük szerint vásároltak.
vezet tagjai és ,a DISz if júmunkások között.
öröm
kájában. Állandón elhagyja a gépét, mert hol a volt nézni a megelégedett, boldog
A DÍSz-szervezet gyűléseken foglalkozik a VIT
DISz be, hol pedig a pártszervezetbe kell neki sür- munkásarcokat; azokat, akik soha
jelentőségével. Amint Simon András, a DlSz-bizottgősen menni. Vájjon ezeket a fontos dolgokat, nem nem álmodtak arról hogy valaha
ság titkára elmondta: — „Állandóan beszélünk az
lehetne-e munka után elvégezni? Bóka Lajos tehát Mórahaiom községben ilyen
szép
ifik előtt a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetről.
változtasson edd'-gi munkamódszerein és lege'sősor- és áruval gazdag üzlet álljon
a
F.bből vezetik le azután a békeharc fontosságát,
ban munkáját javítsa meg, mert egy DlSz-tlfkár- rendelkezésükre. Boldogok
voltak
amelynek egyik jelentős fejezete lesz a III. Világnak példát kell mutatni a többi ifjúmunkásoknak. a szövetkezeti dolgozók is,
hogy
ifjúsági Találkozó. Ezen a találkozón tesznek majd
A VIT el való foglalkozást is elhanyagolták a jó munkájukkal örömet okoztak a
hitet újra a világ összes országainak fiataljai a béDISz-flata'ok. Vagy nem értetfék még meg a VIT dolgozó parasztoknak. Az első nake megvédése mellett."
jelentőségét az Ifik?
pon 15 ezer 500 forint volt a be-'
Az elmúlt héten ifinapot tartottak, ahol Lacsán
Ilona, a Szovjetunióban járt ösztöndíjas diák ismerA legnagyobb hiányosság a műszaki személyzel vétel, ami a legfényesebb bizonyítette a Komszomol életét és eddigi eredményéit. Bemunkájánál mutatkozik. A műszakiak nem biztosít- téka annak, hogy a dolgozó patermékeik • után
szédében hangsúlyozta, hogy az ifiúságnak a Szovják a munkamenet folytonosságát. így azután nem rasztok eladott
olcsó
jetunióban milyen nagv vállalásai van a termelés
egyszer történt meg az. hogv a Pépek leálltak, mert rendes árat kapnak, amin
minden területén, A DISz-fiataljainknak is, amint
nem volt anyag A műszaki dolgozók ezután foko- és jóminőségű áru t vásárolhatnak.
Rákosi elvtárs' mondotta: „Pártunk aranytartalékaizottabban biztosítsák a munkamenet zavartalansáMórahalom dolgozó parasztsága
nak ke'll lenni."
gát, mert az üzem dolgozót llven körütmények kö- nem felejtette el, hogy* ezt a dús
A DISz-szervezet állandóan foglalkozik ifinapozött nem tudják teljesíteni augusztus 20-ra vállalt áruval ellátott szövetkezetet a Makon és faliújságokon az imperialista országok fiafelajánlásalkat.
gyar Dólgozók Pártjának köszöntaljainak életével. Állandóan közli azokat a hatálAz üzemi pártszervezet Is tarfson szorosahb hetik Most jó munkájukkal,
a:
mas erőfeszítéseket, amelyeket az imperialista orkapcsolatot fent oz üzemben dolgozó DlSz-ftatalok- cséplés és begyűjtés ütemének foszágok fiataljai tesznek, a béke megvédése érdékal. Támogassa őket a fennálló problémák megol- kozásával akarnak az élen járni.
kában,
dásába*, mert esek akadnak szép Mámmá.'
ádaaz Uíváiv ,
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a Szegedi Keramit Téglagyár pártszervezete

Az üzem összes dolgozója megtelte felajánlását augusztus 20-ra
A kommunista építő kritika helyes alkalmazása és annak elfogadása bármely
munkaterületen
döntő változást hoz. A hibák feltárása és egyes funkcionárius
munkájának éles bírálata naponta szükséges.
A Szegedi
Keramit
Téglagyár
pártszervezete szívós, kemény munkát végez. Július 6-án a "Délmagyarországban megjelent
kritikai
cikk után hozzáfogtak, hogy eddigi munkájukban megmutatkozó hibákat kiküszöböljék. A pártszervezet vezetősége az ÜB. bevonásával
összeült és megbeszélték,
hogy legelőször is a népnevelőket
állítsák munkába.
— A felvilágosító munkát kell
megjavítani — mondotta a párttitkár elvtárs —, ami az augusztus 20-i munkafelajánlások szervezésében is nagy segítséget nyújt.
A népnevelők
elindultak.
Az
üzem minden
dolgozójával elbeszélgettek. Munkájukat
eredménynyel végezték Az elmúlt két hét
aiatt a Keramit Téglagyár
valamennyi

dolgozója

pótlólag mgtette az Alkotmány ünnepére munkafelajánlását. A párttagokkal egyénenkint a pártszervezet titkára beszélgetett el.
— A kommunistáknak
kötelessége elsősorban, hogy a termelés
minden területén élenjárjanak. —
Ynondotta többek között az elvtársaknak. — A pártonkívüli dolgozók
figyelnek minket és sokat várnak
fölünk'.
Imre Sándor még csak tagjelölt.
Megfogadta, hogy az üzem területén mutatkozó hibák elleni harcban segítséget nyújt a pártszervezetnek. Imre Sándor elvtárs az T.
számú kemence-kihordó brigád vezetője. A brigád tagjaival
rendszeresen elbeszélget
és
munka
közben átadja tapasztalatait. A
Párt iránt való szeretet érzésével

