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A LEGJOBB ÉRV
' Minduntalan fe'vetődik még
a
kérdés az egyénileg dolgozó
parasztjaink körében:
helyes-e
az
az út, amelyen községük tszcs parasztjai járnak? A felelet erre a kérdésre már sokkal
határozottabb,
mint egy-két évvel ezelőtt. Miért?

vásárhelyi Szántó Kovács
János.
term elősző vetkezet tagja egy hold
juttatott földdel lépett be annakidején a szövetkezetbe és megtalálta
gazdagodásának
forrását.
Amellett, hogy az idei
zárszámadáskor
feleségével együtt a fejadagon kívül 12 mázsa
85
kiló
búzát, 8 mázsa 95 kiló árpái, 16
mázsa 49 kiló
kukoricát,
162
kiló 10 deka cukrot kaptak, a tsztöl kapott pénzből 10 ezer forint
ert házai vásároltak bent a
városban. Mindezek az adatok olyan
tények, amelyek önmagukban
is
gondolkozásra
késztetik az egyénileg dolgozó parasztokat, a napnál is fényesebben
bizonyítják'
tennelőcsoportjcpnk ismét kiálltak
a
próbát,
kitűnő
eredménnyel
vizsgáztak ebben az évben is.

Balla János elvtárs, a szentesi
Felszabadulás-termelőszövetkezet elnöke beszélte el
egyszer: ,,1945ben, amikor
a földet
megkaptam,
egy kubikos
talicskával
hurcoltam kJ minden
vagyonomat
a tanyáim.
Két év múlva
már két
szép mura-lovam,
kocsim
volt, a
sziken rizst termesztettem.
48-ban,
amikor
beléptem
a
termelőszövetkezetbe,
azt mondották:
megbolondultál,
hogy ilyen
/<5
erővel
belépsz
a csoportba?
Nem
sajnálod a két lovadat?
Akkor
azt válaszoltam
rá: Lesz még nekem
több
Nem minden termelőcsoport ért
is. Hát most van.
Olyan
18 gyö- el azonban a fenti példákhoz hanyörű szép lova van a
termelőszö- sonló jó eredményt. S ezt
nem
vetkezetünknek,
hogy
csodájára szabad elhallgatnunk.
Beszélnünk
járnak
a városból.
70
marhánk kell róla okulás képpen,
mert
olyan szép, hogy majd
megszólal." nemcsak a jó eredmények agitálS hogy Balla elvtárs jól
számí- nak, hanem a rosszak is.
A föld
tott, amikor belépett
a termelő- társas
megművelése egymagában
csoportba. abban nem lehet kétel- még nem hoz kiváló
eredményt.
kedni. Most a
zárszámadás
al- A gazdálkodásnak ezt a formáját
kalmával ugyanebből a termelő- szocialista
tartalommal kell megcsoportból Karikó Tótih Eszter le- tölteni. A közös
gazdálkodás szovelezőnk arról Irt, hogy egy két cialista tartalma pedig abban
rejtagú család, amelynek 660 munka- lik, hogy helyesen szervezik meg
a
egysége van, kapott 36 mázsa
munkát úgy, hogy a lehető legtengerit, 19 mázsa 20 kiló
búzát, eredményesebben tudják
kihaszt20 kiló rizst, 40 kiló étolajat, 20 nálni a gépi munkát, a tudományt
méter kartont, 8 mázsa burgonyát, a
tszcs-tagok
fegyelmezettebbek
20 mázsa
6zálaetakarmányt
és legyenek, legyenek tudatában antöbb ezer forint készpénzt.
nak, hogy a z 6 egyenkénti jó
csoportot
Érdemes-e hát a fö'-d közös meg- munkájuk gyarapítja a
művelésének útját járni, helyes-e s a reoport gyarapodásával együtt
is.
az az út, amelyein a tszcs paraszt- növekszik az ó jövedelmük
gazjai járnak? Erre a kérdésre min- Ahol nem így fogták fel a
demkor az eredmények
felelnek. dálkodást, ott bizony nem igen dicso.
„Most már meg van annak a le- kedhe'nek kiváló eredményekkel
A pusztamérges! Rákóczi-terme
hetősége
— mondotta Rákosi elvbrigádve'.
társ, a Központi Vezetőség ülésén, íocsoporlban K a j t á r Pál
— hogy az egyénileg
gazdálkodó zeto. aki csak arra lörekedett, hogv
paraszt
a saját
tapasztalatából nek, szaporodjon a munkaegysége
győződjék
meg a szövetkezet
hasz- 7 hold szőlőt a permetezés alkal
nosságáról
és fölényéről."
Kipró- mával teljesen leégetett. Hiába sí
bált gazdálkodási forma ma
már eteti a permetezéssel, használt el
nálunk a föld társas megművelése. obb permellevet (a munkaegység-1
p S l é
Szokatlan annak, aki először pró- tudniillik a felhasznált
bálja, de az útja nem járatlan. A után merik), a csoportnak okozott
a csoport jövedelmének
szovjet kolhozparasztok több, mint
csoWcentesevel az ő jövedelme is
két évtizedes
tapasztalattal
takevosebb lett. Az újszentiváni Sza.
possák ezt az utat, s a mi
tszcs- bad Fold-termelocsoport tagjai nyáparaszitjaink
sikerrel
használják ron a kívülállóknál, többen a kulá.
fel ezeket a tapasztalatokat.
koknál arattak s „magára hagyták"
Az eredményeket azonban nem a munkát a csoportban. Ez a ki
adják ingyen. A földeáki
Dózsa- esős természetesen most
megéroz
termelőszövetkezet nem ért volna tel, karos hatását az évvégi jövc.
el az egyéniek
termésátlaga fö- delemelosztásnál. Véssük
jól az
lött jóval magasabban álló kuko- agyunkba Rákosi elvtárs mondását:
Bizottságunk
meg
van
ricatermést, ha
nem
merítette „Politikai
róla, hogy a legjobb agivolna ki mindazokat a lehetősége- győződve
a
termelőszöket, amelyeket a nagyüzemi gaz- táció és propaganda
eszméje mellett, ka ezek
dálkodás nyújt.
Ebben a terme- vetkezetek
virágoznak,
ha ter.
lőszövetkezetben
eredményesen a szövetkezetek
jövedelmük
messze
használják fel a szovjet tapaszta- melékenységük,
az egyéni parasztok jölatot: elvégezték a kukorica pót- meghaladja
a
termelőszövetbeporzását.
Egy hónap alatt
8 vedelmeitAzok
kezetek tehát, amelyek nyereség
kilóról 16 kiló 70 dekára emelték
nélkül zárták ezt az évet. alaposan
a fejési átlagot a 6zegvári Puskin- vizsgálják meg évi munkájukat. A
termelószövetkezetben, mert
be- szervezel len munka, a laza munka,
vezették
a
tehenek
háromszori fegyelem, amely a tszcst rövidíti
fejését. És még számtalan példát mog, a legnagyobb bűn most lszcstudnánk
felsorolni
azokból
a mozgatmunk fejlesztésében. Sok-sok
termelőcsoportokból, ahol jól hasz- jó eredményre, a tszcs fejlődésével,
nálták fel a tudomány, a technika gazdagodásával párhuzamban sokmódszereit, s a nagyüzemi
gaz- sok
jómódú,
magas
jövedelmű
dálkodás
körülményei
között tszcs-paraszlra
van
szükségünk,
eredményeikkel elismerést
vívtak hogy a tszos.mozgalom a mi me.
ki maguknak az egyénileg
gaz- l gyénkben is minden kétkedést eldá lkod ók körében.
Ezek a
ter- söprő győzelmet arathasson. S enmelőcsoportok fényesen mutatták nek a győzelemnek megvan az előmeg. hogy mire képes a nagyüzemi feltétele. Községi pártszervezeteink,
szervező,
gazdálkodás. S a példák, az ered- meg a tszcs munkájának
mények nem maradnak
hatásta- sével, segítségével foglalkozó melanul,
cselekvéssé
váltják
át gyei és járási szerveink tehát a j ö .
vőben még szeretetteljesebb gondaz egyéni parasztok
rokonszendal. a Iszcs munkájáért vállalt fevét. Huszonegy dolgozó
paraszt lelősséggel végezzék a tszcsk munadta be az elmúlt hetekben
be- kájának segítését.
lépési
nyilatkozatát a
csongrádi
Petőfi termelőszövetkezetbe. Ka'.la
Félreérthetetlen igazság, hogy a
Mihály, Donka Antal egyéni
pa- tszcs eredménye
a legjobb
agitárasztok látták: a szövetkezet
Pól- ciós érv, amellyel
sikert
lehet el.
beporzásos
kukoricája
3
mázsával érni az egyénileg
dolgozó
parasz.
De ezek az eredmények
csau
adott többet,
mint az
egyénieké. toknál.
több egyéni
paBelátták, nem vehetik fel a ver- úgy tudnak minél
a tszcsbe vonzani,
ha tudosenyt a szövetkezettel. S míg Mó- rasztot
az eredmények
minlahalmon ezelőtt két
évvel
még mást szereznek
is. A termelőcsoporujjal mutogattak a tszcs tagokra, den részletéről
szerencséden embereknek
tartot- tok további szervezeti megszilárdíták, sajnálkoztak rajluk, ma már tása, munkaszervezése és munka,
azt sajnálják az új belépők, hogy fegyelmének megerősítése mellett
ezért elengedhetetlenül fontos, hogy
hamarabb nem határozták el maa tszcs-parasztok ne rejtsék véka
gukat a belépésre.
Tszcs-paraszt- alá jövedelmüket. Az ő jómódúvá
niaík lenni ma már
életcélt, biz- vált életük közvetlen megmutatása,
tos jövőt jeleni. A falu szegényei- elbeszélése, megmagyarázása ellenből a tezcsben jómódú parasztok állhatatlanná teszi a tszcs jó eredváltak. Lázár Sándor, a hódmező- ményeinek hatását.
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FILLÉR

