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Forrósodik a munka falun.
Az
ősziek betakarításának
befejezése,
a
szántás-veté6
elvégzése
mind
olyan feladat, amely megkívánja,
hogy a falu minden dolgozója teljes erejével vegyen részt
a
jó
termés biztosításában.
Számtalan
példa fényesen bizonyította be azt
a közmondást, hogy „ki mint vet,
úgy arat." Saját bőrén tapasztalta
ezt Tóth Pál makói kisparaszt is.
akinek búzavetése
tavaly ok'óber
végére nyúlt ki. Késő volt a további igyekezete: átlag két-két és
fél mázsával kevesebben
csépelt
el, mint azok a ezomszédai,
akik
hallgatva a
kormány
tanácsára,
idejében vetették el a magot.
Az idei bő terméseredmény bizonyította be: nem
amolyan légből kapott szóbeszéd az, hogy korán, az öszi esőzések beállta előtt
kell elvetni jól
megmunkált talajba a magot, hanem olyan
tanács
amit érdemes megfogadni:
érdemes betartani a határidőket: nagyobb kenyér jut az asztalra, jobban meglelnek majd a csűrjeink,
magtáraink. A telt csűrök, magtárak pedig azt jelentik: jobbmódúbbakká, gazdagabbakká válunk.
A
bő termés bennünket erősít és jómódú, erős országra támadni százszor is meggondolja az
ellenség.
És melyik becsületes dolgozó parasztember ne állna most kl családja biztonságiért, jóléte növeléséért — a békéért? A kis,
egyszerűnek vélt hétköznapi
lettek,
amelyet úgy gondoljuk csak magunkért, családunkért leszünk, így
válnak országos
tetté.
Egy-egy
falu dolgozóinak munkája az
őszi
terv teljesítésében békénk, szocialista épitésűnk tervének: az ötéves terv
teljesítésének
szilárd
pillérjeivé
válnak.
Az, hogy milyen ülemben fejlődik, erősödik az ország,
tehát
a
dolgozó parasztság
vállán is
nyugszik. Ahány napot késünk a vetéssel, annyival kevesebb termést
kapunk, annyival kevesebb
részt
vállal a dolgozó parasztság az országépítés munkájából. Nem csoda
hát, hogy a falu
ellenségei,
a
kulákok
most 6em
késlekednek
„szaktanácsaikkal"
megtéveszteni
a dolgozó parasztságot és sajnos
több helyen eredménnyel. Nem kis
része volt az ellenségnek
abban,
hogy az ősziárpa velését nem tudtuk határidőre teljesíteni,
holott
a betakarításban előre haladtunk.
Három héttel ezelőtt — akkor
is
már a vetés meggyorsításáról volt
szó — a baksiak
közül
'öb'oen
úgy vélekedtek: „Várni kell
egy
kis esőt. mert tgv még az eke is
nehezen jár a földben." Nem kétséges, hogy ez nem
egyenesen a
dolgozó parasztság véleménye volt.
E vélemény mögött a kulák „szaktanácsa" rejlett. Éppen
ellenkezőleg kell eljárni a vetéssel!
Még
az őszi tartós esőzések
előtt el
kell vetni, mert később az
eke
már nem 6zánt, hanem csak gvúria
a sarat, a vetögép
csoroszlyája
unos-unlalan csak eltömődik.
\
sáros földbe törlénö, késői vetés
olyan kínlódás, amely nem hozza
meg a várt eredményt. S a késedelem szinte elképesztő
termésveszteséget jelent.

Mit jelent például
az,
hcgv
elkéstünk az ősziárpa
vetésével?
Legalább is 3 mázsával
kevesebb termést katasztrális
noldanként. Ez nagy veszteséget
jeleni
a dolgozó paraszt egy-két toldns
vetésterületén is, de
több
6záz,
ezer mázsát jelent, ha például egy
járás elmaradását nézzük a
megyében. A makói
járásban
16
ezer 107 mázsával lesz
kevesebb
az ősziárpa termés a
késedelem
miatt. De ez a veszteség még növekszik, ha az
elkövetkező
napokban nem törekszünk az
ősziárpa vetésének befejezésére. Ezek
után érthetőbbé válik, hogy miért
törekszik a kulák a vetés meggátolására: miért szükséges,
hogy
kíméletét nem ismerve,
leplezzük

termésért
le őket, állítsuk
pellengérre úgy,
mint a dolgozó parasztság, a haza
legádázabb ellenségét.
A szántás, a vetés
halasztási
nem tűrő elvégzése
tehát
harci,
politikai tett, ami a dolgozó
parasztság
öntudatának
fokmérője.
Az ipari dolgozók tervük túlteljesítésével teszik lehetővé, hogy százszámra kerüljenek
új, nagv teljesítményű traktorok a
faluba; az
ipari dolgozók
áldozatos
harca
teszi lehetővé, hogy
minél
több
iparcikk, mezőgazdasági
szerszám
jusson a dolgozó paraszt számára.

Hogyan tudja ezt mind
meghálálni a dolgozó parasztság?
Ugy,
hogy testestől, lelkestől síkra száll
azért, hogy még erősebbé,
megbonthaíatlanabbá tegye a munkásosztályhoz
fűződő kötelékét
A
munkás-paraszt szövetséget
kovácsoljuk mind szilárdabbá most
az
öszi
vetési
munkában.
Van-e
olyan becsületes
dolgozó paraszt
a megyében, aki ne tartaná szentnek és sérthetetlennek ezt a szövetséget? Van-e olyan
becsületes
dolgozó, aki lemondana az ötéves
terv további
áldásairól,
amely
megvalósításának élén a
munkásoszlály küzd? Nincs és nem is lehet! Ez nemcsak becsületbeli ügy,
hanem olyan kérdés, amely
jólétünk fokozásával, életszínvonalunk
szüntelen növelésével van kapcsolatban.
Aki tehát a becsületes dolgozók
nagy
közössége tagjának
érzi.
vallja magát a falun, minden tettében arra kell irányulnia,
hogy
saját községében
lehetővé tegye
a vetési munka gyors elvégzését.
Pártszervezetek, tanácsok,
népne
velők és mindenki, aki ezért küzd,
egy-egy erődítmény most a győzelemért vívott harcban. A népnevelők most a Párt első, tűzvonalban
küzdő katonái és ezeknek a katonáknak jó, vagy rossz
felkészült
sége nagymértékben
befolyásolja
a munka,
a harc
előmenetelét.
Amilyen a felkészültség, a fegyver, az érv, olyan meggyőződéssé!
lát a falu dolgozó népe az
őszi
munkához Ha tudja, hogy a búzavetés késlekedésével
elvesztheti
egy-két családtagja évi fejadagját
— mert legkevesebb ennyit jelent
a késés
—
fáradtságot nem Í6
merve azon lesz, hogy minél előbb
elvesse a magot és győztes h-irco
sává váljék a munkás-paraszt szö
veiség további erősítésének.
A feladat
oroszlánrésze
tehát
most is a népnevelóké. Ezt a feladatot azonban csak úgy
rudia
minden
népnevelő
végrehajtani,
ha ő maga jár elöl jó példával.
Bakson Rácz Péter tanácstag, le?meggyőzőbb érve az őszi
magvak
6zelektorozására
az volt,
hoey
sorra
mutogatta
szomszédiinak
szépen kitisztított vetőmagvát
és
aztán mondotta el: milyen előnnyel
jár, ha tiszta mag kerül a földbe
így járt el a szántásnál és a vetésnél is.
Kétségtelen, hogy azok
szavára hallgatnak a falun,
akik
jól érlik a gazdálkodást, ak".c elsősorban saját példájukon
mutat
ják meg, hogy hogyan kell biztosítani a jövő évi jó te'rmésL
Az
a kommunista tehát, aki hátul kul
log a falu legforrób napjaiban, az
nemcsak, hogy nem teljesíti a Párt
iránti személyes kötelességéi,
hanem éket ver a Párt és a falu'dolgozó népe közé. Egyetlen
kom
munisia
késlekedése 10—12 pártonkívüli
kisés
középparaszl
késlekedését vonja maga után.
A párttagok
felelőssége
tehát
a lehető
legélesebben
domborodik ki az öfizi munkában Í6. Olyan
felelősség ez, ami a falu
íová">bi
fejlődéséárt, a dolgozó
parasztság
jólété.ért kell, hogy
megnyilvánuljon. S ezt a felelősséget a
bő
termésért kell elpalántálni minden
dolgozó paraszt szívében. Az egész
falu
minden
dolgozója
érezze
attól a munkától, amit most végeznek a lehető legnagyobb
leiKiis
meretességgel, íügg a jövő évi bő
termésünk.

fl SzGvIe'uniá dolgozói munkaversennvel köszöntik
a Nagy Októberi Forradalom 34. évfordulóját
Moszkva (TASZSZ).
A
Nagy
Októberi
Szocialista
Forr»da'nm
közelgő 34. évfordulója alkalmából
a
Szovjetunióban
egyre
jobban
bontakozik ki a munkaverseny. A z

üzemek munkaközösségei
konkrét
vállalásokat tesznek
a , termelési
tervek határidő előtti teljesítésére,
nyersanyagtakarékosságra,
a minőség megjavítására.
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Sztálin elvtárs nyilatkozata után
a békehorc világszerte új szakaszhoz érkezett
Minden

ország sa/tója nagy
amelyei a nyilatkozat

A „Rabotnicseszko Delo"
hétfői számában „Meggyőző felelet
és világos figyelmeztetés"
vezércikkében foglalkozik a
történelmi
jelentőségű nyilatkozattal.

cikkekben számol be arról a
kiváltott a békeszerető népek

A nyilatkozat elsősorban nagyjelentőségű lépés a béke megvédése érdekében. Sztálin
szavainait
gondolkodóba kell ejleniök
mindazokat, akik az atomfegyver borzalmaival fenyegetik a
népekei.
Annak ünnepélyes kijelentése, hogy
a Szovjetuniónak nincs szándékában sem az USA-t, sem bárme:y
más országot
megtámadni, újabb
bizonyítéka Sztálin
békeakaratának.
Százmilliós tömegek
mondanak
ismét • köszönetet Sztálinnak,
arra
kötelezve magukat, hogy újabb békealáírások
ezreit
gyűjtik majd
össze'1 — fejezi be cikkét André
Stil.

„Az
atomfegyverre
vonatkozó
nyilatkozat, amelyet ' Sztálin generalisszimusz a Pravda
tudósítójának adott, ragyogó megerősítése a
szovjet kormány
békeszerető és
előrelátó politikájának — írja többi
között a lap, — Sztálin
elvtárs
komoly figyelmeztetést intézett a z
önmagukról megfeledkezett
imperialisták felé, akik a közelmúlt kudarcai ellenére az atomfegyverrel
elérhető gyors győzelem
hitében
ringatják magukat. A Szovjetunió
A „Rundschau am Montag"
kezében az atomfegyver kizárólag
védelmi célokat szolgál.
Sztálin
elvtárs szavai megnyugvást kelte- című hétfői lap, amely Berlin denek a kiéleződött nemzetközi hely- mokratikus övezetében jelenik meg
szemléjében
hangsúzetben és ú j erőt öntenek a béke nemzetközi
lyozza, hogy
Sztálin
elvtárs a
hívei nagy táborában."
Pravda
tudósítójának
kérdéseire
adott válaszában még egyszer nyoAz „Humanité"
matékosan hangsúlyozta
a Szovkülpolitikai
vezércikkében
André jetunió rendíthetetlen békepolitikáStil a többi között a következőket ját. Aki az atomfegyverek előállításának betiltását követeli, az semírja:
miesetre sem akar háborút — írja
„Sztálin döntő jelentőségű nyilata lap.
kozata példátlan zavarba hozta a
háborús uszítókat, viszont az egész
A „Gunzsenzsibao"
világ becsületes embereinek szivécímű lap' a következőket írja:
hez szól.

lelkesedésről,
közölt

Semmi alapja sincsen annak
a
hűhónak, amelyet a külföldi sajtó
csapott ,,az U S A biztonságát fenyegető" állítólagos veszedelemmeí
kapcsolatban. A Szovjetunió mindig békepolitikát folytatott, rendszeresen síkraszállt
az agresszív
katonai cselekedetek e'.len és sohasem szándékozott megtámadni az
USA-t. vagy más országokat.
Bár a Szovjetuniónak
is van
atombombája — írja a továbbiakban a lap —, mégis az atomfegyver eltiltását és a m á r
meglévő
atombombáknak a békés építés céljaira történő- felhasználását követe! i. A Szovjetunió követelése egyszersmind az egész
békeszerető
emberiség követelése is.
Befejezésül a lap megállapítja:
Sztálin
nyilatkozata
lelkesítő
örömhír a békeszerető népek számára. Hatalmas lépéssel vi3zi előre
a béke biztosításának ügyét.