ismerteti meg és neveli munkatársait. így érte, el azt, hogy egy hét
alatt a kihordó brigád termelési
eredménye nyolc százalékkal emelkedett. A párttagok, a pártszervezet segítsége
mindenhová eljut.
Sok gondot okozott már a II. számú égetőben igen sűrűn előforduló szűk keresztmetszet. Az égetéshez szükséges nyers tégla
vasárnapra mindig kifogyott. Ennek ellenére a kemencét tovább kellett
fűteni.
Nagymennyiségű
szenet
használtak el
eredmény néljkük
Bálint József elvtárs javaslatára a
pártszervezet öttagú önkéntes brigádot szervezett, akik vasárnaponkint is bejönnek dolgozni. így biztosítják a nyersanyaghiány
megszüntetését és ezen kíviil a szén
100 százalékos kihasználását!
Aa éaaaserűaítéai

mozgalom

is kezd kifejlődni a Szegedi Keramit Téglagyárban. A gépház nagymennyiségű vizet használ fel. Ezt
a téglagyár körüli gödrökből biztosították. A felmelegedett vizet az
elhasználás után a városi csatornákba engedték. Ha az egyik gödörből kifogyott a ,víz, akkor tűzoltókat kellett hívni,
hogy szivattyú segítségével egyik gödörből
a másikba, majd a gépháziba engedjék a vizet. Ez a műveket igen
költséges volt. A tűzoltók egyheti
munkája 2—3000 forintba került.
Bogár Szabó György gépész észszerűsítésével most az elhasznált vizet elzáró cső segítségével visszaengedik a gödörbe. így a vizet
többször fel tudják használni és
ezzel megszüntették az eddig előforduló vízhiányt is.
Nagy feladlat vár még a Szegedi
Keramit téglagyár dolgozóira. A
tavaszi esőzések miatt
jelentős
mért ékben — pontosabban 1 milj lió 500 ezer tégla elkészítésével —
maradtak el. A pártszervezet szo-

ros kapcsolatot teremtett a. dolgozókkal. Szívós agitációs, felvilágo.
sító
munkával
megmagyarázta,
hogy ez a nagy hiány milyen nagy
mértékben akadályozza a rohamosan fejlődő építőipar munkáját. Kifejlesztették a munkaversenymozgalmat. Az üzemben nincs olyan
brigád, mely
lenne párosversenyiben másik brigáddal. Ez a
lendület meg is hozta az eredményt
a lemaradás terén. Az 1 millió 500
ezer téglából ed'dig a napi feladatok elvégzése mellett 600 ezer tégi a
hiányt

póloltak

kíllfin megbeszélésekel tartottak
a népneveifikkel

a kombájn-gépcsoportok
vezetőivel és a kolhozok elnökeivel, ezeken a megbeszéléseken
konkrétan
megjelölték a feladatokat. A pártszervezetek segítségének köszönhető,
hogy a járásban szélesen kifejlődött
a szocialista munkaverseny és így
az aratás gyors tempóban halad. A
gabonacsatát mindenütt a pártszervezetek vezetik.
A kolhozparasztok, a kombájnke.
zelők, a trakforisták és a cséplőgépek gépészei mindenütt szociális,
ta kötelezettségeket vállaltak. A
vállalások után a Párt,
a
kor.
mány és Sztálin elvtársnak a szocialista földművelés
munkásairól
való midennapos gondoskodásán fellelkesülve, nagy lendületlel kezdték
meg a gabonabetakarítást.
A falusi pártszervezeteknek hathatós segítséget nyújtanak

Nagy lendületet adott a munkának az, hogy egyik
kommunista
kombájnvezető kezdeményezésére a
többi kombájnvezetők is
óra ütemtervet készítettek.

Ezt az óraüfemtervet igyekeznek
mindenütt betartani. Az a kombájnkezelő, aki az óraütemterv készítését kezdeményezte, „Sztálinyec.
6" gépén naponta 36—38
hektár
földön végzi el az aratás és cséplés munkáját.
A kombájnkezelők
ezzel az ú j módszerrel a normát
kétszetresen-háromszorosan is túlteljesíti!
A kombájnok hatalmas tartályai,
bél szünet nélkül szállítják a búzát. Az aratás első napjaiban a bú.
za tisztítása még sok 'kívánnivalót
hagyott maga mögött. A járási aktíva gyűlésén a körzeti pártbizottság
mezőgazdasági
osztályának

A Keramit téglagyár DISZ fiataljai ígéretet
tettek
arra, hogy
augusztus 20-ig a hátralévő téglahiánynak 50 százalékát elkészítik.
' A pártszervezet mindent meg
tesz azért, hogy az eddig elért
eredményeket tovább fokozzák. Az
élenjáró dolgozókat megjutalmaz,
zák. Az elmúlt héten több dolgozó,
közöttük Vörös István kihordót 150
forinttal, a kemencekihordó brigádot szintén 150 forinttal jutalmaz,
ták meg a jó termelési eredményeikért. A Keramit téglagyár
pártszervezete mostmár világosan
látja, hogy ha jói működik a párt
szervezet, akkor az üzem termelési eredménye is növekszik. A továbbiakban arra vigyázzanak, hogy
a dolgozók és a pártszervezet közötti kapcsolat ne lazuljon mieg.
A népnevelők, állandóan foglalkozzanak a munkásokkal. A fiatalokat bízzák meg kisebb-nagyobb feladatokkal és az elvégzett munká.
jukat fokozottan ellenőrizzék. A
politikai munkák megjavításával a
Keramit téglagyár is eléri azt,
hogy a tcibbi szegedi élenjáró üzemekhez hasonlóan a munka jobb
megszervezésével, a termelési eredmények növelésével Sikeresen old.
ják meg a reájuk váró feladatokat.

egyik munkatársa részletesen beszámolt róla, hogyan gépesítették
a gafcpnatisztítást a Lenin-kolhozban. A beszámoló eredményeképen
elhatározták, hogy több kolhozban
magtisztító-szérüt szerveznek.