A Szegedi Kenderfonógyárban és a Ruhagyárban
becsület-műszakkal köszöntik a Megyei Pártértekezletet
Szeged dolgozói
lelkesen készül- I nak is a szedési idő csökkenlésének a vasárnapi megyei pártértekez. I ben.
tetre. Az üzemekben
becsület-műA kézigerebenező
dolgozói
felszakot tartanaik, melyekre a dolgo- ajánlásukba belefoglalták hogy jó
zók külön felajánlásokat
tettek, munkájukkal köszöntik a pártérte,
hogy ezzel is kifejezésre juttassák a kezlelet és ezen keresztül
Pártunk
'.'árt iránt 'érzett szeretetüket és hű. intézkedését, a jegyrendszer eltörlé'égüket.
sét. Tóth Ernő és Kardos József
vállalták, hogy az
előző
tiznap'
A Szegedi
172, illetve 125 száza ékes termelési
Kenderfonógyárban
átlagukkal szemben ezen a napon
pénteken egész nap nagy volt a 200 százalékos átlagteljesítményt érsürgés-forgás. Már a korán reggel, nek el.
A javítóműhely dolgozói is kivé.
a műszak megkezdése előli összeültek az egyes alapszervezeti párltil- tel nélkül tettek felajánlást. Az Un.
károk a művezetőkkel, segédműve- gi-brigád jelenleg a kazánházban
zetőkkel és tömegS'zervezefi vezetők- csőszerelésen dolgozik. Vállalla, hogy
kel, hogy megbeszéljék, hogyan is munkáját 9"ike helyett S-an befe;zervezzék meg úgy a szombati be- jezi. Csányi Irtván lakatos, aki
százalékos állagteljesítcsület.műszttkot, hogy az
eredmé- eddig 90
nyek méltóan kőszönthessék a me- ményt ért cl, vállalla. hogy ezen a
napon ő is 120 százalékra emeli ter.
gyei pártérbekczletet.
mclését.
Ezt tette Ördög Andrásné is, a
A becsület-műszakra külön készí.
VII. alapszervezet titkára a szárazfonóban s elhatározlak, hogy szom- tettek felajánlásit az üzem szabadbaton a munka jó megszervezésével ságharcosai és sportolói is. A Sza76 százalékról 88 Százalékra eme- badságharcos-brigád Tárkány elvlik üzemrészükben a gépikthaszná- társ vezetésével vállalta, hogy 120
emeli
ást. Aztán elindultak a dolgozók- százalékról 125 százalékra
hoz, hogy velük is tudatosítsák azt. termelési eredményét. Vas Andrásné
szervez a megyei
hogy szombaton
a pártértekezlet szedő brigádot
pártértekez'et tiszteletére és valtiszteletére üzemük
latta' a brigád
tagjainak
átadja
munkamódszerét, hogy ezzel is elő.
becsület-műszakot
tart.
segítse a brigád jó termeiért eredA doi'lgozók lelkesen csatlakoztak ményét. A készáru raktárban dolfelajánlásaikkal ehhez a mozgalom- gozó sportbrigád a belföldi szállíhoz s egymást túlszárnyalták válla- tásokon kívül egy vagon exportáru
lásaikkal. Déiári Istvánné kétgépes szállításra való elkészítését vállalta.
sztahánovista fonónö
Rődler Béla
Sorolhatnánk tovább a felajánelvtárs kezdeményezéséhez
csatla- lásokat. mert senki sem akart kikozva vállalta, hogy Rácz I. Mária maradni a dolgozók közül ebből a
kisegítő fonónőt patronálja, segíti versenyből. Szinte negyedóránként
munkáját, hogy 95 százalékos ter- futottak be nz újabb jelentések a
űvel és i átlagát 100
százalék
főié központi pártirodába az újabb fel.
emelje. Balatoni Jánosné sztaháno- ajánlásokról, melyek mind a dol.
vista munkamód'Szerátadó is csal- gőzök Párt iránli szeretetét tiikrö.
'akozoit ehhez a mozgalomhoz
és zifsi vissza.
Horváth I. Ilona patronálását v i l .
alfa, hogy segítségéve', munka,
A
Ruhagyár
módszerát adásával 82 szárai ókról 96"
dolgozói
már
csütörtökön
háromnaszázalékra emelje termelését a be.
pos becsület-műszakot
kezdtek
a
csület-műszak napján.
Az üzemrész ifjú dolgozói i« te!, megyei pártértekezlet tiszteletére. A
kesen csatlakoztak felajánlásukkal dolgozók itt is egyéni felajánlásaiköbbi dolgozóihoz és a szedésn idő kal biztosították a termelés emelcsökkentésével akarják kivenni ré- kedését s már az első nap 100 szá.
szüket a többtermelésért folyó harc- zalékról 101 százalékra emelkedett
'>ól. Váltatták, hogy eddigi szedési az üzem átlagteljesítménye.
A dolgozók le'kes, jó munkával
dejiiket, 2.4 percet 2.3 percre csök.
kentük és segítségei nyújtanak
a harcoltak azért, hogy vállalásaikat
tudják.
Kertes Endre
Ivrigádon kívül lévő munkatársaik. teljesíteni