A „Daily Worker"
október 8-án első oldalán közölte
Sztálin elvtárs nyilatkozatának teljes szövegét.
A iap szerkesztőségi cikke hangsúlyozza, hogy az atombomba monopóliumának megsemmisülése intő
figyelmeztetésként kell, hogy szolgáljon az amerikai háborús gyujtogatók felé.

Foidíisunk nagyobb gondot
a kukoncabegyiijiés agitációs munkájára
A megyei begyűjtési osztály jelentése a gabona- és kukoricabegyüjtés
eredményeiről
A megyei tanács begyűjtési osz-1 tól október 6-ig 20.5 százalékos be- A begyűjtésben élenjáró makói jáíályának jelentése szerint Csongrád gyűjtési emelkedést értünk el. A rás is még 45 vagon C-kukoricát
járás
megyében a gabonabegyüjtés len- kukoricabegyüjtégi verseny a járá- gyűjtött össze, a csongrádi
dületében az elmúlt héten
nagy- sok között a mult héten a követke- négy és fél vagonnal. Szeged város pedig mindössze két vagonnal.
fokú visszaesés történt. A begyűj- zőképpen alakult ki:
A
szállítási
szerződéskötéseknél
tési emelkedés például szeptember
1. Makói járás 60.5,
még kisebb eredményekről beszél30-tól október 6-ig mindössze négy.
2. Szeged város 55.3,
hetünk.
tized százalékos volt. Ez a csökke3. Csongrádi járás 46.7,
nés már komoly mértékben veszéA hiba az, hogy
4. Szentesi járás 45.8,
lyezteti egyes járásoknál
az évi
a földművesszövetkezetek és a z
5. Hódmezővásárhely 39.3,
begyűjtési terv teljesítését. Különöagliációs munkában
résztvevő
.6. Szegedi járás 38-5 százialék.
sen a napi begyűjtési átlagok voltanácsok
és tömegszervezetek
A községek
kukoricabegyüjtési
tak alacsonyak a megye területén- versenyében élenjárnak:
nem fordítanak kellő gondot a
GyálarSt,
A gabonabegyüjtés ellanyhulásá- Nagymajiát és Klárafalva
szállítási szerződések
előnyeiközsénak az az oka, hogy helyi taná- gek. Ugyanakkor súlyosan
nek és a kukoricafelesleg Clemacsaink még most is gyengén keze- radt:
vételi jegyre való
átadásának
Kistelek
(18.4),
Csengéié
lik a nem teljesítők megbüntetését (19.8) és öttömös (21 százalék).
népszerűsítésére.
és a padlásokra felkerült
árugaAnnak ellenére, hogy
Népnevelőink,
helyi tanácsaink
bona begyűjtését.
a kukoricabegyüjtés lendületes
munkájuk megjavítása
érdekében,
Népnevelőink is egyre inkább
ütemben halad a megyében, a
éppen ezért állítsák követendő pélelhanyagolják Ismerteint a gaC-kuItorica begyűjtésénél és a
daként a jól teljesítő dolgozó pabonafelesleg begyűjtésének fonszállítási
szerződéskötéseknél
rasztokat.
tosságát. Most már Inkább csak
már hiányosságok
mutatkozA példamutatásban elsősorban a
a kukorica begyűjtésére fordínak.
tanácstagoknak kell élenjárniok!
tanak gondot.
Egy-egy községben hiányzik a
A vetésben továbbra
is Vas megye az első,
jól teljesítők népszerűsítése is, ami
azzal magyarázható,
hogy a bea betakarításban
Csongrád
megye
vezet
gyűjtést végző szerveink nem fordítanak kellő gondot a versenyre.
A földművelésügyi
minisztérium
Az őszi vetési munkákban
az
A tanácsok állandó begyűjtési
jelenti az őszi munkák állásáról:
október 5-i állapot szerint továbbra
bizottságai is nagyritkán tartaAz
őszi betakarítási
munkc-k is Vas megye az első 68 százaléversenyében az október 5-i
álla- kos
eredménnyel.
A
második
nak ülést és nem adják meg a
potnak megfelelően
változatlanul helyre Zala megye tört előre 45.1
végrehajtó bizottságnak azt a
Csongrád megye vezet 91.8
szá- százalékos teljesítménnyel ós felsegítséget, emelyet méltán elzalékos teljesítménnyel. Az utána cserélte a 3. helyet Veszprém mevárnánk tőlük.
72.8 gyével.
A megyék további sorA megye járásainak
gabonabe- következő Szolnok megye
bizto- rendje a következő:
gyüjlési versenyében a mult héte n százalékos teljesítményével
4. Győr-Sopron,
5. Szabolcsegyébként a következő rangsor ala- san tartja második helyét Szolnok
megyét azonban
erősen
megkö- Szatmár, 6. Bács-Kiskun,
7.
Sokult k i :
zelíti Békés
és Nógrád
megye, mogy, 8. Komárom-Esztergom,
9.
1. Szeged város,
amelyeket csak néhány
százalék Nógrád, 10. Baranya. 11. Tolna, 12.
2. Szentesi járás,
választ el az előttük
álló
me- Hajdú-Bihar, 13. Fejér, 14. Borsod,
3. Makói járás,
gyétől.
Abaúj, Zemplén, 15. Szolnok,
16.
4. Hódmezővásárhely,
A megyék további sorrendje
a Pest, 17. Csongrád, 18. Heves,
19.
5. Csongrádi járás,
következő:
Békés.
6. Szegedi járás.
5. Hajdú-Bihar, 6. Zala, 7. Heves,
A legfőbb feladat a most követA községek gabonabegyüjtési ver- 8. Vas, 9. Szabolcs-Szatmár,
10. kező napokban a vetési
munkák
senyében élenjárnak:
Baks 116.6, Pest, 11. Bács-Ki-kun,
12. Vesz- meggyorsítása.
Minden
erővel
Nagylak 111.8, Mártély 105.6, Fel. prém, 13. Abauj-Zemplén, 14. Koarra kell törekedni, hogy az őízigyö 100.8 és Derekegyháza 100 szá- márom, 15. Győr-Sopron, 16. Tolna,
árpa, az őszi takarmánykeverékek
zalékos teljesítéssel.
Ugyanakkor 17. Somogy, 18. Baranya, 19. Fe- és a rozs
vetését minden
meForráskút, Csenge]e és Csórva a jér.
gyében mielőbb befejezzék, a búza
sereghajtó szerepét töltik be a gaAz orezág egész területén
to- vetését pedig a
minisztertanács
bonabegyüjtési versenyben.
vábbra is fokozni kell a
betaka- határozatában
meghatározott
idő
*
rítás ütemét,
kü'.önösen a kuko- előtt az állami gazdaságok és terA kukoricabegyüjtésben
viszont rica- és a napraforgószár betakarí- melőszövetkezetek (csoportoki
oka megye minden járásában tovább tását, hogy a vetés gyors befeje- tóber 20-ig, az egyénileg
gazdálmélyszántás el- kodók
javult a munka lendülete. Ennek zését és az őszi
pedig legkésőbb
oklóber
25-ig befejezzék.
bizonyítéka, hogy szeptember 30- végzését lehetővé tegyék.
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így született meg a Rákosi elvtárshoz küldött fogadalom
a Szegedi Kenderfonógyár gömbölyítő üzemrészében
Kedves Rákosi Elvtársi
„Mi, a Szegedi Kendertonógyár
gömbölyítő
osztályának dolgozói megígérjük,
hogy a Nagy
Októberi
Szocialista
Forradalom 34. évfordulójának
tiszteletére ez évi tervünket november
24-ig befejezzük. Vállaljuk, hogy
a minőséget 90 százalékról
95
százalékra javítjuk. A munkaiégyeimet is megszilárdítjuk,
az
igazolatlan
mulasztásokat kiküszöböljük és a késéseket megszüntetjük."

nált, rugót helyett
rögzített szálvezetöket szerelnek a gépre.
Kiküszöbölik a rugótörést és
megszűnik a gépállás, s így
többet
tudnak majd termelni
ezeken
a
gépeken. A fonal
keresztorsózó
pálcán is

a mostani felajánlásban is
azok
jártak élen, akik a békekölcsönjegyzésekor is az elsők
közölt
voltak.
— Érzem —- mondotta Németh
Vince, a préselőgép dolgozója —,
hogy az a 600 forint, amit én is
jegyeztem, az nagyon kevés a békénk megvédésére. Meg az én számomra 6okkal többet ér a mi békés, szép életünk, s ezért vállalom, hogy ezentúl naponta
nem
26—28 mázsa zsinórt kölök bálába,
hanem 30-at. Most december
20-i
tervemet teljesítem, s november
7-re, a február 25-1 tervemet teljesítem 100 százalékos
minőség
mellett,
A kévekötő gombolyitó
gépen
dolgozik Dencs Gizella ifjúmunkás,
aki mindössze 16 éves.
Március
óta dolgozik az üzemben. Jó munkájával azonban máris
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A párthizaSmiak
m i n d e n párttaggal ismertessék m e g
a Párt S z e r v e z e t i S z a b á l y z a t á t
A békekölcsön jegyzés

munkások előtt; a Párt tagjai
nem éreznek felelősséget a
megválasztott új vezetőségi tagért, hiszen nem látják, nem érzik a z t , hogy az új vezetőségi
ing az ő akaratukból kerüli a
vezeiöségbe.
Ezért
terjedhetnek még
mindig
olyan hangok, mint például a Szegődi
Magyar Kenderben,
hogy
„fent úgyis eldöntik, hogy ki a legalkalmasabb a vezetőségbe". Ahol a
Párt tagjai így gondolkoznak — az
legyen komoly figyelmezte iés
a
pártvezelöség felé, hogy a párlbizalmiak segítségével alapos felvilágosító munkát kell végezni a párttagság között ós megmagyarázni
azt, hogy
a vezetőségválasztáson a párttagság valóságban választ és
nem csak formálisan, amint az
tavaly sok esetben előfordult.
Az új pártvezelöség tagjait mindenütt " egyszerű szótöbbséggel választják majd meg, érvényesítve a
Párt Szervezeti Szabályzatát, amely
kimondja:
-