Ezekian a szérűkön sok gabonatisz.
tító gépet helyeztek üzembe és így a
kolhozok napi gabonakihordási elő,
irányzatukat 30—35
százalékkai
túlteljesítik,
A ,,XVII. Pártkongresszus".kolhozban a gabona elszállítására 20
tehergépkocsit állítottak üzembe. A
gabonatisztító gépcsoport dolgozói a
learatott gabonamennyiséget hiánytalanul meg tudták tisztítani, s így
például egy szérűről 24 óra alatt
öt tehergépkocsi nem kevesebb, mint
100 tonna gabonát tudott beszállítani a gyűjtőállomásra.
V. Bihanov

Kedden érkezik Magyarországra
a VIT tiszteletére Albániából elindult
„Békeváltó"
A' berlini m .
Világifjúsági
és Diák Béketajálfcozó tiszteletére
Albániáiból
elindított
,,békeváltó" a Bolgár
Népköztársaság
területén, a bolgár
fiatalok nagy lelkesedése mellett, Szófián keresztül halad a
román határ felé és kedden délután 5 órakor érkezik Magyarországra.
A „békeváltó" július
27-én,
Érden, Nagytétényen át érkezik Budapestre.
Július 28-án 9 órakor foly-

tatja tovább útját a váltó és
négy órakor érkezik a komáromi hídhoz, nuajd a DISZ Központi Vezetősége képviselőinek
kíséretében a Dunán viszik át
"a váltót Ruszovceig, ahol
ünnepség keretéhen átadják a
váltót a csehszlovák
fiataloknak.
Ide fut be az osztrák és
olasz fiatalok váltója is. A
váltók rövid ünnepség után
haladnak tovább a VIT színhelyére, Berlin felé.

Két szegedi művezető kitüntetése

Érdemérem ezüst foA. Népköztársaság Elnöki Ta- sasági
nácsa jó munkájukért az aláhbi- kozatát.
Barna
József
művezetőnek
akat tüntette ki:
Ez a segítség legelsősorhan
arra
K o r i m György
művezetőnek (Szegedi Kenderfonó) a Magyar
irányul, hogy jól szervezzék meg a (Újszeged! Kender- és Lenszö- Népköztársasági
Érdemérem
tömegagitációt a mezei
szálláso- vőgyár) a Magyar
Népköztár- bronz fokozatát adományozza.
a járási küzoont kommunistái
és komszomoiiai.

kon. Munka után, a pihenőidőiben,
kultúrgárdák színvonalas előadásokat tartanak, sok kolhozban bemut a t j á k a legújabb szovjet filmeket
és a termiésfbegyüjtési munka alatt
nem hanyagolják el a faliújságok
készítését. A kombájn-gépcsoportoknál és a szántóföldi
brigádoknál
pártés
komsaomolcsopor lókat
szerveztek. Ezzel lehetővé tették,
hogy az alapfokú pártiszervezetek
jól végezzék az agitációs tömegmunkát, amely biztosítja a termésbe takarítás zavartalan menetét,

Kedden tartotta ötödik tanácskozását
a koreai fegyverszüneti bizottság
Peking
(TASzSz). Az U j
Kína hírügynöksége • tudósítója jelenti Phenóanból:
, f z U j . Kína hírügynöksége
tudósítójának a koreai front
vezérkarától kapott értesülései
saerint a koreai fegyverszüneti

és

éjtszakáktt

Az első játékfilm Sztálingrád hős védőiről
a szegedi Vörös Csillag-moziban
A szegedi Vörös Csillag-mozi m á tól, csütörtöktől kezdve mutatja be
Szimonov: „Nappalok és éjtszakák"
című világhírű regényéből készült
filmet, amely Sztálingrád hősi védelmét mutatja be rendkívül érdekes és művészi történet keretében.
A regényben és a filmen egyaránt
teljes egészében és nagyságában
bontakozik ki előttünk a hitleri fasisztákkal szemben vívott hatalmas

gárda harcait és történetét bemutató film cselekményét, Á film Magyarországon is igen jól ismert
rendezője: Alekszander Sztolper a
regény alapján mesteri munkával
mutatja be Sztálingrád védelmét és
a felkészülést a győzelmes támadásra, az erők és tartalékok • cso.
portosítását a sztálini terv alapján.
Óriási élményt jelent ennek a.
filmnek a megtekintése. Jelentősé-

be.

TELJESÍTIK LEGELSŐ KÖTELESSÉGÜKET A KUBÁNIAK
A kubáni leningrádi j á r á s kol-'
hozföldjein a kolhozparasztság és a
gépkezelő-munkások
jó
ütemben
folylatják a nyári
mezőgazdasági
munkát: jól halad a gabona betakarítása és ezzel a legelső kötelezettség, a beadás határidőelőtti teljesíJése.
A sikert annak köszönhetik, hogy
helyesen szervezik meg az aratási
és a terménybegyűjtési munkát.
Nagy hozzáértéssel használják ki a
mezőgazdasági gépek teljesítőképességét és jó politikai felvilágosító munkát végeztek a munka megkezdése előtt és munka közben is.
A gabonabetakarítás előkészítésér e nagy gondot fordítottak. Minden koihozban időre előkészítették
az aratógépeket, kijelölték a szérűket, a mázsálóhelyeket. a raktára,
kat és üzemképes állapotba helyez,
ték a szállítóeszközöket. A pártszer.
Vezetek titkárai