A német

sztahánovista bevizsgáló napi 250
darab készáru átvizsgálása
helyeit
300-at vállalt, ezt a vállalását már
az első nap teljesíletie. Besenyői
Jánosné és Farkas Antalné is szép
felajánlást tett. Vállalták, liogy napi 155. illetve 160 százalékos átlagteljesítményüket 165—170 százalékra
emelik.
Ezeket az eredményeket
már

a műsznk első
teljesítették

napján

és megfogadták, hogy munkájuk fo.
kozásával .a következő napokban túl
is teljesitik vállalásukat.
Az egyéni felajánlások mellett a
szalagok is szép felajánlásokat tettek és kiemelkedő eredményeket értek el. Az első napi jó eredmény
tovább fokozta a dolgozók munka,
'lendületét és a
műszak
második
napján tovább emelkedett a termelés. Lengyel Istvánné szalagja két
és egynegyed munkadarab elkészi.
tését vállába és pénteken 3 darabot készítetek el, ami 150 százalékos termelési átlagnak felel meg.
Lász'ó Mária szalagja is ugyanazt a
munkát végzi, amit a Lengyel-szalag és 125 százalékos átlagteljesft.
ményt ért el.
A do'gozók jó munkájához csatlakoztak az üzem délelőtti műsza.
kának vezetői is, akik rohambrigádot alakítottak és 16 órás munkaidőt ajánlottak fel. Vállalták társadalmi munkában, hogy a felgyü.
lemlett kész árut átvizsgálják és
lehordják a raktárba. Igy segítik
az itt dolgozók munkáját és harcolnak a többtermelésért.
A ruhagyári dolgozókat a becsület-műszak jó eredményeire buzdítja még az is, hogy ezek a kieme'kedő teljesítmények elősegítik

a

tervteljesításért

folyó harcukat s így minden reményük megvan arra, hogy évi ter.
vüket határidő előtt teljesíteni fog.
ják.
A Szegedi Kenderfonógyár és a
Ruhagyár
dolgozóinak
lelkes, jó
munkája híven kifejezi a magyar
dolgozók szeretetét és ragaszkodását
a Párt iránt, mely vezeti őket az
ötéves terv sikeres teljesítéséért fo.
lyó harcban.

nép harcra kel Adenauer
megállapodásai
ellen

titkos

A bonni rendőrminisztert kifütyülte, a Német Kommunista Párt elnökét fáklyásmenettel
köszöntötte Hamburg lakossága
Berlin (MTI).
Kedden este
az
Adenauer-féle
kormánykoalícióban
résztvevő pártok
hamburgi
szervezetei együttes ülést
rendezlek, amelyen Lehr bonni renrlőrminiszter
„belső
biztonság"
címmel akart
előadást
tartani.
Alig kezdte meg beszédét, a tömeg
hatalmas tüntetésbe kezdett,
kifütyüllek és nem hagyták 6zóhoz
jutni.
A miniszter védelmére 500 rendőr érkezett a gyűlésre. A
rendőrség a gyűlés 25
résztvevőjét
letartóztatta.
Szerdán Max Reimann elvtárs, a
Német Kommunista Párt
elnöke
mondott beszédet Hamburgban. A
gyűlésen
résztvevő 5 ezer főnyi
ömeg hosszú fáklyásmenetben vonult fel
a
munkásnegyedeken
keresztül a Wi'lhelms'traissera
és
lelkes
üdvözlésben
részesítette
Max Reimann elvtársat.
Reimann
elvtárs
beszédében
foglalkozott Lehr
bonni
belügyminiszternek a Német Kommunista
Párt elleni rágalmaival és
aljas
hazugságaival, majd Adenauer párizsi
tanácskozásairól szólva többek között kijelentette:
- A német nép
harcra
kel
Adenauer
titkos
megállapodásai
ellen, amelyek sértik a német nép
függetlenségi jogát,
amelyek
a
nyugat-németországi
fiatalságot
degenlégióba akarják
kényszeríteni és fenn akarják tartani hazánk szétszakítottságát. Követeljük
ádenauertól, fedje fel kártyáit A
német nép soha sem fogja
tűrni,
hogy Adenauer
kiszolgáltassa
á
nemzet jogait az amerikai
fegyverkezési
érdekeltségeknek.

Hangsúlyozta: Lehr
megállapíMax
Reimann
elviárs
ezután
Páit
megbélyegezte a jobboldali
szo- tásai a Német Kommunista
hamisak,
cialisták áruló politikáját és utalt pénzforrásairól épp oly
megállapítáarra: a szövetségi gyűlésben
le- mint azok a fasiszta
folyt vita
bebizonyította,
hogy sok, amelyek szerint a kommunisMcCloy
tájékoztatta a jobboldali ták gyújtották fel a Reschtagot.
szocialista
vezetőket
Adenauer
A gyűlés kezdetén
Heinz Fink,
tárgyalásairól.
a Német Kommunista Párt
hamösszes titkos
burgi
szervezetének
t titkára
a
A Kommunista Párt betiltásával jelenlévők
hatalmas
ujjongása
kapcsolatos
fenyegetésekkel fog- közben
bejelentette,
hogy
—
lalkozva, Max Reimann elvtárs ki- válaszul a
Német Kommunista
jelentette:
Párt betiltására — az utóbbi na— Nyilvánvaló, hogy a
Német pokban 180-an léptek be HamburgKommunista Párt betiltásával
az ban a pártba és majdnem ugyaitelőfizetőt
gyűjtöttek
a
össznémet
szabadválasztásokat amnyi
Hamburger Volkszedtungnak.
akarják megakadályozni.