napjaiban számos pártszervezetünk
megfeledkezett a vezetőségválasztás
előttünk álló nagy feladatáról. Az
újítási vezetnek be,
események azonban azt bizonyítják, hogy az a pártszervezet végami által a hüvelyek nem szakadzett jó munkát a békekölcsönjegynak el, 6 itt is emelkedik a terzésben is, amelyik nem hanyagolta
melés és ezenfelül
nagymennyiel a vezetőségválasztások előkészíségű hüvelyt takarítanak
meg. A
tését sem. Ez természetes, hiszen
gépek
olajozására,
karbantartáaz. hogy melyik párttag mit ér,
sára egy dolgozó jön fel a goinboEzeket a szavakat
csak harcban tudható meg.
lyítóba, hogy a gépek jó karbanA begyűjtés, a békekölcsönírták felajánlási Ívükre a gömbö- tartásával Í6
elősegítse a termejegyzés
győzelmes
harcában
lyítő osztály dolgozói, e nevük alá- lés zavartalan menetét. S
ezen
százával
és ezrével kerül .ek
írásával bizonyították
fogadalmu- felül is Schaph.son Ferenc, a gömfelszínre olyan párttagok, akik
kat. A levél elkészülését
hosszú bölyítő mestere vállalta, hogy minszerények, hallgatagok voltak,
beszélgetések előzték meg.
Még den műszaki támogatást megad
a
talán fel sem figyeli rájuk a
be sem fejeződött a békekölcsön- dolgozóknak, hogy emelni
tudják
helyi pártszervezet.
jeigyzéee, amikor
olvasták a Vae- a termelést.
Ezekben
a napokban
azonban
ós Fémárugyár dolgozóinak leve— Most már rajtunk a sor, dolhelytállásukkal,
szervezőképessépéldát
mutat
lét. A gömbölyítő üzemvezetősége gozókon — mondotta Rácz Jakabgükkel. munkájukkal bizonyították
összeült Schaphson Ferenc
osz- né —, hogy
munkafelajánlásunk- az üzem
fiataljainak.
Komolyan be, hogy a Párt élén a helyük.
tályvezető mesterrel, hogy
meg kal, s aztán a munkánk fokozásáírja alá az ívet.
Mindjárt hozzá kell tennünk: nembeszéljék részletesen:
a
gomba- val biztosítsuk vállalásunk
telje— Tudom, -hogy most
Rákosi csak a párttagok között, hanem a
lyitó üzem dolgozói mit ajánlanak sitését. En a magam részéről vál- elvtársnak, magának ígérem
meg pártonkívüli munkások és dolgozó
fel november 7 tiszteletére Rákosi lalom, hogy
15 napo6
napos azt, hogy ez évi tervemet decem- parasztok között is nagyszámban
hogy a
a mostani
mostani 15
elvtársnak.
tervteljesttési
előnyömet 2 nap- ber 20-ra befejezem.
akadtak olyanok, aki'k viszont azt
Megbeszélték, hogy hol kellene pal növelem, tehát növember 7-re
Sorolhatnánk tovább a neveket. bizonyították be, hogy helyük
a
,,A Párt összes vezető szerveit
javítani a munkát, milyen
hiá- befejezem a november 24-i terve- Báló Piroskát, Kálmán Etelkát, He- Pártban van. Az ásotthalmi párt.
demokratikusan.
taggyűlésen,
nyosságok akadályozzák a
több- met. így akarok jó munkámmal is gedűs Mihálynét,
a
gombolyitó szexvezet például éppen a békekölpáriértekezleten, országos párttermelést, hogy azok
kiküszöbö- harcolni békénk megvédéséért,
6 sztahánovistáját és a többieket, csönjegyzés ideje alatt bizonyosokongresszuson választják. 3 '
lésével emelkedjen a gömbölyítő tervem
túlteljesítésével
akarom akik lelkes szavakkal ígérték meg dott meg arról, hogy 12 dolgozó paA
vezetőségválasztó
taggyűlés előtermelése.
köszönteni november 7-ét.
a
vezetőségválasztó tag- készítésénél tehát ismertetni kell &
Rákosi elvtársnak, hogy
munká- rasztot
Felföldi Jánosné a műhely titA gömbölyítő dolgozói
lelkesen juk fokozásával indulnak
harcba gyűlésre m á r tagjelöltnek vehet párttagokkal a Párt
Szervezeti
kára ós Rácz Jakabné a
gömbö- csatlakoztak
munkafelajánlásuk- tervük
túlteljesítéséért,
hogy fel.
Szabályzatát.
lyítő termelési felelőse azután
a kal a
A párlépítés. a pártvezetősegva.
ezzel is hozzájáruljanak
ötéves
Ha a párttagok alaposan Isdolgozók-kai
ismertették
részletervünk idő előtti befejezéséhez. lasztások politikai előkészületei temerik a Párt Szervezeti Szatesen, hogy milyen feltételek melnovember 7 tiszteletére
hát
a
legszorosabban
összefüggenek
— Tudjuk —, mondják — , hogy
bályzatát, akkor sehol sem tűlett tudják a tervüket
túlteljesl induló munkaversenyhez. Egymásazokkal a feladatokkal, amelyek a
rik majd e1, hogy azt bárki is
teni. Elmondták, hogy
a
hetes után írták alá az Ivet, amelyet a Nagy Októberi Szocialista Por- Párt és az állam előtt állnak
Az
radalom évfordulóját jó munkával
megsértse.
fonál keresztorsózó gépek
üzemekben a termelékenység emehasz- Rákosi elvtársnak küldenek. Ebben köszönthetjük legméltóbban.
lése, a falvaikban « begyűjtés és az
Néhány vidéki üzemben,
őszi mezőgazdasági munkák ütemének
meggyorsítása
egyaránt
eTŐs pártszervezetektől függ. Ezért — például a Nagylaki Kendergyárhelytelen, ha a pártszervezeteknél ban — a párttagok? azonban csak
a soron levő kampányfeladatok hát- annyit tudnak a vezetöségválasztérbe szorítják a Párt
szüntelen tásról, „Wgy lesz", de bővebben
erősítésének
állandó
feladatát
és még nem foglalkoztak vele. SztaA földművelésügyi miniszter
a hez szükséges gépi munkák díját a len teni. A vállalat
hanovisták, a munkában
élenjáró
haladéktalanul
pénzügy, a könnyűipari és az élel- termelő kívánságára, a készpénzes köteles gondoskodni a megfelelő ezért szülcségets most fokozottabban dolgozók ebben az üzemben még
mezési miniszterrel, valamint
az szerződésre irányadó díjszabás sze- fajtájú és mennyiségű védekező napirendre tűzni a vezet őségvá- nem nyilvánították
véleményüket
lasztásók ügyét.
Országos
Tervhivatal
elnökével rint kama.mentesen hitelefi.
szernek a termelő rendelkezésére
arról, hogy kik lennének a legjobEgy-két
hét
választ
m
á
r
csak
el
egyetértésiben rendeletet adott ki az
bocsátásáról, amelynek ellenértékét
bak a vezetőségbe. A
pártszerveA magagabb terméshozam el1951—52. gazdasági évre kötött
a vállalat kamatmentesen hitelezi. bennünket a vezetőségválasztó tag- zetnek ez a politikai renyhesege
érése érdekében a termelő kögyűlések kezdetétől. Erőteljesebben
termelési szerződések általános felteles a megyei tanács mezőgazkell tehát a pártszervezeteknek a módot, lehetőséget nyújtott az osztételeinek szabályozásáról.
A termeltető vállalat — ha a
vezetőségválasztás kérdése felé for- tályel-lenségnek arra, hogy aknadasági
osztályának
előírása
termelő a vetést legalább 80
A rendelet bevezetőjében kimond.
munkát folytasson a Párt további
rt ulniok.
-szerint
mű'rágyát
használni,
ja, hogy
százalékig elvégezte — köteles
megerősítése, az ú j
vezetőségváamelyei a termeltet^
vállalat
Az,
hogy
a
pártszervezetek
lasztás ellen. A Csongrádi Bútora megállapított időpontig megegyfelől a termeltető vállalatok,
R
erőieijesebben
foglalkoznak
a
biztosít a termclfj részére, elgyárban például, ahol ugyan „fogh iározott összegben művelési
vezetőségválasztás
kérdésével,
másfelől a termelőszövetkezelenértékéi pedig
kamatmentelalkoztak" a vezetőségválasztás előelőlegel, kamatmentes hitelre a
sen hitelezi.
természetesen
nem
jelenthet
készítésével, de inkább technikailag,
tek (csoportok),
illetőleg az
termelő rendelkezésére bocsáa
mint politikailag — ott üzemi érv iamifé!e befelé fordulást,
A velőmagot a termeltető vállalata
tani.
egyénileg termelők
termelési
hanem éppen ellenkezőleg, azt je- tekezleteken az ellenség azt a hanmegjelölt
határidőig
a
meghatároszerződésbe kötelesek
foglalni
A rendelet a továbbiakban a ter- lenti, hogy a vezelőségválasztások gulatot keltette, hogy „r.álunk nincs
zott mennyiségben és áron bocsátja
alkalmas
a pártszervezeteknek olyan kommunista, aki
egymással szemben vállalt köa földmüveaszövc'.kezet raktárában més átadásáról, elszámolásáról, va- ideje alatt
a termelő rendelkezésére. A velő- lamint a kötelezettségek betartásá- meg kell erősíteniük kapcsolatukat lenne az ú j pártvezetőségbe". A
telezettségeiket.
mag ellenértékét a termeltető válla, nak biztosítása érdekében a kötbér a tömegcikkel; azt jelenti, hogy a Csongrádi Bútorgyár pártszervezeTisztázza vezetőségválasztó taggyűlés politi- te nem szállt eléggé élesen szembe
A termelőszövetkezelekre
vonat- lat kamatmentesen hitelezi. Vetés- kifizetéséről intézkedik.
kozó előírás szerint
a szerződött re — ha a különleges szerződési végül a termelési szerződést kötött kai előkészítése egyben még erö- ezzel az ellenséges megnyilvánulásterület bevetéséhez szükséges ve- fellételek másként nem rendelkez- egyénileg termelő!: termény beadási sebb szálakkai fűzze össze párt- cal, amelynek tartalma az, hogy
tőmagot — ha a különleges szer- nek — csak a termeltető vállalattól kötelezettségének kérdését. Eszerint, szervezeteinket a pártonkívüli mun- már eleve lejárássá a még meg
terület kások és parasztok százezres töme- sem választott ú j vezetőség tekinződési fellételek másként nem ren- e célra kapott vetőmagot szabad ha a termelő a szerződött
teljes termését, illetőleg annak a geivel.
télyét.
delkeznek — a termeltető vállalat felhasználni.
termelési szerződésben maghatároköteles a megjelölt határidőig
a
Az éberségnek tehát nemcsak
zott részét a szerződéses előírásnak
meghatározott
mennyiségben -és
A párldemokrácia
Sörárpa, olajlen, szójabab, gyaarra kell kiterjednie, hogy ne
megfelelően átadja a
termeltető
áron leszállítani a termelőszövetke.
pot,
dohány,
fűszerpaprika,
kerüljön be a vezetőségbe oda
vállalatnak, a termelési szerződés- megerősítése, a páxtdemokrácia tu.
zet vasútállomására. A vetőmagmagkender,
mustár,
cirok,
sel lekötött területre nézve mente- datosítása a párttagság sorai könak a vasútállomásról való elszálnem való kétes, ingadozó, megszőlő és gyümölcs termelésénél
sül a termény- és állalbeadási kö- zött — ez az előkészítés terén a
lításáról a termelőszövetkezet gonalkuvó elem. hanem arra W.
a szerződött területet a termeltelezettség alól. Kivétel ez alól a pártszervezetek előtt álló legfontodoskodik. A termelőszövetkezet köhogy a z osztályellenség ne vétető
vállalat
a
termelő
költsésörárpa
és
a
napraforgómag, sabb feladatok egyike.
teles a szerződölt területhez szükgezhessen romboló munkát a
gére jégkár ellen biztosítja és
rmelyek termésével — a terményA pártdemokrácia — a Párt
séges mennyiségű vetőmagot a ter.
Párt megerősítése, az új vezea
biztosításnak
a
különleges
beadást szabályozó rendeletben meg.
melési előírásokban
megállapított
törvénye. Aki megsérti — az
tőségválasztás ellen.
szerffldési feltételekben
meghatározott sorrendben — a beadási
időben elvetni.
akarva — akaratlanul
Is az
A pártdemokrácia éa az éberség
határozott díját kamatmentesen
kötelezettséget teljesíteni lehet, veellenségnek használ.
Kimondja a rendelet, hogy
hitelezi.
tésterületük azonban a terménybe- Az ellenségnek használ, mert ahol felszítása a párttagokban tehát egy
a szójabab és édes csillagfürt
adási kötelezettség alól nem men- nem a párttagság többségének aka- és ugyanazon kérdés.
Ha
a
szerződött
területet
jégkár
termeléséhez mind a lermelőtesül.
Az éberség akkor valósul meg.
rata testesül meg a megválasztott
éri, ezt a termelő köteles a röldcsoporioknak. mind az egyéniúj vezetőségben, ott a Párt vezetőit,
ha a párttagság tömege gyaH
a
a
termelő
a
termelési
szerzőművesszövetkezetnek
azonnal
bejeleg gazdálkodóknak
minden
korolja és hogy a párttagság
dést nem, v a j y nem teljes mérték- a funkcionáriusokat állandóan gálenteni.
esetben
kötelező a
talajolló
tömege gyakorolja az éberséA kártevők és betegségek fellé- ben teljesiti, a fentemlített mentes- tolná majd munkájában a párttaghasználata.
ség megszűnik és a termelő az ilyen ság bizalmának hiánya. Hiszen a
get, ahhoz a pár-demokrácia
A talajoltót a termeltető
vállalat pését, valamint az elemi kárt és terület után termény- és állatbe- pártfunkcionárius legfontosabb semaradéktalan megvalósítása
térítés nélkül, a velőmaggal egy- azok mértékét köteles a termelő adási kötelezettséget, vagy
gítőtársa
a
munkában
a
párttagennek
a földművesszövetkezet ú i j á n a ter.
szükséges.
idejűleg a termelőszövetkezet vasság
többségének
bizalma.
Ahol
ez
meltetö vállalatnak azonnal beje- arányos részét teljesíteni köteles,
útállomásán bocsátja a termelöszöhiányzik, ott j ó munkát a pártveA pártbizalmiak
\ elkezel rendelkezésére.
zetők nem tudnak végezni.
legfontosabb soronlévő feladat tefi nagysikerű megyei tüzoitónap
A termeltető vállalat a termelés
hát az, hogy a párttag jogait és a
Az eddigi tapasztalatok
során köleles a termelőszövetkezeta
verseny
nyerteseinek
kitüntetésével
ért
véget
nek minden, a termeléssel kapcsopárttag kötelességeit
külön-külön
azt bizonyítják, hogy egyes ü z e mindenegyes párttaggal alaposan
latos kérdésben szaktanácsot adni
Szombaton estétől vasárnap estig ezek
O^CJV üzemi
UíCUUtűzoltóságát
luiuiiimagai ésgj Csa- ,
,,
" , '
í,
.
és a termelőszövetkezetet munkájá- tartották meg a megye
tűzoltói- nád község
tűzoltóit
o k l e v é l l e l
ntekben a mult hibáiból nem tanub ismertesse. J ő módszert alkalmazban a rendelkezőre álló egyéb esz- nak versenyét
Hódmezővásárhe- tüntették ki
I t a k e l é 8gé a z elvtársak. A Szegedi nak erre a megismertetésre a Szeközökkel is támogatni.
lyen. A Dózsa-pályán
rendezett
A 800 l/p kismotor
fecskendő 1 R u h a t á r b a n az- üzem
csúc^eze- gedi
Textilkombmétban, ahol_ a
Kimondja méig a rendelet a mű- ünnepség után a
versenyszámok szerelésból első díjat a
Szegedi tosegeben
például megy,
az a .hiszen
hangulat,
hogy
„ez
könnyen
van Párt Szervezeti Szabályzatát és a
második
dijat
a
trágyák kötelező használatát, a k á r . és gyakorlatok bemutalására került Konzervgyár,
a vezetőségválasztásban
gyakorlai vok és betegségek ellen a kötele- sor. A koceifecskendő szerelésből Szegedi Szalámigyár nyerte meg. A tunk már tavalyról". Igen, van gya- Szabad Népnek a vezetőségválaszző védekezést. Megszabja továbbá az első díjat a királyhegyesi,
Tűzo'tóosztálypa- korlatunk, van tapasztalatunk a tásról szóló cikkeit a párlbizalmiak
a Csongrádmegyei
hogy
vándor- tavalyi vezetőségválasztásokból, de olvasókörökben ismertetik a Párt
második díjat Csanád, a harmadik rancsnokság 1950—51-e6
hasznosan tagságával. Nem véletlen, hogy ebdijat a deszkl tűzoltók nyerték. A zászlaját a Szegedi Konzervgyár e z , C £ a k a kkor tudjuk
öntözéses termelés esetén a terkirályhegyesiek fehér
márványla- nyerte el. Elismerő oklevéllel tün- felhasználni, ha meglátjuk az el- ben az üzemben már komoly felmeltető vállalat köteles n szerpon Lenin és Sztálin elvtárs bronz- tették ki a versenyben résztvevők m u i t vezetőségválasztások hibáit. S ajánlásokat tettek a munkások s
ződéssel termelt öntözést IgényMindszent,
Derekegyháza, ] e hibák közül a legfontosabb az,
érmét kapták meg, a csanádi
és közül;
lő növények után járó vízdíjat
tisztei-tőre.
Csanád- ' hogy sokhelyütt a pártdemokráciát pártvezetőségválasztás
cleszki tűzoltók pedig fehér
már- Algyő, Szegvár, Szóreg,
a
termelőszövetkezet
részére
Egy monda'.ban összefoglalva:
alberti
község
tűzoltóságát
és
a
—„-am^hxi«.»
iít
veratősömé:
ványlapon
a
tüzoltójelvényt.
A
megsértették
és
az
új
vezetőségek
kamatmentesen hitelezni.
A politikai előkészítés
egyik
gya- tagjait úgyszólván „felülről" jelölsze- versenyen kívül bemutatott
Végül intézkedik a művelési és 400 l/p kismotor fecskendő
új korlatukért a csanádi Korom László ték ki. Erre a gyakorlatra, erre a
legfontosabb feladata a Párt
egyéb előlegek folyósításáról, va- relésének versenyében e'.só
aki tapasztalatra nekünk most semmi
Szervezeti
Szabályzatának, a
lamint a termés betakarításának, szegedi Ládagyár, második a Sze- 12 éves tűzoltó últöröpajtást,
Fűrészek
üzemi az egyéni tömlöszerelésben ért el szükségünk nincs és ez ellen a „gyaPárt alaptörvényének
megisátadásának és elszámolásának mód- gedi Tiszamenti
korlat"
ellen
a
legélesebben
harcoljó
eredményt
és
a
Szegedi
Textiltűzoltósága és harmadik
Csanád
járól.
mertetése minden párttaggal és
ni
kell
a
Párton
belül.
község tűzoltósága lett Az
első művek, a Szegedi Ruhagyár, a Szetagjelölttel.
Az egyénileg termelőkkel kötőit díjat, az ezüst vándorserleget
az gedi Kendergyár dolgozóinak tűzA Párton belüli
demokrácia
Ez a megismertetés pedig a párt.
termelési szerződések feltételeit kü- Újszegedi Ládagyár
kiképzett
kapta
meg, védelmi szakszolgálatra
megsértése érdektelenné
teszi
lön melléklet tárgyalja. Eszerint a míg a Szegedi Tiszamenti
bizalmiak feladata.
Fűré" női csapatát.
a vezetőségválasztás
ügyét a
termeltető vállalat a talaj művelés-