Nappalok

A film egyik mélyen emberi jeleneit
küzdelem, a világtörténelem egyik
legnagyobb és legdöntőbb jelentőségű csatája, Szaburov kapitány
lövészgárda jának történetén keresztül. Az ő sorsukból és küzdelmükből éljük át mi is a sztálingrádi
nappalokat és éjtszakákat, érezzük
a hősi város védőinek bátorságát és
elszántságát. Szaburov kapitány és
Arija
Klimenko
vöröskeresztes
ápolónő szerelme kíséri végig a

i

gére Bplsakov, a Szovjetunió filmügyi minisztere is rámutatott egyik
könyvében, amikor a többi között a
következőket írta: „Ez volt az első
játékfilm Sztálingrád hős védőiről.
A szovjet közönség meleg szeretel.
tel és tetszéssel fogadta". A szegedi
közönségnek is minden oka megvan
rá, hogy meleg szeretettel fogadja
ezt a filmet és egész biztosan az
elismerő tetszés nem fog elmaradni.

A Komszomol példát mutat a DISz-nek
kulturális nevelomunkájában is
Dártunk
évtizedes
harcának
eredményeként alakult meg
az elmúlt évben a magyar ifjúság
széle® tömegeit magában foglaló,
egységes, új, harcos ifjúsági szervezet — a Dolgozó Ifjúság Szövetsége. Ennek feladiata — ahogyan ezt Rákosi elvtárs mondotta
— „a Szovjetunió Komszomoljához
hasonlóan elősegíteni az ifjúság
szocialista nevelését és Pártunk
utánpótlását az ifjúság köréből."
A DISZ megalakulása megterem,
tette annak
lehetőségét,
hogy
munkánkban mind tökéletesebben
érvényesüljön a sztálini tanítás,
amely alkalmassá tette a Komszo.
molt hivatásának betöltésére. „A
Komszomol azért tudta megoldani
a nehéz feladatokat — mondotta
Sztálin elvtárs —, mert a Párt vezetésével végezte munkáját, mert
tevékenységével egyesíteni tudja a
tanulást, különösen a leninizmus
tanulását a minidennapi gyakorlati
mukával. mert az internacionalizmus szellemében tudta nevelni a
munkások és munkásnők, a panasz
tok és parasztnők fiatal nemzedékét, mert meg tudta találni azt,
ami egyesíti a fiatal leninistákat
az öregekkel, az öreg és ifjúgárdát mert egész munkáját alá tud.
'ta rendelni a proletárdiktatúra és
a szocialista építés győzelme érdekeinek."
J ^ Komszomol a lenin tanítások
alapján neveli a szovjet i f .
júságofc, harcol az egyre magasabb
műveltségi színvonalért és fontos
szerepet tölt be a kultura és az
építőmunka teirén elért sikerekben.
A DISZ előtt ezen a téren h a .
talmas feladatok állnak,
hiszen
dolgozó népünk most vívja kulturális forradalmát, ötéves tervünk
nemcsak gazdasági felemelkedő,
sünk terve, hanem egyben a volt
uralkodó osztályok műveltségi . mo_
nopóliumániak
felszámolását,
a
munkásosztály és a dolgozó nép
kulturális felemelkedését is céljául
tűzte ki. A Komszomol az irodalom
népszerűsítése terén igen nagy je.
lentőségű munkát végez. Gorkij
mondotta: „Szeressék a könyvet,
a tudás forrását." Gorkij szavai a
komszomol isták egyik
jelszavává
váltak és a könyv a szovjet ifjúság életének elválaszhataflan uti.
társa, barátja, tanítója.

tárgyalásokat folytató küldöttek ötödik ülése, július 17-én
koreai idő szerint 10 órakor
]\/Ii ezideig nem használtuk fel
perckor
h e i á ő ú m és 13 óra 40
eléggé nevel őmunkánkban az
„ .
,
,
irodalmat. Pedig „az irodalom
fejeződött be. Az ulesen foly- mindennél jobban .gazdagítja, a j
tatták a napirend megvitatását.

embert, lehetővé teszi fejlődésün.
ket és az emberek tökéletesebb
megértését" — tanítja Kalinin elv.
társ. Nekünk is harci fegyverünk
a haladó irodalom. Lehet-e szebb
szavakkal hazaszetetre
tanítani,
mint ahogy nagy költőnk, Petőfi
tesizi ezt verseiben. Az élenjáró
szovjet irodalom alkotásai, a nia,
gyar irodalom haladó
hagyományai, klasszikus értékei hazaszeretetre, az ellenség gyűlölerere ta.
nítanak bennünket. Kulturális neve.
lésünk legyen harci fegyver, legyen
felvilágosítója,
tanítója
ifjúsá.
gunknak. hogy felismerje ég gyű.
lölje ellenségeit. Az ellenség gyűlöletére való nevelés a béke védelmét is Szolgálja, mint ahogy ezt
segíti elő kulturális munkánk a
munka lendületének
fokozásával,
amikor jobb termelési eredmények
elérésére serkenti az ifjúságot.