Fokozódik a jugoszláv katonák ellenállása
az amerikai és titóista háborús tervekkel szemben
Szófia (BTA). A Bolgár Népköztársaságban élő jugoszláv
fórra,
dalmi emigránsok Naprend
című
lapja „A jugoszláv hadsereg nem
lesz
az
amerikai
agresszorok
eszköze" című cikkében
foglalkozik a
jugoszláv
hadseregben
az amerikai és titóista háborús tervekkel
szemben
megnyilvánuló
ellenállással. A lap hangsúlyozza,
hogy
Jugoszláviában
jelenleg
több, mint 25 ezer katona,
tiszthelyettes és 1i6zt van
bebörtönözve és a katonák
tízezreit helyezik büntetökülönítményekbe kizárólag azért, mert hűek
maradtak népükhöz és a szocializmus
ügyéhez. Az
elrettentő
intézkedések és
rendszabályok ellenére
a kaszárnyák
falain
állandóan
Tito-ellenes
jelszavak
jelennek
meg. A katonai létesítményeknél
gyakori a szabotázs,
megseoimi-

sitik a katonai

raktárakat s t b . . .

Mindez a jugoszláv katonák hósi
harcát bizonyítja
az
amerikai
uralommal és az áruló Tito-klikkel
szemben.

As
amerikaiak
német
alomhuiatókat
toboroznak
Bonn
(ADN)
Az amerikai kormány megbízásából
Oppenheimer
amerikai atomkutató és az A meri.
kai
Atomkutató Intézet
három
munkatársa német atomtudósok toborzására
Nyugat-Németországba
utazik. A német
atom/kutatókat
Amerikába akarják kényszeríteni,
hogy ott atomfegyvereket tervezzenek. Jelenleg is több német tudós
távolból irányítható lövedékek tervezésén dolgozik Amerikában,
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MEZŐGAZDASÁGI F O R G A L M I
KORLÁTOZÁSOKAT MEGSZÜNTETŐ RENDELET
VÉGREHAJTÁSI ÜTASlTASA
Az élelmezési miniszter rendelelet adott ki a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége határozatának
maradéktalan végrehajtása tárgyában.
A rendelet bevezetőjében megállapítja, hogy a mezőgazdasági for.
galom felszabadítása komoly fel.
adat elé állítja a helyi tanácsokat
Biztosílaniok kell, hogy a termelők
részere a párt- és kormányhatározatban megadott kedvezmények valóban érváiyesiiljenek és az állam
iránti
kötelezettségüket
teljesítő
termelők a szabadforgalom előnyeit
minden korlátozás nélkül élvezhessék. Ugyanakkor az állam
iránti
kötelezettség
teljesítését
minden
termelőtől a legerélyesebben meg
kell követelni. A
hátralékosokkal
szemben a törvényerejű
rendelet,
ben előirt büntető szankciókat a
legszigorúbban alkalmazni kell.
Az általános rendelkezések sze.
rint
szabadon értékesíthet és szállíthat a termelő minden olyan
mezőg»zd»ságl terméket
(takarmányt,
élő állatot,
stb.),
amiből beadási
kötelezettségét
teljesítette.
A kukorica szabad értékesítésének
az egyéni beadási kötelezettség teljesítésén felül előfeltétele a községi,
járási, vagy
megyei kukoricabee.yüjlési terv teljesítése is. A ter.
meló a beadási kötelezettség telje,
.-ítése után
áru fel esd egét az egész
ország területén bárhol értékesítheti.
A szabad értékesítés joga csak
a beadás] kötelezettség teljesítése után megmaradó árufeleslegekre vonatkozik.
A beadási kötelezettséggel egy tekinlct alá esik a termelési hízlalási
és szállítási szerződés, valamint az
AMG-vel szemben fennálló tarló.
zás,
A boadás teljesítése minden termelőnek az állam iránti elsőrendű
kötelessége,) amit feltétlenül teljesíteni kell.
A begyűjtési rendeletnek a beadási ár,rkai megállapító rendelke.
zésci nem módosultak. A beadási és
szerződéses árak változatlanok.
Vámőrléshez, vámdaráláshoz és
vámhántoláshoz engedély nem
kell.
Saját szükségletére mindönki szabadon őröltclhet, daráttalhal
és
hántoltaihal. A termelő ezenfelül
forgalombahoeatal céljára is tetszés szerinti mennyiségben őröltethet, darállathat és hántoltalhat. A
kenyérgabona darálása, hánlolása
és takarmányozásra való felhasználása továbbra is tilos.

mezési minisztériumhoz való egy.
idejű bejelentés mellett. H a a járás A, B, C kukoricabegyüjlési
terve teljes egészében
teljesítve
van, az egész járásban szabad a
kukorica forgalma, a községi begyűjtési tervek teljesítésére való
tekintet nélkül. Ugyanígy az egész
megye területén szabad a kukorica
forgalma, ha a megye A, B, C kukoricabegyüjlési tervét 100 százalékban teljesítette. A szabadértékesílós joga azonban csak azt a ter.
melót illeti meg, aki egyéni kukoricabeadási kötelezettségét
teljesítette.
A napraforgómag, „yersrlzs, és
csillagfürtmag
forgalma
továbbra ia kötött marad.
A termelők részére az étolaj és az
clajpogácsadara kiutalása, valamint
a nzshántolásd engedélyek kiadása
az eddigi szabályok szerint történik. A termelők a részükre kiutalt
étolajat szabadon értékesíthetik.
Szabadon értékesíthetik a termetők a vámőrlésből, darálás.
bó>, vagy
hántásból
nyert
lisztet, darát, korpát és egyéb
hántolásl termékeket.
A termelőktől a lisztet és egyéb őr.
loményt saját szükségletére
bárki
szabadon megveheti. A termelő kötelezettségének
teljesítése
után
fennmaradó bort és mustot akár
közvetlen fogyasztónak, akár
viszonteladónak az ország egész területén bárhol szabadon eladhatja.
A bor kicsinybcni eladásához ezután is termelői borkimórési engedély
szükséges. A
vendéglátó
iparosok az ország egész területén
mennyiségi korlátozás nélkül szabadon vásárolhatnak bort és mustot
a termelőktől.
A burgonya, hagyma, hüvelyesek. alma, dió. zöldség, főzelék és gyümölcsfélék, valamint
a szálastakarmány
a beadást
kötelezettség
teljesítése
után
szabadon hozható forgalomba.
A beadási könyvvel rendelkező termelők és tszcs-tagok 60 kilón aluli
súlyú sertést ezután is szabadon
vásárolhatnak, a beadási könyvvei
nem rendelkezők pedig sertésvásárlási igazolvánnyal. A serlésvágás,
hoz vágási engedély kell. A rendeleiben meghatározott mennyiségű