Rendelet
a termelési

jelent meg
szerződéskötésről
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A Szovjetunió mezőgazdasága élenjáró dolgozóinak sok-sok tapasztalata
és útmutatása további fejlődésünkben gyümölcsözik
Megyei értekezleten búcsúztak el a szovjet küldöttek Csongrád megye
A makói ,,tf<íó>ő"-termelőszövetkezetbe, az óföldeáki gépállomásra, a Derekegyházi Állami Gazdaságba és a szentesi
,,Felszabadulás"-termelószöveákezatbe látogattak el csongrádrnegyei tartózkodásuk alatt a szovjet mezőgazdaság élenjáró dolgozói.
Civenko
elvtárs, a nem fekete földek Tudományos Kutatóintézetének tudományos munkatársa és a többiek: kitüntetett kolhozelnökök, szovhozigaz.
gató, gépállomási igazgató, brigádvezető és fejőnő a szocializmus országában szerzett tapasztalatai alapján adott sok-sok jótanócsot, útmu.
tatást: hogyan dolgozzunk, hogyan teljesítsük a Pártkongresszus hatá.
rozatát, amely kimondja a mezőgazdaság szocialista átszervezését
.
Célunk megvalósításához hatalmas segítséget adtak a szovjet
küldöttek, akik szombaton megyei értekezleten búcsúztak el a megye
eJ
dolgozoitol.
A z értekezleten resztvettek a megye legjobb tszcs-elnökei, brigádés munkacsapatvezetői, gépállomások és állami gazdaságok dolgozói,
akik kérdéseket tettek fel a szovjet
küldötteknek. A kérdések szakszerű
megválaszolása ismét nagy
segítséget jelentett Csongrád megye mezőgazdasági dolgozóinak abban a
munkában, amelyet a Párt, a dolgozó nép állama bízott rájuk.
Szél Sámuel, a vásárhelyi Alkotmány-termelőszövetkezetből
kérdezte:
Milyen kapásokat vessünk négyzetesen, hogy a gépierőt jobban ki

tndjak használni?

*

A kapásnövények négyzetes fészkes vetése rendkívül
nagyjelentőségű — mondotta válaszában Marcsenko elvtárs, a po|ta v ai terület
„Kujbisev" szovhozának igazgatója
— a terméshozam emelése és a
kapás művelés
gépesítése szempontjából. Ha a kapásnövényeket
nem négyzetes fészkes vetéssel vetjük, akkor ezeknek a megmunkálását nem tudjuk gépesíteni kellő
mértékben. Nagyobb méretekben a
négyzetes fészkes vetést 1944-ben
kezdték a mi szovbozunkban alkalmazni. Ilyen módszerrel vetjük a
kukoricát, a takarmánynövényeket.
A megmunkálás és a növényápolás
minden egyes folyamatát traktorral
végezzük el. Ezeknek a növényeknek kizárólag csak a fészkeit műveljük meg kézzel. Amikor még
nem voltak
speciális gépeink a
keresztes vetésre, akkor a kukoricát úgy vetettük, hogy a vetöterületet keresztbe és hosszába húzott
vonalakkal megjelöltük, vagyis a
területet egyenlő kockákra osztottuk fel. az egyes Sorok között 65
centiméter távolságot hagytunk. A
fészkeket az egymáson keresztül
haladó vonalak
kereszteződésénél
helyeztük el. Minden fészekbe 5—
6 magot vetettünk, a csira megjelenése után minden fészekbe kétkét növényt hagytunk meg, így
egy hektáron 43—44 ezer gyökeret kaptunk. Ilyen vetési módszerrel lehetővé tettük, hogy a traktor

a sorok között előre is és keresztbe ls haladhatott és a sorok között
átlós irányban is, vagyis minden
Irányban el tudta végezni a megművelést- Ma már különleges gépeink vannak, hogy a kukoricát és
a burgonyát négyzetes, fészkes vetéssel tudjuk
elvetni.
Ugyvéiem,
hogy az Ilyen vetési módszer rendkívül fontos és szükséges »z önök
termelőszövetkezeteiben is.
•

Török István, a megyei tanács
állattenyésztési osztályának vezetője, a következő kérdést tette fel:
Mikor
búgassuk
a
sertéseket,
hogy az évenkénti kétszeri fialást
biztosíthassuk?
Abbam a saovhozban, amelyben
én dolgozom — folytatta
Marcsenko elvtárs — figyeleanbevéve
az éghajlati viszonyokat, a következő időpontokat tarlom a fialás-ra
a legalkalmasabbnak:
Az első fiolás januárban és februárban, a második pedig július
ós augusztus hónapokban a legjobb.
Ezek a hónapok a legmegfelelőbbek
a malacok felnevelésére, mert ezek
a hónapok a mi éghajlati viszonya,
ink között a legszárazabbak, ez pe.
dig igen fontos a malacok nevelése
szempontjából.