Ha

a megnézzük DISZ.szervezeteinket, azt látjuk, hogy kulturfelelőseink nem látják teljesem tisztán feladataikat. Vannak alapszer.
vezeteink. kulturcsoportjaink, ahol
a kulturmunfcával fiatalokat vonnak a szervezetibe és ezek között
akadnak olyanok is, akik meglátogatják a falu dolgozóit, de ez nem
általános. A MÉMOSZ DlSZ.sizervezete két kulturelöadással, népi
tánccal készül a VIT-re és augusztus 20-ra. Ezenkívül területi szervezeteinél esténként diapozitív vetítéssel mozgósítja fiataljait.
Megemlítjük a Textilkombinát
kulturmunkáját is. I t t a kul'turfelelős eléggé elhanyagolta munká.
ját, nem beszélhetünk tehát arról, hogy a Textilművek kulturcso.
portja jó munkát végez. A DISZ.
vezetőség azonban meglátta ezt a
hibát és a napokban megtartott
bizottsági ülésen
megtárgyalta,
hogy a hibát hogyan tudja k i j a .
vítani. A Késárugyár DISZ.szervezete valósággal szívügyének tekinti
a falusi dolgozók látogatását, kultúrműsorral igyekszik a falu és
vásos közötti különbséget enyhíteni.
A szovjet ifjúság egészséges,
vidám dalai és táncai példáján kivirágzó tömegdal. és tánckulturánk biztosan szorítja ki az
amerikai imperializmus
slágereinek, szambájának egészségtelen,
mérgező levegőjét. Ez legyen példa
előttünk! Legyen munkánkban példaképünk: a Komszomol
kultur.
munkája!
Ágh Margit

yagaaaBKi:

Q
Kíváncsian
nézett
minden ember az út
felé, hozzák-e már az
ebédet az üzemi konyháról. Sok
megjegy• zés
hangzott
el:
„Ugyan, hegy
lehet
majd a kévét
hányni,
vagy a szalmát
hordani az olcsó
ebéd.
tői?"
De
egészen
más
megjegyzések
voltak,
amikor ebédelt a 25
cséplőmunkás:
J a j , de jó ez a leves. — Hány
merőkanállal lehet kapni? —
Van-e még? — Nekem is kell még!" —
hallatszott
mindenfelöl. Mikor minden em-
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Az Usa tát

Iwts

ber megevett vagy hat
merőkanállal.
még
mást is akartak enni.
Következett
az ízletes
savanyúkáposzta,
bőséges
adagokban
s
benne mintegy 12 centiméteres
kolbászdarabok.
Még felét sem osz.
tották ki az
ételnek,
máris
felhangzott :
,JDe jóllaktam,
ami
maradt,
elteszem
uzsonnára". Pedig talán kettő
sem
volt
köztük,
aki
elhitte
volna, hogy ilyen
jó
és bőséges ebédet ad-

nak az üzemi
konyhák,
Most
azonban
mindnyájan
meggyőződhettünk
erről.
A népi
demokrácia
bebizonyította
ne.
künk, hogy szeretettel
támogatja
a
nehéz
munkát végzőket.
Köszönetünket
fejezzük
ki a Magyar
Dolgozók Pártjának
ezért a
támogatásáért
is.
A 13. számú cséplőgép munkásai
nevében:
Bérezési
János
gépfelelős.
Szabó
István
cséplést
ellenőr.

üzemi munkásságunk segít a dolgozó parasztságnak

a cséplési munkák sikerrevitelében
Újszegeden a József Atilla.tele.
pen csépel a 13-as számú cséplőgép. A cséplőgépnél dolgozók legnagyobb része vidéki. A m u n k á sok komoran f o g t a k neki a munkának a az nem is ment úgy,
ahogy kellett volna
Más gépnél
vidám énekszó mellett dolgoztak,
csépelték az aranysárga
gabonát,
a 13-as gépnél pedig csak a g é p .
búgás hallatszott. Délben
aztán
kiderült, mi is a bajuk a muniká.
Boltnak.
Mivel
mindannyian
vidékiek,
nincs lehetőségük a f ő t t ételhez
jutniok, anélkül pedig ilyen k o moly erőt kívánó munkát, nehéz
végezhi.
Dolgozó parasztságunknak ismét
segítségére sietett a munkásosztály.
Az Űjszegedi
Kenderszövőgyár
dolgozói amikor megtudták a csép.
l&nunkások panaszát, az
Üzemi
Pártbizottság és a vállalatvezetőség intézkedése által lehetővé telték, hogy a cséplőgép munkásai
az üzemi konyháról kapjanak mindennap etfcédet.

Kedden délben, amikor
elérkezett az ebédidő, m á r ott v á r t a a
dolgozókat a frissen főtt ebéd,
amelyből mindenkinek
bőségesen
jutott nemcsak ebéd, hanem m é g
vacsora is.
A munkások ebéd u t á n vidáman
f o g t a k újból munkához, hegy minél hamarább befejezzék a cséplést és miné. gyorsabban
eleget
tehessenek beadási
kötelezettségüknek. A cséplőgép dolgozói közül m á r eddig is többen teljesítet,
ték beadási kötelezettségüket. í g y
például Kónya András, aki egy
katasztrális holdon termeit
zabot.
21 mázsa zabot adott be. Ugyanígy Lakatos Antal és Pap Mihály
szintén rögtön a cséplés napján
200 százalékban tettek eleget b e .
adási kötelezettségüknek.
í g y segíti egymást az üzemi
munkásság és dolgozó parasztságunk, így küzdenek együttesen a
békéért, szocialista jövönkért.