közfogyasztásra
levágott juh és
szarvasmarha faggyújának beadása
az eddigi szabályok szerint kötelező.
Lovat, öszvért, szamarat az eddigi szabályok
szerint csak
legalább két hónapos marhalevéllel szabad el"dni.
Nyershúst mindenkinek joga van
értékesíleni. aki vágási
engedélyt
kapott.
Minthogy
magánfogyasztásra szarvasmarhát és borjút nem
szabad levágni, szabadon csak sertés- és juhhús hozható forgalomba.
A feketevágások ellen a helyi
tanácsoknak az eddiginél eré.
lyesebben kell fellépniük.
Szigorúan kell kezelni a kényszervágásokat. A kényszervágáshoz
a
vágási engedélyi lehetőleg előzetesen, de legkésőbb 24 órán
belül
fellétlenül meg kell szerezni. Éneikül a kényszervágás
feketevágás,
nak minősül.
Baromfi- és tojásbeadási kötelezettségét 1951 december 31ig minden termelőnek teljesítenie kell. A baromfi és lojás
szabad értékesítési joga azt a
termelőt illeti meg, aki a? előző Időszakban esedékes beadási
kötelezettségét teljesítette.
A bej- és tej termékeket a termelő
a beadási kötelezettség teljesítése
mellett szabadon értékesítheti
és
szállílhaja.
A termelőtől mezőgazdasági terméket továbbeladás és továbbfeldolgozás céljára az állami felvásárló
vállalatok vásárolhatnak. A földművesszövetkezetek a termelők áru.
feleslegeit az élelmezési miniszter,
nek a SZÖVOSZ útján kiadott külön rendelkezései szerint szabad értékesítésre is felvásárolhatják abban a községben és városban, ahol
telephelyük van és az így felváeárolt cikkeket
szabadforgalomban
értékesíthetik.
A közvetlen
fogyasztók
részére árusító állami kiskereskedelmi vállalatok
és kiskereskedők „ termelőktől szabadon vásárolhatnak mezőgazdasági termékeket
továbbeladás
céljára, de csak abban a községben vagy városban, amelyre
iparigazolványuk szól.
Sem földműveiszövetkezetek, sem
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A Tudományos Akadémia nagygyűlése elé
A magyar
tudományos
élet
nagy, évi seregszemléje
küszöbén, amikor
a tudomány
munlUisai összegezik
kutatási
eredményeiket
és felmérik
az
előttük
álló halaimat
feladatokat,
a tudományos
szocializmus
megalapítójának,
Marx
Károlynak
80 év
előtti jóslata Igazolódik
be: „Csak
a munkásosztály
alakíthatja
át a
tudományt
a tőkésosztály
ural.
mának
eszközéből
népi erővé
s
magukat
a tudósoluit
a tőke szövetségeseiből
a gondolat
szabad
alkotóivá'',
A
marxizmus-leninizmus klasszikusai
ismételten
rámutattak,
hogy
az
osztálytársa,
dalom
béklyóiból
kiszabaduló
tudomány
már a szocializmus
építésének időszakában
minden
eddigit felülmúló
nagyszerű
eredményekkel
áll elő és könnyíti
meg
a nép új éleiét, gyök-eresen
új
gazdasági-társadalmi
rendet
tc.
remlö
munkáját.
A
múltban,
a
felszabadidás
előtt, a magyar
tudományos
életet az jellemezte
hogy voltak, kiemelkedő,
világszerte
elismert
nagy tudósaink,
akik
közvetve,
vagy közvetlenül
a haladás,
a
nép ügyét szolgálták.
(Eötvös Lóránd,
Jedlik
Ányos,
Gombócz
Zoltán
és sokan
mások.)
Nem
volt azonban
hazánkban
fejlett
tudományos
élet. A magyar
ludo.
mány
vezető intézménye,
a Magyar
Tudományos
Akadémia,
amely a társadalmi
haladás
úttörőjeként
szülelelt
meg a
reformkorban,
az 1848-as forradalom
és
szabadságharc
bukása
után,
a
nép- és tudományellenes
osztályok
kiszolgálója
lelt. Az
Akadémia,
amelynek
elnöki székében
a munkásnyúzó
nagyiparost
József,
Habsburg
főherceg
követte,
nem
segítője,
ellensége volt a
magyar
tudománynak.
A tudósok
munkájának
elősegítése
helyeit az akadémia elnöksége
tőzsde- és ingatlanspekulációval
loglalkozotl.
Ennek volt eredménye
például,
hogy
a 21.000 holdas Vigyázó-nagy
birtok jövedelmét
élvező
akadémia
könyvtárának
állományát
évente
száz leölettél növelte. Népi
demokráciánk
Tudományos
Akadémiájának
könyvtára
évről-évre
több
mint 13.000 kötettel
gyarapodik.
A felszabadulás,
a liös
szovjet
katonák
kezéből
kapott
szabadság, a feudálkapilalista
Magyarország
alámerülés*
a
történelem
süllyesztőjében
elhárította
a tudomány
fejlődését
gátló
összes
ukudályt.
A
munkásosztállyal
olyan osztály lett az ország
vezetője, amelynek
az igazíág
leplezetlen feltárása,
a tudomány
fejlődése érdeke.
Népi
demokráciánk minden
segítséget
megadott
és megad a tudomány
felvirágzásához. A megváltozott,
új
hely.
zelben tudósaink
kibontakoztathatják
tehetségüket,
alkotóenergiájukat. Ehhez
alapvető
jelentőségű
segítséget
kapnak
az
élenjáró
szovjet
tudományból.
Akadémikusaink,
tudósaink
a
Szovjetunió,
ban tett látogatásaik
során
nagyszerű tapasztalatokra
tettek
szert,
amelyekel
jól hasznosítottak.
A
legkiválóbb
szovjet
tudósok:
I. P.
Bargyin,
V. P. Nyikilyin,
P. Ba_
ranov,
M. M. Dubinyin
és A.
Balasova
látogatása
hazánkban,
minden
esetben ugrásszerű
fejlődést idéztek
fel az egyes
tudományágakban.