•
A zákányszéki Petőfi-termelőcso.
port ebben az évben 20 hold gyümölcsöst akar telepíteni. Tanácsot
kértek:
Hogyan végezzék a gyümölcsös
telepítését?
Erre a kérdésre Udovicsenko elv.
társnő, kitüntetett szőlészeti brigád,
vezető adta meg a választ:
A mi kolhozunk a Krimi-félsziget déli részén van, ahol főleg dohány-, szőlő- és zöldségfélék termelésével foglalkozunk.
1950-ben
12 hektáros földterületen létesítettünk új szőlő és gyümölcsös telepet. Brigádom 4 hektárnyi területen szőlőt üiiejett és ezt az új terület felszántását Sz. 80-as lánctalpas traktorral végezték, 70—80
centiméteres mélységben. A tarlóhántás előtt 4 éc fél mázsa szuperfoszfátot és 5 tonna szervestrágyát

dolgozóitól

szórtunk el. Az ilyen megmunkálás
után azonban nem szabad azonnal
a szőlőt elültetni, hanem hagyni
kell körülbelül 2 hónapig, hogy a
talaj megülepedjék. A szőlőkertet
kora tavasszal létesítettük, 2 méteres sor- és másfél méteres lőtávolságra ültettük egymástói a 60—
70 centiméteres hosszúságú venyigéket, mivel nem állt rendelkezésre megfelelő szőlöcsemete. Az
ültetést a következőképpen végeztük: vasdorongokkal 60—70 centiméter mélységű lukat fúrtunk a
tajajba. ide belehelyeztük a venyigéket és a nyílásba trágyát szórtunk, ügyelve arra, hogy a lukba
ne legyen üres hely. teljesen kl legyen töltve trágyával. Ezzel az eljárással a venyigék 90 százaléka
maradt meg és már abban az évben 40—50 centiméteres
hajtást
adott a venyige. A gépi munka alkalmazásához
rendkívül
fontos,
hogy a területet helyesen osszuk
be, megtartsuk a sortávolságot. A
ml kolhozunkban 1950-ben hektáronként 120 mázsás szőlő termésátlagot értünk el, de volt olyan
hektár Is. az öntözött területen,
amelyen 200—250 mázsa termést
szüreteltünk le.

Nagyon szerettem
a Ruhagyárban dolgozni. M N D S Z
és MSZT-vonalon is sokat dolgoztam. Ez a munka most
hiányzik
nekem. Egészen más élet ez, mint
amilyen a gyermekkorom volt. Tizenhárom éves voltam, amikor ianulólánynak adtak a szüleim és én
is átéltem többi társaimmal együtt
a szomorú inaséveket, A mostani
megváltozott életből, a megváltozott
munkából — amely öröm számomra
is — becsülettel ki akarom venni
részemet.
Férje hat hold földjüket műveli.
Igyekszik úgy dolgozni
néhány
hold földjén, hogy minél többet termelhessen.

A jó munka eredménye
már megmutatkozik. Mikor learattak, beadási kötelezettségének teljesítése után még maradt annyi
búzája,
hogy C-vételi-jegyre is
adhatott be
belőle. Most
őszszel ismét túlteljesítette beadási kötelezettségét : 101 kiló kukorica helyett 250 kilót adott be. napraforgóból 260 kiló helyett 325 kilót.

I

több gabonát, kukoricát
é s napraforgót
adtam be az államnak, mint beadási kötelezettségem.
Tóth János m á r nem fiatal ember. H a j a erősen őszül. Sokat dolgozott m á r életében, de a munka
örömét csak most ismerhette meg
igazán. Tudja, hogy j ó munkája a
dolgozó nép, a haza javára gyümölcsözik. Ezért végzi nagy igyekezettel az őszi talaj előkészítő munkálatokat, hogy a búza s az árpa
miniéi előbb a földbe kerüljön.

példamutatást!

Felszabadulásunkat még több kukorica
beadásával ünnepli Martonosi József és
Kocsárdi Ferenc
Szorgalmas, becsületesen dolgozó
parasztnak ismeri mindenki a hat
holdas Martonosi Józsefet, az Oncsa-te'.epen- A napokban éppen a
házát javítgatta, tapasztotta, hogy
majd szép csinosra
meszelhesse,
amikor régi ismerőse, Krajkó József mezőőr, népnevelő kereste fel
Bakiéról. Sok minden egyéb mellett szó esett az őszi
munkákról,
a begyűjtésről, amelyet Martonosi
József olyan becsületlel példamutatóan teljesített. Búzából 10 mázsát ado'tt be Ovétel'j jegyre, napraforgóból pedig az előíráson felül
6 mázsa 22 kilót, kukoricából pedig ugyancsak
a
kötelezettségén
felül egy mázsa 15 k-ilót.
— Szívesem tettem, hiszen
felszabadult életünk, békénk biztosításához járultam hozzá —
mondotta.
— Igen. — bóCmtott rá Krajkó
József — , felszabadult életünkért!
Ne is feledkezzünk meg erről soha S különösen most gondoljunk
erre, amikor néhány nap
múlva
itt lesz Szeged
felszabadulásának
hetedik évfordulója.
Mindkettőjüknek
akadt
erről
mondani valója s öröm volt hallani. amint Krajkó
elvtárs
olyan
szépen sorakoztatta fél azt a soksok eredményt, amelyet
Pártunk,
népi demokráciánk a felszabadulás
óla Szegeden is elért— Gondoljunk csak az új bekötő utakra, a kigyúl! adt
villanylámpák százaira,
szép
hídunkra.
Textilkombinátuntkra,
meg a most
itt, a
Vásárhelyi-sugárúton épülő
új egvetemre . • .
Addig-addig folyt a beszélgetés,
amíg Martonosi József egyszer csak
el nem mondta szép tervét,
—• Tígy gondoltam — kezdte — ,

hogy felszabadulásunk ünnepe alkalmából, terménybeadási versenyre hívom ki baklói és felsővárosi
dolgozó paraszttársaimat.
Én magam az eddigieken felül még egy
mázsa kukoricát adok be ebből az
alkalomból- Hiszem, hogy
minden
parasztiársam érzi eunek az ünnepnek a jelentőségét. Mert nagy
dolog az, hogy a Szovjet Hadsereg
felszabadított bennünket
és nem
kell a
földbirtokosok,
kulákok
földjeit művelnünk,
hanem
saját
magunknak
dolgozhatunkNem
úgy van. mint az úri világban volt,
amikor a kulákok úgy
fölverték
még a földbérlete'c is, hogy
nem
termett annyi mázsa búzánk, mint
amennyit bérletbe kellett volna fi"
zetui^

•

Martonosi József
példamutatása
követésre méltó
minden
dolgozó
paraszt részéről. Kocsárdi
Ferenc
9 és félholdas dolgozó paraszt a
Felsővárosi feketeföldeken —
aki
most lépett be a baktói
Adytermelőcsoportba —, máris csatlakozott a felhíváshoz. Ö is feljárlot'i
még egy mázsa kukoricát beadási
kötelezettsége teljesítésén, sőt túlteljesítésén felül, mert —
anvint
mondotta — , ezzel nemcsak a Szovjetunió iránti háláját fejezi ki felszabadulásunk évfordulóján, hanem
ezzel biztosítja négv gyermeke még
boldogabb jövőjét isMinden becsületes dolgozó parasztnak. akinek fontos maga és
családja boldog jövője, békés élete, csatlakoznia
kell
ezekhez a
felajánlásokhoz. Mutassuk meg valamennyien, hogy méltók vagyunk
a szabadságra és készek
békénk
megvédésére.

H o l n a p ü n n e p l i Szeged
felszabadulását

*

szavalatokkal szerepeinek. Az ünnepi megemlékező beszédet Dénes
Leó elvtárs, a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke mondja.
Az évforduló napjának délelőttjén fél 10 órakor Szeged dolgozóinak küldöttségei
a pártbizottság
vezetésével a Széchenyi-téri szovjet emlékmüveket, majd a Dugonics-temetőben a szovjet hősi sirokat koszorúzzák meg
ünnepélyes
keretek között. Este pedig a Szegedi Nemzeti Színház „Titkos háború" előadásán rövid ünnepi megemlékezésre kerül sor.

„Hálás vagyok Sztálin elvtársnak,
hogy vigyáz az én kislányomra is"

A Szegedi Kenderfonógyár asszonyai nagy örömmel fogadták
Sztálin elvtárs nyilatkozatát

Szülei az ő boldog jövőjét, békés életét is biztosítják
kukoricabegyűjtés túlteljesítésével, az őszi munkák mielőbbi elvégzésével
— Az én gyeirmdbkori éveim is
hasonlóan küzdelmesek voltak a feleségeméhez — emlékezik vissza
Tólh János a sötét nyomor éveire.
— Apám, anyám mind a ketten
uradalmi cselédick voltak. Azt hiszem, mindenki ismeri az uradalmi
cselédek sorsát. Annyit kellett doL
gozniok, hogy gyermekeik nevelésére nem maradt idő. Én is inasnak szerződtem. Most, hogy saját
földemen gazdálkodhatok,
nekem
jelent nagy örömöt, megelégedettséget, hogy

a

Rigó elvtárs, a mórahalmi gépál.
lomás vezetője arról beszélt, hogy
a gépek nem tudnak a homokos talajon kapaszkodni, már 15 centiméteres szántáskor is sokszor el.
süllyednek. Megkérdezte:
Hogyan dolgozzanak homokos la.
lajon?
Kekin elvtárs, gépállomás igazgató válaszolt erre a kérdésre:
— Nálunk Is vannak homokos
talajok. A kerekes traktoroknál kibővítő szerkezetet alkalmazunk, a
traktor hátsó kerekébe fadarabokat verünk, ezzel növeljük a kerék
érintkezési felületét- Ezt a módszert alkalmazzuk
tavasszal |s,
amikor a talaj nedves és sáros. Az
Ilyen
területek
megművelésére
Szeged dolgozói elsősorban fokoazonban leginkább láncos traktorozott munkával, teljesítményeik nökat alkalmazunk.
velésével ünneplik meg a
város
felszabadulásának hetedik
évforSok-sok kérdés hangzott el még dulóját. E mellett azonban ünnepi
a munkafegyelemről, a brigádszervezésről, a tralktoristálk és kolhoz- megemlékezéseket is tartanak holtagok oktatásáról, neveléséről, stb. nap, csütörtökön az évforduló napCsongrád megye dolgozói azzal az ján. A megemlékezések középpontérzéssel búcsúztak el a szovjet me- jában a városi tanács ünnepi ülése
zőgazdaság élenjáró
dolgozóitól, áll, amelyre délben 12 órakor kerül
hogy az a hét, amit itt töltöttek n á . sor. Ezen a városi tanács énekkara
hmk, Csongrád megyében, örökké ad elő mozgalmi indulókai és népi
emlékezetes marad. Termelőosoport- kórusfeldolgozásokat, Surányi Mag.
jaink, gép á ilomá sainfc és állami da és Kovács Mária, a Szegedi
gazdaságaink további eredményei- Nemzeti Színház művészei
pedig
ben, fejlődésében gyümölcsözik a
sok-so8c értékes tapasztalai és útmutatás.