FŰNYÍRÓ ollót
venne
Petőfi
Sportkör. Ajánlatot Lenin-u. 7. sz.
Műszaki Kisgéphez.
ALKALMI vétel; még nem
használt, szép rekamié sürgősen eladó.
1550 forintért. Szent György-u. 15.
BOROTVAPENGE élesítés
megbízhatóan. Szecsődi drogériában, Bajcsy-Zs.-u. 20,
AJTÓ és ablakok eladók. Széchenyi-tér 15, II. em., 9. ajtó.
KILENC hónapos idomított farkaskutya eladó. Kossuth L.-s. 8, jobboldali lépcsőház. I. e m . 3.
NOI kerékpár, ú j gumival
eladó,
Tavasz-u. 1 szám.
VILÁGOS műbútor hálószoba
eladó. Szűcs zsinegüzlet. Bajcsy-Zs.u. 16. szám.
GÁZTŰZHELY eladó. Dózsa
Gy.u. 11., házfelügyelő.
ÜZEMI adminisztrációt.
bérelszámolást, statisztikát önállóan
végzem, elhelyezkednék.
Kossuth-u.
21b., I. cím
EGY fél hálószoba, egy kis jeges,
3x4-es argamen-szőnyeg eladó. Kelemer.-u 11, II. em., 1.
Délután
5—7-ig. '
IRODAI redőnyös, használt könyvszekrény eladó.
Kossuth L.-s. 5.
Asztalos-műhely.
ÜZEMI konyhára kétajtós jégszekrény e'adó. Újszeged, Temesvárikörűt 18.
EVOLUT, kálisz könyvviteli
tanfolyammal
elhelyezkedést
keres
Kozmovszky, Sztálin-köfút 33, II.
em. 6.
TÉGLA, használt cserép, 3 + 1 rádió, világos
szürke
férfiöltöny,
tiszta gyapjú, eladó. Tolbuchin-supárúl 16.
KEVESET használ! mély gyermekkocsi eladó. Kecskeméti-u. 3a., felBő csengő. Erd. d. u. 2 óráig.

P á r t h i r e k

Pártoktatás Háza-felelősök és tömegpropagandafelelősök részére ma
délután 6
órakor a
Pártokta'is
Házában értekezletet tartunk, amelyen az elvtársak feltétlenül jelenjenek meg.
Vasárnap délelőtt 9 órakor
a
Szabadság-moziban az ötéves terv
főbb kérdéseit ismertető előadássorozat második előadása.
Agif.-prop. osztály
Szervezési osztály
instruktorai
ma, 19-én délután 3 órakor fontos
megbeszélésre jelenjenek meg Sztálin-sétány 10. szám alatti nagyteremben.
Agif.-prop. osztály
N A P I R E N D
CsUtörtök, 1951. jútins 19.
MOZI
Szabadság-mozi: Szünet.
Vörös Csillag: Fé! 7, fél 9 „Nappalok és éjszakák" (július 19—25
ig).
Fáklya filmszínház: 6 és 8 „Halló Moszkva és Híradó" (ma utoljára.)
Fáklya; Vasárnap délelőtt fél 11
órai kezdettel filmmaiiné: „A sivatagi 13-ak".
•

SZÍNHÁZ
Szünet.

£

•

A Múzeum nyitva keddtől
tekig délelőtt
9-iöl délután
szombat és vasárnap délelőtt
1 óráig,

•

pénS-ig,
9-től

A Szegedi Honvéd SE félévi mérlege
Szeged város sportjának
fellendítésében nagy szerepe van a Szegedi Honvéd Sportegyesületnek. A
tavasszal, egymásután
alakultak
meg az ú j szakosztályok és ezeknek versenyzői minden sportágban
színessé telték a küzdelmeket. A
labdarugó csapat, amely az NB I.
újonca volt a 9. helyezést érte el.
Bebizonyította.
hogy helye van a
legjobb 14 között.
A csapalot a
fiatalság jellemzi, akik
technikai
tudásukat nem tudták kidomborítani, de küzdő szellemükkel kimagaslottak a Npmzeti Bajnokság mezőnyében. A csapat védelme megbízhatóan küzdött. A fedezetek inkább a védekezésben vették ki a
részüket. A csatársor időnként komoly teljesítményt nyújtott.
Korszerű helycserés, gyors kevés búzásból áíiö támadásokkal
hozta
zavarba az ellenfél védelmét és így
eredményes tudott lenni. Ennek a
csapatrésznek
legfőbb hiányossága
a megfelelő középcsatár
kérdése.
Ennek a hiánynak a pótlására
a
Sz Honvéd vezetősége mindent elkövet és az őszi fordulóban jobb
helyezést fog elérni a csapat és biztosítani fogja az
NB
I.-ben a
bennmaradást. A II. csapat a megyei bajnokságban három ponttal
maradt el az első helyezőitől.
A birkózók hasonlóan a lebdarugókhoz, beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és országos viszonylatban is
kiváló eredményeket érlek el. A Honvéd birkózók
lelkiismeretes, szorga'mas felkészülésükkel emelkedtek ki a névtelenségből. Az 1951. évi szabadfogású
hivatali
bajnok
félnehézsúlyban
Reznák. Nehézsúlyban
Vászin. A
kötöttfogásban mindketten
országos III. helyezést értek el. A tatai
edzőtáborban készülnek
a Berlini
főiskolai világbajnokságra.
Benkő
lepkesú'vban, Szirbik és Fodor a
pehelysúlyban és Szakáts a középsúlyban értek el kiváló eredménye-

ket.

A csapalbajnokságban

az

NB

III-ból a legjobbak közé küzdöttek
fel magukat a Honvéd birkózók.
A Honvéd
ökölvívók is
keményen megálltak a helyüket. Balázs,
Kaposi, Maróti, Fodor és Süki megyei bajnokságot nyertek.
A kosárlabdázók férfi csapata a
tavaszi forduló után az első helyen
áll. A női csapat a második helyen
végzett.
A röplabdában a férfiak a második helyen végeztek.
A kerékpárversenyzők
szebbnélszebb eredményeket értek el a fővárosi és vidéki versenyeken. Ifj.
Kiss és Vidákovics több első helyezést értek el.
A motorosok
most bontogatják
a szárnyukat.
A legutóbbi bajai
versenyen Nohel szereplése kiemelkedőnek mondható.
Az atléták köziil Kun Budapesten
megnyerte a 10 kilométeres gyaloglást. A többi atlétikai számban
is szép eredményt értek el a Honvéd versenyzők. Az ifjúsági atléták
komoly Ígéretnek mutatkoznak.
A kézilabda csapat a városi bajnokság élén áll.
1 A Honvéd tekecsapat a tavaszi
' idényben országos csúcsot javított,
Révé' z országos egyéni
rekordot
állított fel.
Az asztalitenisz női és férfi versenyzői most vívják a megyei bajnokság kiizde'meit. Eddig
Erlich
edző vezetésével
igen szép eredményeket' értek el. A sakkozók a
megyei bajnokságért küzdenek.. A
most felállított vívó szakosztály az
ifjúság megszervezésén fáradozik.
Szeged
város
sporttársada.lma
örömmel látja, hogv néphadseregének szegedi egyesülete az elmúlt
félévben
előbbre vitte
városunk
sportiát és komoly Ígéretet nyújt
arra, hogy Szeged snortja
méltó
iesz az ország második városának
a sportjához.