ji magyar
tudomány
felvtor ágzás&údk
eredményeit
tárja
majd
egész népünk
szine elé az Akadémia
december
9—15-ig
Iwrló
1951. évi nagygyűlése.
Tudományos életünk
migyarányú
fejlődése jut kifejezésre
abban,
hogy
a nagygyűlésen
több
mint
170
előadás
hangzik
el. Hat
íuaományterület
kutatói
országos
kongresszuson
tárgyalják
meg
kérdéseiket.
Soha
nem
tartottak
még
Magyarországon
az
idei
nagygyűléshez
hasonló
tudományos tanácskozást,
amely
<Y -«domány
egész területét
feiölcli.
Azonban
nemcsak
a
mennyiségben: az ütésszakok,
kongresszusok és előadások
nagy
számdlntn
mutatkozik
a
fejlődés.
A magyar
tudomány
megújhodásának
fejlődése
széles
kibontakozásának
alfaja
és
legfőbb
biztositéka
a tudományos
_ világnézet,
a
marxiemus-leninizmu*
mind' szélesebbkörü
alkalmazása,
a
tudományos
kutatásban.
Az akadémiai
nagygyűlés
ermelc,
a
marxizmus-leninizmus
szellemétől áthatolt,
tehát
a
legkorszerűbb tudományos
vizsgálati
módszerekkel
felfegyverzett
tudománynak
lesz a
seregszemléje.
Az
Alcadémia
nagygyűlésének
középpontjában
a magyar
Ivdprnány
legújabb
eredményeinekismertetése
áll.
A mi tudományunk
a nép ügyét
szolgálja.
Ezt a szolgálatot
teljesiti
a Tudományos
Akadémia,,
amikor
a kutató
munka
eredményei mellett az ötéves
tudományos
kutatási
terv megbeszélését
lúzt
napirendre.
Tudósaink
felismer.
ték e feladat
jelentőségét
és meg.
beszélik,
hogyan
segithenék
elő
hazánk'
szocialista
iparosítását,
az új
technika
térhódítását(
a
mezőgazdaság
átalakulásának
gyorsítását,
népegészségügyünk
fejlesztését,
kulturális
forradni,
munk újabb
győzelmeit,
a
marxizmus-leninizmus
ismereteinek
további
térhódítását
dolgozó
népünk
körében.
Tudósaink
eddigi
eredményei
mindennél
beszédesebben
bizonyítják, hogy a tudomány
as
általános, gyakorlatilag
csak a távoli
jövőben
felhasználható
elméleti
kérdések megoldása
mellett
jelentős segítséget
lud
nyújtani
né.
jrünlcneíc a legaktuálisabb
ország.
építő feladatok
megvalósításában.
A nagygyűlést
beszámolók
Cfjész
sora szól
majd
olyan
kutatási
eredményekről,
amelyek
a termelés különböző
területein,
a
terme.
lékenység
emelésével,
vagy
jobb
minőség
biztosításával
elősegítik
népgazdasági
célkitűzéseink
meg.
valósítását
A mi
tudományunk
— ellentétben
az imperialisták
háborús előkészületeinek
szolgálatába áUítoll
burzsoá
,
tudománynyal", amely a lömeggyilkos
bak.
tériumfegyverek
tökéletesítésén
fáradozik
— csakúgy,
mint
min.
den tettünk, egész ételünk,
a béka
erősítését
szolgálja.
A mi tudományunk,
amehrnek
fejlődésében
a Magyar
Tudományos
Akadémia 1951. évi nagygyűlése
jelentős állomás
lesz, az élenjáró
szovjet tudomány
példáját
követve a,
szocializmus
építésén
dolgozik,
azon, hogy
népünknek
szabad,
boldog
békés élete
legyen.