QLjuqxHltaM ahzik Tj&tkék kug.tjej^meke
a tfeJiér ftánták
között
Gyermeksírás hallatszik a földszintes ház ablakából. Benn a szobában Tóth Jónosné csendesíti kitenchónapos kislányát. Rövid
idő
múlva a kisgyermek békésen alszik ágyában. Tóthné kimegy a
szobából, hozzálát az ebéd elkészítéséhez. Nemrégen még a Ruhagyárban dolgozott Tóthné, mini kézimunka csoportvezető. Mióta azonban kislánya megszületett, azóta
nem dolgozik. Nemsokára ismét
munkába
áll, mert,
ahogy ő
mondja:

Kövessük

laszt magának, ami'c éppen szeret.
Azt akarom, hogy

a boldog gyermekkor
után öntudatos, bátor
békeharcos
váljék belőle.
A kisgyermek nyugodtan alszik
a fehér párnák között. Még nem
tudja, hogy az ő élete már egészen más lesz, mint apjáé, anyjáé
volt valamikorLegfeljebb apja
elbeszéléseiből tudja
meg.
hogy
nem is olyan nagyon
régen, az
urak Magyarországában mi volt a
szegény emberek sorsa, mi jutott
nekik osztályrészül- A béke, a szabadság, a dolgos, de gondtalan jövő vár reá. És édesapja úgy neveli hoigy ezért a békés életért tudjon majd harcolni, mint
ahogyan
ő most a begyűjtési
kötelezettség
Túlteljesítésével, az őszi
munkálatok mielőbbi elvégzésével, harcok
V. É.

Lobogózzuk fel a házakat

Két asszony iil a Szegedi Ken— Én is anya vagyok — mondja
derfonó pártirodájában. Zöldi lm-, most Detári Istvánné. — Nekem is
réné, az üzemi párlbizottság tagja legégetőbb,
és Detári Istvánné
sztahanovista.
legfontosabb ügyem
Kezükben a „Szabad Nép'" vasárnapi száma.
— Huszonkét érve dolgozom ebben a béke ügye. Nagyon bízom Sztáa gyárban — meséli Zöldiné elv- lin elvtársban és hálás vagyak neki
társnő. — 15 évig azt sem kérdez- azért, hogy vigyáz az ón kisláték, van-e betevő falatunk. Egyet- nyomra is.
— Az ám — veszi át újra a
len egyszer nem dicsérték meg a
munkámat. Most meg — elmosolyo- szót Zöldiné — én néha szeretném
dik — a fiam az úttörő csapat ta- megszorítani Sztálin elvtárs kezét,
nácselnöke. Hét éves. Akkor szüle- amiért megtanított miniket az élettelt, mikor itt a legnagyobb harcok re, Azelőtt sohasem érezfeni, hogy
dúllak. A felszab ad u 1 áss a 1 jötl ő j ó élni, jó dolgozni, j ó gyermeket
is. Nagyon sovány
voltam, nem nevelni! Most minden megváltozott!
tudtam szoptatni. Ta'lán nem
is Erősnek érj szilárdnak tudom a mi
tudtam volna felnevelni, ha
egy táborunkat. Úgy érzem, minden beszovjet katona meg nem ajándékoz csületes dolgozó kiveszi részét a
tejkonzervekkel. Van még két kis- mi harcunkból. És azt üzenem az
lányom is, az egyik 14 éves és ve- imperialisták zsarnoksága alatt f ő
gyészmérnök szerelne lenni, a leg- anyatársaimnak:
kisebb, Ági, 2 éves. Ő még csak kis
harcoljanak!
mosolygó képével tud örülni szép,
Ne engedjék, hogy puszta pénzéhbiztos jövőjének.
ségből atombombával semmisítsék
feliépítettünk.
Detáriné a Szegedi Kenderfonó meg azt, amit már
levelét nézegeti, melyben Rákosi Nem adjuk oda a gyermekeink éleelvtársnak bejelentették a Nagy tét, az iskolákat, a szülőotthonokat!
Októberi Forradalom
tiszteletérc M i az atommal hegyeket akarunk
tett vállalásukat. Zöldiné ránevet és kimozdítani a helyükből, de, ha
szükség lesz rá, kimozdítjuk vele
így folytatja:
ezt az egész rothadt kapitalista
— Minden
áldozatra
hajlandó rendszert is!
vágyóit, hogy nyugodtan felnevelígy gondolkoznak a Szegedi Kenhessem a gyermekeimet, hogy de- derfonó asszonyai. Ezért tettek felrék. igaz
embereket nevelhessek ajánlásokat november 7-cre. Zöldi
belőlük. Tudod, olvastam Sztálin Ágiért, Kovács Jutkáért,
Éviért,
elvtárs nyilatkozatát az alomfegy- Jancsiért, minden ragyogó szemecs.
verről. Persze az amerikai tőkés kéért, szöszbe hajéri, szaladó láurak azt gondolták, hogy mi ölhe- bacskáért.
tett kézzel várjuk, hogy
megtá. . Mert Sztálin a harcunk
madjanak. Nem! Nekünk éppen az
és Sztálin a béke,
ad erőt, hogy jól felszerelt hadseÉs Sztálin nevével
regünk van, hogy bármikor készen
lesz jobb a v i l á g . , . "
állunk arra, hogy, ha kell, fegy-

Kisgyermekére gondol Tólh Jáünnepnapunkon
nos. A csöpp gyermek eljövendő
életét látta akkor is maga előtt,
A szovjet hősök és a nagy Szovamikor tavaly és az idén is 700 fojetunió
iránt érzett hálánkat ferint békekölcsönt jegyzett.
jezzük ki azzal is, hogy felszaba— Ha ránézek — szól — eszema házakat
be jut saját szomorú
gyermekko- dulásunk ünnepnapján
rom- Nekem már lesz időm
arra, mindenütt lobogózzuk fel. A városi
hogv
nevelhessem
gyermekemet, tanács külön is felhívja a város
nem úgy, mint az én szüleimnekminden dolgozóját, tartsa kötelesS neki nem kell! majd
elmennie
inasnak azért mert a szülei nem ségének, hogy lakóháza ünnepi
tudják éttaTtami. Olyan pályát vé- záazlódíszben legyen ezen a napoa. verről védjük meg a békét.
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ÍZERDA,

Ridgwty
el akarja hnrítani
a felelősségei
a hessoni tárgyalások
fennakadása
miatt
New York ( T A S Z S Z ) . Az United
Press amerikai
hírügynökség tokiói tudósítója közli, hogy Ridgway táviratot
intézett
Kim
Ir
Sze n elvtárshoz és Peng Teh H u a i
tábornokhoz.
Táviratában
közli,
hogy megkapta 1951 október 7-i
levelüket.
Ridgway
megkísérli,
hogy a tárgyalások
fennakadásáért
a felelősséget
elhárítsa
az
amerikai félről.
„ A semleges övezet
ö n ö k által
javasol! kiszélesítésére vonatkozóan — í r j a Ridgway — ú g y velem,
hogy nincs egyébre szükség, mint
egy — nem nagy — semleges övezetre a konferencia ú j
színhelye

*

körül és arra
a feltételre,
hogy
Keszont, Munszant és a Keszonból
és M u n s z a n b ó l
Panmentienbe vezető utakat nem érheti
támadás
U g y vélem, hogy
a Panmentien
közvetlen közelében lévő hely meg
f o g felelni a közlekedés és ellenőrzés egyenlősége alapvető feltételének és hogy ö n ö k
osztják a z én
nézetemet e hely semlegességéve
kapcsolatban- Utasítom összekötőtisztjeimet. hogy október 10-én 10
órakor találkozzanak az ö n ö k öszszekötőtisztjeivel
a
küldöttségek
tárgyalásainak újrafelvételével kapcsolatos kérdések megvitatása céi.
jábót."

A koreai néphadseregi f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k
l e g ú j a b b hadijelentése
Phenjan
(TASZSZ).
A
Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság
néphadserege főparancsnokságának
jelentése közli, hogy a koreai néphadsereg alakulatai, a k í n a i népi
önkéntes
osztagokkal
szorosan
együttműködve, valamennyi
fronton továbbra is visszaverik az amerikai és angol intervenciósok, valamint a L i Szin Man-féle csapatok heves támadásait és m i n d emberben, m i n d hadianyagban
nagy
veszteségeket okoznak az ellenségnek.

A középső arcvonalon
Csholvon.
tói délre és a keleti
arcvonalon
Janggutól
északra a néphadsereg
egységei visszaverték
az
ellenség
dühödt támadásait.
A z o r s z á g déli részén
működő
partizánosztagok fokozzák az ellenségre márt
csapásaikat.
Namvon
városában m e g t á m a d t á k a rendőrlaktanyát. Ebben a harcban a partizánok megsemmisítették az ellenség öt gépkocsiját és foglyul ejtettek több mint 50 lfezinmanista
rendőrt.

A nyugati fronton Csantan körzetében a néphadsereg egységei sikeresen visszaverték
az
ellenség
dühödt támadásait. A z ellenség 70
harckocsi, a tüzérség és légierő támogatásával megpróbálta áttörni a
néphadsereg védelmi
vonalait.
A
néphadsereg egységei megsemmisítettek tíz harckocsit és lelőttek három ellenséges repülőgépet.

Október 8-ásn az amerikai légierő
b a r b á r módon bombázott Szonnim,
Szarivon, Anjaflc és több m á s város körzetében fekvő
helységeket.
A néphadsereg légvédelmi egységei
ós a z ellenséges repülőgépekre vadászó lövészek az ellenség négy-repülőgépét lelőtték.

A Francia K o m m u n i s t a P á r t
3 8 m a n d á t u m o t kapott a járási választásokon
Párizs (MTI).
Franciaországban
az eddig
megválasztott
kommunista járási tanácsok száma
38-ra
emelkedett.
A Francia Kommunista Pártnak
már eddig több megválasztott tanácsosa van, mint az 1949. évi járási
választásokon, ahol a Párt
csak
két forduló után szerzett 37 mandátumot
Calvados megye egy
radikális
jelöltje, valamint Isere megye egy
szocialista jelöltje
hozzájárult
a
Francia Kommunista Párt
sgység-

programmjához.
A
Kommunista
Párt helyi jelöltjei
ezekután azonnal visszaléptek, egyben felhívták
választóikat,
hogy
szavazzanak
az egységprogrammot
magukévá
tevő haladó jelöltekre.
A belügyminisztérium
legutóbb
kiadott
statisztikája
szerint
10,877.788 6zavazá6ra jogosult
vála6ztó közül 6,497.880 szavazott, s
ebből 6,398.944 szavazat
érvényes,
A
választók
40.3
százaléka:
4,379.908 6zavazó
tartózkodott
a
szavazástól.