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 I óráig.
A Somogyi-könyvtár nyitva van
Nagv az érdeklődés az országos ifjúsági
július és augusztus hónapban köznapokon
délelőtt
10
órától
14
úszóbajnekságok iránt
P a p p Mihály
óráig.
Az OTSB rendezésében pénteken százan neveztek be. Mivel a szeDÉPOSZ titkár
*
Újszeged
szombaton és vasárnap Szegeden gedi egyesületek is több tehetség
IDŐJARASJELENTÉS:
Várható sorrakerülő országos i f j ú s á g i úszó- ges versenyzővel rendelkeznek éa
időjárás csütörtök estig: Több nap. bajnokságok i r á n t óriási érdeklő- a szegedi úszók is jóformában vansütés. Több helyen eső,
mérsékelt, dés nyilvánult meg. A nagyszabá- nak, a szegedi úszóktól b a j n o k s á .
helyenként
élénk
északnyugati, súnak ígérkező úszóbajnokságokon gokat és sok jó helyezést várnak.
majd nyugati
szél. A
hőmérséklet az ország legjobb f é r f i és női if- Az úszó küzdelmeket" mind három
átmenetileg emelkedik. Várható
hő- júsági úszói vesznek részt. A küz. napon fél 5 órai kezdettel b o n y o .
és a M O K É P dolgozói lelkes m u n - mérsékleti
értékek az ország
terü- delmekre. melyeken jó eredménye- lítják le
az újszegedi
verseny,
kával végzik az ú j , korszerű vetítő- letére: reggel,16—19,
délben 24—28 ket várnak, eddig több mint két-1 uszodában.
gépek felszerelését. Ennek nyomán fok
között.
Díjtalanul nézhetik meg a szegedi dolgozók
jelentősen megjavul a filmelőadáaz országos röptahdabajnokság
középdöntőit
sok minősége: sokkal tisztább h a n VIDÁM-EST. Vasárnap
vidám
got és képet tudunk vetíteni, amely
Az OTSB rendezésében péntek, csapásokon Pest megye. Bácslkisnagyban hozzájárul a bemutatásra műsoros-est az Űjszegedi Szabad- szombat és vasárnap t a r t j á k meg kun megye. Csongrád
megye és
kerülő filmek megszerettetéséhez és téri Színpadon a mezőgazdasági' ter- az
országos
röplabdabajnokság Budapest
legjobb
nyolc
női és
melésben
élenjárók
tiszteletére.
a közönség fokozott igényeinek k i .
középdöntő küzdelmeit az újszegedi férfi csapata
vesznek részt. Ac
elégítéséhez.
Ságvári-pályán.
A
mérkőzések
ígérkező
röplabda
Mi, a Szabadság-filmszinház dolmind három napon reggel 8 órától izgalmasnak
RÁDIÓ MAI MŰSORA:
gozói július 22-től az eddiginél is
és délután 4 órától kezdődnek.. A mérkőzéseket mindenki díjtalanul
fokozottabb szeretettel v á r j u k a szeCSÜTÖRTÖK, JUL'IUS 19.
nagyszabásúnali
Ígérkező
össze, nézheti meg.
gedi dolgozókat, hogy szocializmust
építő m u n k á j u k közben hozzájárulKossuth-Rádió
hassunk szórakozásukhoz, művelő2—2, 15. Sz. Honvéd I I — S z . PeTOTO-tájékoztató
5 Falurádió.
5.30 Hírek. 5.40
désükhöz, tanulásukhoz. Mindezt a
tőfi II., elmarad, 16. Karancsalja
1.—2. Bp. Dózsa—VL
Sortex, —Salg. Ép. 2—1.
6.45
szocialista-realista kultúra
termé- Indulók. 6 Színes muzsika.
keivel, a haladó filmek minél n a - Hírek. 7 Zene. 7.20 Népzene. 7.45 végeredmény és az első félidő
Ma Sz. Postás—Sz. Honvéd II.
gyobb látogatottságával a k a r j u k el. Lapszemle. 8.05 Dalok. 11.30 Elbe- eredménye, 1—2. 3—4. Bp. H o n szélés. 12 Hírek. 12.30 Hangleme- véd—Győri Vasag 1—1, 5. M.
megyei bajnoki mérkőzés
érni.
A Szabadság-filmszinház
dolgozói zek. 13.15 Szórakoztató zene. 14.10 Szpárták—Leningrádi Dinamó 1—2,
Ma
délután fél 6.kor játszák le
Gyermekújság. 14.45 Előadás.
15
Krilia a Sz. Postás—Sz. Honvéd II. meóra 30 Szlovák dalok. 16.05 Isko- 6. R. Daugava—Kujbisevi
J É G S Z E K R É N Y , családi petróle. lások rádiója. 16.25 Balettszvit. 17 Szovjetov 1—x, 7. Hmv. D ó z s a - gyei bajnoki labdarugó mérkőzést
umfőző eladó. Brüeszeli-krt. 18.
8. T. V a s a s - a Hunyadi-téri sportpályán.
Hírek. 17.10 A Néphadsereg
hír- Makói Lok. x _ 2 ,
R E K A M I É eladó. Széch«nyi-tér 8., adója. 17.30