zsírt a vágástól számítolt 3 napon kiskereskedelmi vállalatok és kir-ke
belül be kell adni.
reskedők nem vásárolhatnak iovább.
d a d á i r a kenyérgabonát, árpát, zaA termelő az általa levágható
bol, kukoricát, napraforgómagor.
125 kilónál nagyobb súlyú hijhántolallan rizst, szálastakarmányt
zotisertést (vágási engedéllyel
szarvasmarhát, borjut, lovat és 60
együtt) eladhatja.
kilón feliili öőserlést.
Az eladni kívánt
hízót Isertésre a
A továbbfeidolgozásra közvetletermelőnek az illetékes végrehaj 10bízoltságlól átruházható vágási ennül a termeinktől
a cukrászgedélyt kell kérni. Ezzel a termelő
ipari üzemek lisztet és egyéb
Mezőgazdasági termékeket saa sertést bárkinek eladhalja, de a
őrleményeket; a
konzervipart
ját szükségletére mindenki sza.
sertést ezzel az engedéllyel sem ő,
üzemek gyümölcs, zöldség- és
bndon vásárolhat.
sem a vevő nem vághatja le. A
főze'ékf éleket. a gyümölcsszeszNapraforgómagot, rizst,
vágóálla- vevő a megvásárolt sertésre lakófőzdék gyümölcsül és lörkö'yf.
tot ós csillagfürimagot a termelő- helyén köteles rendes vágási engeIllelőleg cefrét; a cirokfeldol.
től azonban továbbra is csak az délyi kérni. A vevő részére a vágozó üzemek cirokszakált vá; 11 ami felvásárló szervek vásárol. gási engedély olyan feltétetek melsárolhatnak.
Italnak. Továbbeladás, vagy tovább, lettadható ld, mint a sajáthízlalású
(Az őrlés, darálás és hántolás félfeldolgozás céljára ezentúl is csak
változatlanul
az állami felvásárló vállalatok vá- sertésekre. vagyis a levágható ser- | F 2 a badítása mellett
„aradnak
a kiőrlési
sárolhatnak bármilyen mezőgazda, lések Mama és a beadandó zsír é r v 6 n y b e n
sági terméket. A földmüvesszövel- mennyisege a vevő családtagjainak arányra és a vámőrlésnél kiszolgálkeaetek, kiskereskedelmi vállalatok számától függ. Amig a zsír jegy ér- tatandó őrlemények fajtájára és
és ki .-kereskedők vásárlásaira
az vényben van, a zsír jegy-rendszerbe mennyiségére vonatkozó eddigi ren.
eddigi
szabályok
az
irányadók. bevont helyeken minden levágásra delkozések. A vámőrlés, váimdaráAzokat a városokat és községeket, kerülő sertés ulán két személy ha- lás és vámhánlo'ás díját továbbra
ahol a begyűjtési terv teljesítésében tósági zsü-clláláaáról kell lemon- is természetben kell levonni. A vám
B&Ui'liitnHaptU
a (faátos&ah,
és
uidíUen
jelentős
lemaradás
mutatkozik, dani.
értéke változatlan. A kereskedelmi
Szarvasmarhát és borjút teőrlésre kijelölt malmok a termevagy ahol a begyüjésre vonatkozó
A
vidéki
városok
közül
Szege„Haladó filmekkel a
békéért,
nyésztés és továbbtartás
céllőknek a beadási és szerződési kö- ' a szocializmusért"
rendeleteket megszegik, az élelme,
jelszóval
az den a „Berlin eleste".
Debrecentelezettség teljesítése ulán fennma- Országos Béketanács és a MOKÉP
jára bárki szabidon vásárolhat.
zősi miniszter a szabadértékcsftésben a ,,Békés napok", Pécsett
a
Tehenet, 2 éven felüli üszőt beadási radó gabona- ós kukoricakészlateil országszerte
ból kizárhatja.
Béke-Filmnapokat
„Kárhozottak összeesküvése", Miskönyvvel nem rendelkezők
ezentúl saját számlájukra felvásárolhatják, rendgz.
A rendelet részletes szabályai
Budapesten december 20csak tehén vásárlási
igazolvánnyal megőrölhetik és az így nyert lisz- án és 21-én, 27 vidéki
szerint a szabndértékcsílésre jováros',
városban kolcon a ,,tegyőzhetetí.en
vehetnek. A tehén eladásához az el- tet szabadon forgalombahozhatják.
gosult termelő a községi, vagy
Győrött
a
,,Kis
partizánok",
Szompedig
december
13-tól
kedve
renadónak tehéntartói
i g a z o l t kell A vámkeresmény és malmi megtavárosi tanács végrehajtó
bideznek
filmnapokat
kiemelkedő bathelyen a „Van hazájuk".' Szolkérnie. A szarvasmarha és borjú karítás beadása ezután is kötezottságától kérheti annak Iga6zovjet, magyar és
népi
demo- nokon
a „Találkozás az Elbán",
Budapestre való seál'ításának kor- lező.
zolását, hogy beadási kötelezettkratikus filmeket
mutatnak
be,
látozása
megszűnt.
Szarvasmarhát
ségét teljesítette.
Salgótarjánban
a „Teljes gőzzel'
A mezőgazdasági forgalom
(el- azokat,
amelyek
békeharcunk
le. adás, szállítás, őrlés, darálás) felA végrehajlóbizottság a termelő és bor jut magánfogyasztásra
és a „Békés napok" ctmű
filmek
erőteljes
fegyverei
közé
tartozbeadási könyvének „hivatalos fel- vágni továbbra is tilos.
szabadítása gabonafélékre 1952 jú- nak.
lesznek
műsoron.
A juh tenyésztés és továbbtor.
jegyzések" lapján igazolja, hogy a
nius
30-ig, kapásnövényekre és
tás céljára Bznbndon vásároltermelő milyen cikkekből tett eleget
borra szeptember hó l . i g tart. A
ható. levágásához továbbra ls
b adási kötelezettségének. A
baSztálin elvtárs születésnapját értékes,
jövő gazdasági évben akkor
fog
vágási engedély kell
romfi. és lojásbeadás teljesítéséi a
folytatódni, ha terménybeadási köjó munkával köszönti a szegedi Dózsa-tszcs
végrehajlóbizottság
akkor is iga- A magánfogyasztásra vágási enge- telezettségüknek a termetek eleget
zolhatja, ha a termelő az előző ne. dély alapján levágott juh faggyú- fognak tenni. A felszabadítás r.iog.
A termelőcsoportok dolgozói — meg- Munkájával igen szépen hagyedévi beadási
kötelezettségének jávai a juhtarló szabadon rendel- | hosszabbítása tehát a beadás lelje- az üzemi dolgozók példáját követve lad- Paréj András, Juhász Imre.
eleget tett.
kezik és azt bárkinél? eladhatja. A Isilésétől függ.
— több, jobb munkával készülnek Péter György
közösen
vállalták,
Sztálin elvlárs születésnapjára. A hogy tíz katasztrális
hold fiat a,
A tej beadási kötelezettség igazoUiahb íitóikta
krmper kezdődik
Bulgáriában Dózsa.termelőcsoport do'gozói nem- gyümölcsös fáit bekötözik. Edd g
lásához a tejszállítási
könyvecske
teljesítettek.
Szólta
(MTI).
December
6-án bolgár határt. A titóista kémköz- csak megtették felajánlásukat, ha- 8 katasztrális holdat
szolgál. A tejgyüjlő köteles a tertárgyalását pont utasításainak
végrehajtásá- nem nagyrészben már teljesítenék Igen értékes felajánlást tett még
melőnek előző havi teljesítését a újabb titóista kémper
Az hoz a UDB-töl revolvereket, gép- is azt. Például Zina Mária és Gé- Bundics An;aj, aki 20 méter hosszú,
tejszállítási könyvecske első olda- kezdte meg a szófiai bíróság.
ügyészség már kiadta a
vádira- pisztolyokat és bombákat kaptak. mes Rozália azt ígérték, hogy de- tíz méter széles istáttotető elkészílán igazolni.
tot. mely szerint
nyolc
vádlott 3. Az első hat vádlott, a jugoszláv cember 21-ig 600 négyszögöl hagy- tését válla'ta Ennek a munkának
Kukoricát
„ termelő
egyént
5000 forint s
titóista
összeesküvő
csoportban
mű- hatóságoknak kiszolgáltatott
ka- mát dugványoznak és 8000 salátát. értéke körülbelül
kukoricabeadasi kötelezettségéködött. Céljuk az volt, hogy
1. tonai, politikai és gazdasági
ter- Már eddig 460 négyszögöl hagyma Bundics Antal azt Ígérte, hogy 24
nek teljesítése után akkor hoz.
el ezt
a
Bulgáriában puccsok, terrorcselek- mészetű bizalmas anyagokat azzal dugványozását végezték cl s máso- munkaegységgel! végzi
hat csak szabadon forgalomba,
túlteljesítve.
ÍJ munkát. Vállalását 20 százalékban
mények, felkelések és más
bűn- a céllal, hegy azok a
jugoszláv dik vállalásukat
h» a község, illetve „ város
cselekmények
végrehajtásával felderítő szolgálat kezébe
jussa- ezer salátát raktak le. Zina Mik- végezte el. Nemcsak az itt felsoA, B,
C
kukoricabegyüjtés!
lósáé és Papp Illéseié 500 négy- roltak, hanem
a
termelőcsopor'megdöntsék
a
népi
demokratikus
nak.
A
4„
5.
és
6.
rendű
vádlott
terve 100 százalékig teljesítve
hagymadugványozást
vát. minden dolgozója több, jobb munrendszert és felszámolják a Bolgár az e'ső három vádlottat rejtegette, szögöl
van.
falt s ebből 350 négyszögölet telje, kával köszönti a béketábor
nagy
Ebben az esetben a község részére a Népköztársaság függetlenségét. 2. noha tudta, hogy bűnös tevékeny- sítettek. Retkes Józsefné egy má- vezetője, Sztálin elvtárs születésA
vádlottak
illegálisan
mindkét
séget
folytatnak
a
Bolgár
Népfelszabadítást a megyei
tanács vég.
zsa gyapotgubó kifejtését
ígérte napját.
jugoszláv— köztársaság ellen.
rehajlóbizottsága adja meg az élel- irányban áfflépték a
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December 14-én összeül az országgyűlés