Több mint 13 és félezer nézője volt
Csongrád
megyében
a Kínai Filmhéten
bemutatott
alkotásoknak
Csongrád megyében a szeptember című k í n a i filmet. A kínai filmhét
29—október 5 közt
megrendezett eseményei közé tartozott m é g a
K i n a i F i l m h é t során elértük, hogy „ K i n a j cirkusz" című színes f i l m .
a hatalmas és hős kínai nép éle- melynek hatalmas sikere volt szinaz alkotások
tét közelebb hoztuk
dolgozó né- tén Szegeden. Ezek
pünkhöz; a K i n a i
Filmhét
alatt kerültek bemutatásra Pitvaroson és
m é g jobban megismertük
ú j Atokhalmon n a g y siker mellett.
K i n a békéért harcoló legyőzhetetA megyében megtartott
Kinai
len népét.
Filmhétnek összesen több mint 13
1949 október elsején,
a
K i n a : és félezer látogatója volt. A FilmNépköztársaság
megszületésének hét alatt
bemutatott
filmek ton a p j á n Mao-Ce-Tung elvtárs a népi vábbra is műsoron maradnak és a
kormány kiáltványában a követke- megye minden városában és közsézőket mondotta: „Ez a
kormány gében vetítésre kerülnek.
az egyetlen
törvényes
hatalom,
K i n a népe m a is harcol K o r e á b a n
mely képviseli K i n a minden népét."
és példát mutat Számunkra filmA kínai nép felszabádulása a kulművészetén keresztül- A K i n a i Filmtura és a művészet gyors fejlődéhét nem egyszerű
esemény volt,
sét hozta magával. Eljutottak hozhanem a n n á l több, mert közelebb
zánk is a K i n a i F i l m h é t keretében
hozta szoros barátságban élő néaz ú j kínai filmművészet nagy alpeinket egymáshoz és ezzel is erőkotásai és a dolgozók tetszése mel' sítettük a Szovjetunió vezette b á .
lett mutattuk be Szegeden a ..Kina
ketábor harcát.
l á n y a " cimü ú j magyarul beszélő
Falud) M i h á l y
filmalkotást és a
hódmezővásárM O K É P kirendeltség vezetője
helyi „Béke" moziban a „ S z i k r á k "

Kik részesülnek
a burgonya* és hagyraaakcióban?
Kormányzatunk gondoskodott arról, hogy a dolgozókat télire megfelelő mennyiségű
burgonyával és
hagymával lássa el. Szegeden is
megkezdődött m á r a burgonya- és
hagymaakció lebonyolítása. Többen
fordultak

azonban

günkhöz azzal,

szerkesztősé-

hogy kik részesül-

hetnek ebben

az akcióban.

kapcsolatosan

az

Országos

Ezzel
Közel-

Moszadik
megérkezett
Neve-Yorkba
New-York. Moszadik
niszterelnök —
lenti

—

mint

hétfőn

iráni

mi-

a Reuter je-

repülőgépen

New

Yorkba érkezett. Moszadik a

Biz-

tonsági Tanács előtt ismerteti m a j d
az iráni k o r m á n y
Angol-Iráni

álláspontját

Olajtársaság

tása miatti angol „panasz"

ügyé-

ben-

látási Jegyközpont sze.gedi aikirendeltsége azt a felvilágosítást
hogy a burgonya-

cióban részesül a pótjegyre
sult

minden

dolgozó

val együtt, valamint a
és családtagjaik,
ezek

háztartási

vábbá a kisipari

adta,

és hagymaakjogo-

családtagjainyugdijasok

ezenfelül

mind-

alkalmazottai,

to-

termelőszövetke-

zetek tagjai, de csak s a j á t személyükben-

Könyveké*, könyvtárahat, tudományos,

technikai,

művé-

szeti, Szépirodalmi

és

vonatkozásúdat

állandóan

magas

áron

vásárol:

Könyvierjesztő
botija,

Szeged,

204.

az

államosí-

egyéb

Állami
szánni

Lenin-u.

16.

Partkirek

Sikeresen

10

terjed az olasz
szegényparasztok
föld foglaló
mozgalma

Ttóma
(MTI).
Lazio-tartomány
szegényparasztságának
földfoglaló
mozgalma komoly
sikert eredményezőit. A hatóságok kényszerültek beleegyezni abba, hogy Torlo.
n i a herceg Viterbo közelében fekvő
ötezer hektáros birtokát szétosszák
a parasztok között.
Értesítjük a középfokú politikai
Ferrara-tartományban a
földreiskolavezető és ellenőr elvtársakat,
hogy részükre 12-én, pénteken délu t á n 6 órakor propaganda
szemiA magyar válogatott
náriumot tartunk a
Radnóti-gimnáziumban. Minden elvtárs a m á r
összeállították a Csehszlovákok elelőzőleg
beosztott
szemináriumba len szereplő két magyar válogatott
csapatot.
Az „A" válogatott vasármenjen. K é r j ü k az elvtársak pon- nap Vttkovlcéban a következő ösztos megjelenését.
szeállltásban veszi fel a
küzdelmet
a csehszlovákok ellen:
Hennt
(Bp.
*
Dózsa)—Kovács II., Börzsel.
Lantos
(mindhárom
Bp.
Bástya),
Kovács
I.
Értesítjük az a l a p f o k ú politikai
Bástya), Bozslk (Bp.
Honvéd)—
iskolavezető és ellenőr elvtársakai, (Bp.
Sándor (Bp. Bástya), Kocsis (Bp. Honhogy részükre propaganda szeminá- véd), Palotás (Bp.
Bástva), Puskás
Czibor
(Cs.
Vasas).
riumot tartunk 12-én, pénteken dél. (Bp. Honvéd).
után 6 órakor az Iparostanuló iskolában. Minden elvtárs m á r
az
Megyei bajnoki eredmények:
előzőleg beosztott
szemináriumba
menjen. K é r j ü k az elvtársak p o n .
Sz. Postás—Szőreg 2:1,
Mindszent
—Sz. Petőfi 2:2.
Hmv.
Dózsa—Sz.
tos megjelenését.
Lokomotív
II.
2:0,
Szentesi
Kinizsi
•
—VLSz. Kender 3:2, Szegedi Kinizsi
—Kistelek
4:1,
Csongrádi
PetőfiÉrtesítjük a z alapismereti tanuló- Makó 1:1.
kör-vezető és ellenőr
elvtársakat,
AZ SZ. HONVÉD SPORTOLÓK
hogy részükre 12-én, pénteken délSIKEREI
u t á n 6 órakor propaganda szemináriumot
tartunk a
Pártoktatás
A Szegedi Honvéd
kerékpárosai
H á z á b a n . K é r j ü k az elvtársai: pon- Budapesten II. o. 60 km-es országúti
versenyen
hata'mas
győzelmet
tos megjelenését.
arattak. A három első helyezést KoAgit. prop. osztály. csó, Wagner és
Tanai
szerezték
meg.
Az Sz. Honvéd motorosai Budapesten az élmenőkkel szemben Is kitűN A P I R E N D
nően szerepeltek.
A 100 kem verSZERDA, 1951. OKTÓBER 10.
senyben 2. Nohel, a 125-ös katogóSzabadság-mozi: fi és
negyed
9: rlában 3. Bózsó.
A megyei kötöttfogású birkózóba),
Donyeci bányászok (október 12-lg).
aratVörös Csillag-mozi: 6 és negyed 9: nokság négy súlycsoportjában
tak győzelmet az Sz. Honvéd
verSemmelweis (október 12-ig).
Lepkesúlyban Tábori, köFáklya-mozi: 6, 8:
Mágnás Miska senyzők.
zépsűlyban
Fodor,
nagyközépsülyban
(október 11-ig).
Szakács és nehézsúlyban Varga győSZÍNHÁZ
zött.
Este 7 óra: Csinom Palkó. LaborAz Sz. Honvéd
meghívásos
kisfalvi bérlet (2).
puska versenyében
1. Tarnál (Sz.
•
Honvéd) 260, csapatversenyben 1. az
A múzeum nyitva keddtől péntekig Sz. Honvéd 1229 pont.
délelőtt 9-től délután 3-ig. szombat
és vasárnap délelőtt 9-től l-ig.
ÓCSKA kalapját ne dobja'el. Mencz
»
kalapos újjáfesti és formázza.
Az Egyetemi-könyvtár nyitva köz- FEHÉR sportkocsi, kitűnő állapotban
napokon reggel 8 órától
este 7-ig, eladó. Újszeged, Bérkert-sor 13.
Könyvkölcsönzés
délelőtt
10—1-tg, BŐRKABÁT, hosszú és 6 személyes
Lajos-sg.
délután 4—6-lg, hétfőn és szombaton evőeszköz eladó. Kossuth
19. I. 2.
reggel 8-tól délután 1-lg.
SZARVAS
kalapüzletét
áthelyezte
•
Nagy Jenő-u, 3. szám alá (volt CseA Somogyi-könyvtár nyitva közna- konics-u.).
pokon délelőtt 10 órától délután 5-ig. CSIPKEANYAG, finom,
két
ágyra,
•
két ablakra, olcsón
eladó,
esetleg
IDŐJÁRÁSJELENTÉS: Várható Idő- kukoricáért elcserélhető. Kis tűzhely,
járás szerdán estiq: Délen még fel- dobkályha ts. Alföldi-u. 13.
hős Idő, esetleq kisebb esővel, mér- LACZKO órás, Széchenyi-tér. Zsótér.
sékelt. helyenként élénkebb
észak- ház. Jó árat fizetek kar-, zseb- és
keleti-keleti
szél.
A
hőmérséklet ébresztőórákért és szerkezetekért.
ELADÓ 125-ös Csepel motor, női kealig változik.
rékpár, 42-es boxcslzma.
zománcozott fürdőkád és kályha.
VásárheIvi-sugárút 68.
VÁROSI TANÁCS HÍREI
NAGYOBB
terem
részére
fűrészporos
Felhívom dolqozó
parasztsáqunk kályha eladó. Kovács, Török-u. 7.
figyelmét,
hogy a 10. sz. törvény- HASZNALT
veszek és elerejű rendelet
alapján előírt borbe- adok. Singerbútorokat
Gyuláné,
Tőrök-u. 6..
adási
kötelezettségét
az
ország kapuval szemben.
egész területén teljesítheti édesmust
TAKARMANYCÉKLA
eladó.
Szabadbeadásával, abban az esetben, ha a
Borforgalmi Vállalat minősítést elő. ság-tér 18.
Arvaírásának
megfo'.elő
édesmustot
a EGY lépcső vaskorlát eladó.
területileg illetékes Borforgalmi Vál- utca 24.
gépelalat átvevő
pincészetébe beszállít, IRÖGÉPELÉST vállalok saját
men. lakásomon vagy bárhol. Sztáják.
VB.-elnök
ltn-körút 91. I. 2. Telefon: 35—39.
TALALTAK egy kanárit
Érdeklődni
a kiadóban.
MSZT-HIREK
EI.ADO vagy elcserélhető trágyáért
A Magyar-Szovjet Társaság
Móra 50 kereszt búzaszalma, 80 kéve kuII. alanszervezte Petőfi
Sándor-su- koricaszár. egv hold takarmány mágárút 81/a. alatt október 10-én este sodvetés kukorica. Tolbuchin-sugárút
6 órakor taggyűlést tart. Minden ta- (Kálvéria-u.) 46.
FÉL hálószobabútor eladó.
Április
got elvár a vezetőség.
Móraváros
I.
Békebtzottsága és 4-űtta 7., kanu alatt jobbra.
MSZT-szervezete ma délután 6 órai AJTÓK, ablakok, használt, etadók.
kezdettel műsoros békeestet rendez Április 4-útJa 17. (Frankó nőt dlHajnal-utca 27. szám alatt, amelyre vatterem).
töltökátyvendégeket szívesen lát a vezetőség. KÉTAKNAS neoperpétum
hát keresek. Aiánlatokat
dr.
Szél
MNDSZ-H1REK
Pál, Bercsényi-uca 12.
KÉSZÍTTESSE.
Javíttassa
redőnyeit
Rókusi csoport szerdán délután
6 Szövetkezetnél.
A Szegedi Kovács.
órakor nőnapot tart.
Bognár KTSZ redőny részit ege olcsón
Alsóvárost csoport
szerdán
dél- és Jól áll a dolgozók renHelkezéséután fél 7 órakor tart nőnapot.
re. Szeged. Tisza Lajos-u. 2—4. Telefon: 32—68.
AZ EÖTVÖS L Ó R Á N D
F i z i k a i ALIG használt
Singer
süllyesEtos
ventillátor
Társulat szegedi csoportja előadás- varrógép és egy nagy
eladó. Cserepes-sor 42.
sorozatot rendez. Az első előadásra SZAZ kéve kukoricaszár.
szalmaeladók.
a m a , szerdán délután fél 6-kor polyva és samottoskályha
Vásárhelvi-sugárút
83.
kezdődő közgyűlése
befejezésével LEGKIVAIX5BB
minőségű
új férfikerül sor. E z alkalommal dr. Budó ruha. nőt róka és
karóra eladók.
Ágoston „A molekula-szerkezet ku- Suhainé, Dózsa Gvörgv-u. 9. fszt 2.
ELADÓ zöld konyhabútor.
54-2-es
tatásának fizikai módszerei" cím- rádió. Nemestakács-u. 15/b.
mel tart előadást a Kísérleti Fizi- ELADÓ egv redőnyös fróasztal. nagv
íróasztal, lgözéptermetre ú]
fekete
kai Intézet (Dóm-tér 2/c) I . eme- télikabát.
kukoricáért
ts.
Török,
SzlUérl-sugárút 34.
leti előadótermébenJKERKOCSI. méti-. eladó. Sport Ikerkocsit vennék. Katona-u. 5.
TELF.SZKOPVILLA
komplett
eladó.
125-ös Csepelhez. Sztálin-krt. 39. I.
RÁDIÓ MAI
MŰSORA:
em. lépcsőház.
SZERDA, 1951. OKTÓBER 10.
KOSSUTH-RADIÓ
5.40
Csárdások.
Á Mezőgazdasági Vizi Építő
6.30 Részlertek
operettekből.
7.25
Vállalat felvesz
gépészekel,
Vidáman dalolunk. 8.05 Népzene. 11
óra 30 Előadás. 12.20
Népt
zene.
fraktorvezetöket
és szerető13.15 Szórakoztató zene.
14.10 Útket. Jelentkezni lehet: Budatörő híradó.
1425
Ének.
14.45
Együtt a munkában.
15.20
Énekpest, V-, M á r i a Valéria-u. 10,
kar. 17.10 Tánczene. 17.20 Előadás.
I V . cm. 419-es szoba, munka17 45 Tömegdalok 18.15 Szív küldi
ügyi előadónál
szívnek. 19 Építőipart félóra. 20,40
Kék Duna-keringö. 20.50
Előadás.
21 Nagv
szimfóniák.
22.25
Réct VILLAMOS lemezjátszó, politúros dorádió eladó
operettékből. 23 20
Hanglemez. 23 bozban lemez nélkül.
Hattvú-utca 55. emelet.
óra 30 Kamarazene.
JÖKARBAN
levő
gázkályhakat
véPETŐ FI-R A Dlö. 6.35 Termelést híRostklkérek. 7.35 Operarészletek. 8 Készte- sziek. D 'rnegvarországl
szttő
V.
Szeged.
Lenin-u.
6.
II.
tek a Sevillai borbély című operából. 9 Zongora. 10.10 Zenekari mű- anyagbeszerzés.
.10
igás'.ovat
vennék,
vagy
cserélvek. 11 Óvodások műsora. 15 Népi
zene. 15.30 A földkerekség
egyha- nék nagy félhtzott disznóért. Érdektodán. 15.45 Magvar könnyű
zene. lődni Csiszár József, Oszentiván. taApáca-utca
16.30 Előadás. 16.45 Héci
francia nva 425. vagv Szeged.
muzsika. 17.10 A békemű és építőt. 13. alatt délelőtt 9-től 2 óráig.
17.30
Cimbalom-furulya, kettősök. PÉNTEKEN este. folyó hó 5-én a Ma17.40 Falurádió. 18 Néni
zene. 18 kó felő! érkező vonaton
felejtettem
óra 40 Tánczene.
19.05
Zenésmü- aktatáskámat. Forgalmikönyv
számsor. 20 Hanglemezek. 20.10 Flmélet! lamásolatok ás egyéb
iratok.
egy
tanácsadó. 2L30 Tánczene. 23 Ma- drh 100 és egy
drb 20
forintos
gyar operarészletck. 22.30
Népdal- volt benne.
A becsületes megtaláló
feldolgozások.
a pénzt megtarthatja, a reá
nézve
írtéktelen Iratokat adja te Szeged.
SzapDanoe-u. 5/a szám alatt.
pénzzel, nax DÉKÁNT FERENC hűsiparos fo- ELVESZETT pénztárca
lyó hó 9-én elhunyt. Temetése 11-én gyon fontos Iratokkal. Kérem a bedélután 3 órakor a Dugonics-temető csületes megtalálót, hogy az iratokat adja le a kiadóban.
ravatalozójából. Gyászoló család.
Felhívjuk a felsőfokú káderképző tanfolyamok
hallgatóinak
figyelmét, hogy a tanmenet anyagához szükséges útmutató megérkezett. Átvehető minden n a p délután
4 órától a Pártoktatás H á z á b a n .
Agit. prop. osztály.