Hanglemezek.
17.50 Komáromi Lok. 1—2, 9. Ny. ÁGSK Megyei teniszbajnokság Szegeden
I. 14. ajtó.
Az MTSB
szombaton
rendezi
Előadás. 18.05 Ifjúsági rádió. 18.40 —Nyíregyházi Dózsa x—2, 10. Bp,
JÓLFŐZŐ, gyermekszerefő b e j á r ó - Hírek némefül. 19 Baranyai
da- Vasas—Bp. Kinizsi 1—2, 11. Bp. meg a megyei egyéni, páros és
nőt felveszünk. Sztálin-krt. 38. I. íok. 20 Hangos Újság. 20.40
Be- Honvéd—Bp.
Lok. 2—1, 12. E . vegyes teniszbajnokságokat az ú j emelet 6.
gyűjtési hírek. 20.45 Bajazzók. 22
Fáklya—Bp.
Dózsa
2—1. P ó t m é r szegedi Haladés.pályán. A bajnoki
ÚJ állapotban lévő gyermekböloső óra 05 Hírek. 22.30 Parasztbecsüküzdelmekre péntek
délig
lehet
kőzések: T. Bányász—Nyergesújeladó. Csongrádi-sugárút 8/a, eme- let. 23 50 Zene. 24 Hírek.
nevezni a TSB Tábor-u. 3 szám
let.
falu 1—x, 14. Csurgó—Siófoki Ép. alatti hivatalos helyiségében.
EGY jókarban lévő cső-sportkocsi
Petőfi-Rádió
eladó. Cím: Csuka.utca 35/b.
5.30
Népdalok.
5.50 Torna. 6.05
F U T Ó . és összekötő szőnyeget, n a SídcUcs UUakatceituÍH^áÍ^á<zaUi
indított
gyobb boroshordókat megbízásból Üzemi lapszemle. 6.20 Hanglemezt
Előadás.
veszek. Gluck, Attila-utca 16. sz. 6.30 Hamglemezek. 6.50
A S Z E G E D I MSZT
ELADÓ egy d a r a b konyhaszekrény 7 Gyermekeknek 7.20 Hírek szlovéA Magyar.Sziovjet
Társaság helyes megfejtői között igen
nül. 7.35 Hanglemezek. 8.30
A
Püsoök-utca 11/c.. festőműhely.
szervezete
rendkívül értékes
BŐRDIVÁNY eladó Joó kárpitosnál Szovjetunió, a szocializmus orszá- szegedi
jutalmakat
osztanak
ga. 8.40 Hanglemezek. 9.20 Isko- érdekes
Széchenyi-tér 9.
kirakatrejtvény pályá- ki, amelyek máris megtekintlások
rádiója.
10
Hírek.
10.10
E G Y jókarban lévő női k e r é k p á r
zatot
indított. Ennek lényege hetők a „Délmagyarország"" kiHangverseov 10.50 Ének. 15 Nép- abból áll, hogy
eladó. Bihari-utca 42.
Ruhá- adóhivatalának
a sz'egedi
kirakatában.
EGY' 110 Voltos ventillátor eladó. dalok. 1.5,40 Zene. 16.10 Gordonka. zati Bolt 32. árudájának kiraElső díjként néprádiót adnak
17.20 Hanglemez. 17.30 Hírek. 17
Szent Mihály-u. 3. Tóth.
megfejtőnek, a máóra 40 Előadás 17.55 Zenés mű- kataiban különféle képeket, fel- a helyes
Csongrádimegyei Ingatlanközvetítő sor. 18.30 Hírek. 18.40 Szív kii'di. iratokat és a rejtvényhez szűk. sodik díj nagy bőr
aktatáska,
közli:
egyéb tárgyakat helyez- ezenkívül a jutalmak
19 Előadás. 19.15
Snort.
19.30 séges
között
BÚTOROZOTT szoba magányosnak Tánczene 21 Hírek franciául. 21 tek el. Mindezek az elhelyezett szerepel teljes úttörő felszerekiadó. Juhász Gy.-u 9. I. em. 30. óra 30 Előadás. 22.05 Zene.
tárgyak, képek a Szovjetunió lés, ing, nyakkendő,
sapka,
Érdeklődni 7—3-ig.
ismeretével és megismertetésé- ezenkívül
számos,
értékes
ELCSERÉLNÉM belvárosi
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Diós Károly, Makó, Gyóni Géza- sak pontos megjelenését.
Délmagyarország Nyomda, S z e g e d
u. 61.
felelős vezető i Priskle Sáridra,
.Városi Békeiroda
A kirakatrejtvény
verseny 1

Üj vetítőberendezés épül
a szegedi „Szabadság"-moziban
Az ötéves terv beruházásai a nehézipar és mezőgazdaságunk fejlesztésé,
nelc hatalmas összegei mellett a k u l t u .
rális
intézmények
területére is kiterjednek. K u l t ú r f o r radalmunk egyre emelkedő eredményei nemcsak növelik, de mindjobban ki is elégítik a dolgozó tömegek kulturális igényeit.
A kqjeli napokban a szegedi mozilátogató közönség régi kívánsága
valósul meg a Szabadság-filmszínházban. Néhány napon belül f e j e ződik be ugyanis a mozi ú j vetítőberendezésének felépítése,
amely
lehetővé teszi, hogy a Szabadságmozi n y á r i szünete után, július 22től még tökéletesebb előadásokat
kaphasson a közönség. A R A F I L M
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