1951. O K T Ó B E R

form
végrehajtásával
megbízott
szerv 187.000 parasztcsaládot 9000
hektár földdel akart kielégíteni. A
Po-torkolat vidékének
mezőgazdasági m u n k á s s á g a m á r tavaly nagy
harcokat
vívott
bérkövetelésének
érvényesítőért, a z idén pedig
még
szélesebb k ö r ű mozgalmat indít
a
föld birtokáért.

csapatok

összeállítása

Tartalékok: Gellér, Bányai, Zakariás,
Hidegkúti. A
Budapesten
szereplő
,.B" válogatott:
Bakó .(Bp. Vasas)—
Buzánszky
(D. Bányász),
Kispéter
(Bp. Kinizsi), Bakonyi (D. bányász)
-Kiss II. (D. bányász). Vadász (Bp.
Vasas), Csordás (Bp. Vasas), Asplrány (D. bányász),
Szusza (Bp. Dózsa), Szolnok (Bp. Bástya).
Kovács
IV. (Bp. Bástya).
Tartalékok: Horváth. Lőrincz, Kirádl, Tóth.
A csongrádmegyei férfi
asztalitenisz
csapatbajnokságot a
Szegedi
Honvéd nyerte meg. A nők csoportjában a VLSz Kender végzett X. helyen.
A

Szegedi
ökölvívók Jó szereplése
a vasutas-bajnokságban

Az országos egyéni vasutas ökölvívó csapatbajnokságokon a Szegedi
lokomotív
ökölvívói Jól
küzdöttek.
A légsútyban 2. Katona, a harmatsúlybán 2. Bakacsi, a félnehézsúlyban 2. Papos.
A meqyel
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.

labdarugó
állása:

Sz. Postás
Sz. Honvéd II.
Sz. Dózsa
Dorozsmai VL
Makói Lokomotív
II. Dózsa
Sz. Petőfi II.
Csongrádi Petőfi
Szegedi Kinizsi
Szőreg
Szegedi Kender
Sz. Lokomotív II.
Szentesi Kinizsi
Mindszenti AGSE
Kistelek

bajnoksáq

28 97:48
28 91:27
27 81:30
28 89:51
27 89:30
26 60:19
26 60:54
26 45:57
27 45:75
25 47:70
27 46:71
27 38:81
27 41:87
27 26:90
27 31:96

44
43
41
41
39
37
25
22
21
19
18
15
15
13
11

ELADÓ varrógép. 8-as kötőgép. —
Szatymazl-u. 25. alatt.
TAKARÉKTŰZHELY eldó. 313-as őrház. (A röptért átjáró rámpánál).
A DUGONICS-tőrl villamosmegállónál
a telefonfülkében felejtettem
akta
táskámat. Kérem a becsületes megtalálót. hogy legalább a benne tevó
gépalkatrészt és a könyvet adja le
a kiadóban.
HASZNALT konyhakredenc és kony
haasztal
eladó. Attila-utca 1. I. 1.
ajtó.
ELVESZETT két alapjegy
és
egy
pótjegy. Kiss András névre.
Kérem
a becsületes megtalálót, adja le a
kiadóbanELADÓ egy fehér, mély gyermeke:,
est. jókarban levő. KIemc.it
kárpitos.
Gróf-palota,
Sztálin-körűt 20.
Érdeklődni csak hétköznap.
FEHÉR, mély gyermekkocsi, önklotdós fényképezőgép eladó.
Sztáttnsétánv 1. (Múzeumnál). B '6.
NAGY
„Meidínger"
kályha
eladó.
Zászló.utca 5.
Bt RKATR AGY A eladóMegíekinheVr
a reggelt órákban.
Makkoserdő-sor
38. szám.
, .
SZOMBATON elveszett egy aktatás. a
a Melegkútnál. Kérem a
becsületes
megtalálót,
adja le
Tápé,
Juhisz
Gyula utca 7. szám alá.
SÜRGŐSEN keresek
megvételre keveset használt 175 cm
fiages ter
metre egy
sötétkék
vagy
szürke
télikabátot, hosszú esőkabátot (lehe'
rendőrségi is) és egy gyermekágvat.
Címet megküldeni levélben. Molnár,
Kistelek. Tanya 520.
KÉTLANGOS gázresó. csillár, toalett,
tükör, akasztós fafogas eladó.
Du
gonic3-tér 11. III.
21.
Érdeklődni
kizárólag hétköznap 12—13 óra koPRIMA süllvesztős Singer varrógép
eladó. Gutenberg-u. 28. fszt. 6.
SZEGEDI Villamosvasút keres
költségmegtérítés
ellenében.
lehetőleg
Rókuson vagy Belvárosban 2 darab
egvszoba, konvha. mellékhelyiségből
átt'ó lakást. Ajánlatokat: a Villamos,
vasút telepére kérünk (külső PulczJOALLAPOTBAN levő „Kalor" kálvhákat keresünk megvételre
sürgőser, Mezőker. Valéria-tér.
FÉRFI szabógép. nőt ruhák, nőt télikabátok, többféle bútorok eladok.
Uiszeged. Jankovtch-utca 18.
CSERÉPKÁLYHA eladó. Tarján-u. 1:.
HALOSZOBABUTOR eladó.
Bokor.u.
o Mészárosné.
,
FEKETE télikabát
bársorfVgaUérra',
kifogástalan állapotban eladóKovács szabó. Kelemen-utca 7.
ELADÓ férfi télikabát
kózéptermetre, nagy utazóbörönd. Dugonics-tér
4. emetét.
,.
,
.
ELADÓ egy drb
Jóállapotban
»-o
sezlon és egy
Iróasztaí
Sziliértsugárút 57.
SZÜRKE perzsabunda
vékonv ermetre. férfi irhabunda és sötétkék
télikabát, középtermetre, szürke róknboa eladó. Április 4-ütta 19. L
Csongrádmeovei Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:
KÜLÖNBEJARATU
bútorozott szobát
keres vidéki magányos férfi hétvégi
pihenésre. Levélcím: Dr. Kovat-s Tibor Szentes. Mentő.u. 9.
BÚTOROZOTT
szobát
keres
fiatal
leány. Újszegeden, esetleg Szegeden.
Uiszeged, Radnal-u. 46. U. em.
I B U S Z különvonat

Budapest,

re. X . 14-én indul, jegy ára
31

forint.

11-én

Jelentkezni

délután

fél

5

lehet
óráig.

DÉLMAGYARORSZAG
po'ililtaf naplap.
Felelős szerkesztő ti kiadó:
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszt; a szerkesz*6bi:oftsög
Szerkesztőség r Szeged, Lenln-u. 11.
Telefon.- 35-35 és <0-80. — £|»szokoi szerkesztőség
tele|an este É l é i 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged tenin-a. A
telefan: 31-16 4s 35-00.

Détmagyarország Nyomda, Szeged.
FeWtí iweét: Peekta Sdndei