PÁRTÉLET

A minisztertanács ülése

Csongrád

megye legnagyobb
eseménye:
Megyei
Pártértekezlet

a
A Megyei Pártértekezlet a me-

gye poli likai éleiének n a g y esemén y e ; hiszen a pártértekezlet
választja m e g tagjai sorai közül
a
Megyei Pártválasztmányt,
a Megyei
Pártválasztmány
viszont
a
neki
beszámolási
kötelezettséggel
tarlozó Megyei Pártbizottságot.
A Megyei Pártértekezlet holnap,
v a s á r n a p vitatja meg azt, hogy az
ország vezető p á r t j a itt, Csongrád
megyében, hogyan teljesítette kötelességét, milyen eredményekre vezette a megye dolgozóit; megvitatja
a pártértekezlet ennek az eredményes vezetésnek a fogyatékosságait
r t . A kommunisták bírálata kemény
es éles, mert éles, kemény bírálatot
kövelel a szocializmus építésének
meggyorsítása. Természetesen nem
akármilyen bírálatról van szó, h a .
nem építő b í r á l a t r ó l ; olyan bírálatról, amelyik nem gyengíti,
hanem
erősíti
a
pártvezetés
tekintélyét.
Egyszóval: nem feledhetik el a küldöttek, hogy annak az országnak a
vezető pártját és a vezetési módszereit b í r á l j á k m a j d , amelyik minden 5—6. n a p egy-egy ú j
gyárat
épít. B í r á l a t u n k n a k azt kell
tükröznie, hogy mi még ezzel a rendkívül gyors, ezzel a szédületes ütem ű fejlődéssel sem vagyunk
meg.
elégedve; mi m é g gyorsabban akar u n k haladni a Szovjelunió nyomdokain a szocializmus felé.
Dolgozó népünk,
a béke ügye
egyaránt azt követeli meg a küldőitektől, hogy ne legyenek
elnézőek fogyatékosságainkkal szemben.
A szocializmus
ügyének
hűséges
szolgálata nem képzelhető el másképpen, mint a bírálat és önbírálat
kommunista módszerének szüntelen
alkalmazásával.
Nem
lehelünk
m e g bírálat n é l k ü l ; nem
javíthat,
j u k meg pártmunkánkat
másképpen. minlhogy a
küldöltek a holnapi
pártérlekezletre
magukkal
hozzák pártszervezeteik és a pártszervezeteket
körülvevő
pártonkív ü l i tömegek bíráló
szavát
párt.
szervezeteink csongrádmegyei vezetői felé; neim j a v í t h a t j u k meg
a
pártmunkát
másképpen, _ m i n i
a
pártszervezeteink
fogyatékosságainak szüntelen bírálatával. E r r e tanítanak bennünket az elmúlt évek,
az 1950 február 10-e óta el lelt idő
is, ami alatt az országos begyűjtés
utolsó megyéjéből az ország élen.
j á r ó megyéjévé küzdöltük fel magunkat. Elért eredményünk azt bi-

zonyítja, hogyha további sikereket
a k a r u n k elérni a szocializmus építésében, akkor szüntelenül harcolnunk, küzdenünk kell az önelégült,
ség mérge ellen. További
harcot
kelt folytatni a február 10-i határozat maradéktalan
végrehajtásáért.

m á r a milyen legfontosabb feladatokat jelölnek meg végrehajtásra. A
megye
pártszervezeteinek
tagjai
m á r eleve határtalan lelkesedéssel
készülnek e határozatok m a r a d é k ,
talan végrehajtására, amelyek tartalmazzák m a j d számunkra azokat
a tennivalókat,
amelyeket
Rákost
elvtárs legutóbbi beszédében célul
tűzölt
elénk.
A
Textilkombinál
munkásai, a M a g y a r Kenderfonó
munkásai
kommunista
műszakkal
fejezik ki határtalan
lelkesedésüket és szeretetüket P á r t u n k
iránt.
Ezek a kommunista műszakok és a
pártértekezlet tiszteletére egyre sűrűs bödő felajánlások a mezőgazdaságban biztosítékok arra, hogy mi, a
Párt tagjai, a hoinapi pártértekezlet küldölted által hozott határozatot kommunista fegyelmezettséggel.
P á r t u n k i r á n t i hűséggel végrehajtjuk.

A z ö n b í r á l a t az a terület, melyet különösen meg kell e rő sí leni.
Nemcsak
a szavakban elmondott
önbírálalra gondolunk, hanem igazi
kommunista
önbírálatra. A z ilyen
önbírálat szép p é l d á j á t mulatta az
utóbbi időben a szegedi j á r á s .
A
szegedi
j á r á s pártértekezletén
a
Párt
alapszervezeteinek
küldöttei
alaposan
megtárgyalták
járásuk
elmaradását a begyűjtésben. Megállapították: az elmaradás
oka az
önteltség.
I r á n y t veitek tehát önteltiségük felszámolására és
most
— Rákosi elvtárs beszéde u t á n —
ugrásszerűen emelkedik a j á r á s beNem feledkezhetnek meg a külgyűjtési átlaga. November
26-án döttek tanácskozásaik során arról,
búzából 101 mázsát, december 3-án hogy számunkra a kapitalista k ö r .
188 mázsát gyűjtöttek be. Kukori- nyezet nem elvont elméleti kérdés,
cából 150 helyett 720. rozsból 92 hanem a Tito-fasizmus
határainhelyett 188 mázsát. E z
az
igazi kon fenyegető valóság;
valóság,
kommunista önbírálat, amely meg- amely h á b o r ú r a uszít, amely épülő,
állapítja
a fogyatékosságokat
és szabad hazánkat,
benne
virágzó
u t á n a ereje minden
megfeszítésé- megyénket,
hadszintérré
akarja
vel kiküszöböli a hibát. A kommu- változtatni. Kettőzött éberséggel, a
nista önbírálat őszinteségét a hiba szocializmus
építésében
fokozott
kijavításával mérik. M i lagadás _ m u n k á v a l kell n e k ü n k itt. Tito tőmég van javítani v a l ó n k ; v a n ja- szomszédságában harcolni a békévítani valónk üzemekben a mun- ért, a szocializmus építésének
vi.
kafegyelem, a terv teljesítés
terén, szonylag békés útjáért- Ahhoz, hogy
különösen
magasépflési
vállalata, ezt a feladatunkat
teljesíthessük;
inknál. Van javítani valónk a párt- ahhoz, hogy eredményesen építhesszervezetek m u n k á j á b a n
falun
és sük továbbra is a
szocializmust;
városon egyaránt. A k á r a terme- ahhoz, hogy
továbbra is megvédlőszövetkezet megerősítéséért
foly- hessük a békét, a legfontosabb feltatolt politikai és gazdasági
m u n . tétel a
tántoríthatatlan
hűség a
kát vizsgáljuk, a k á r a terv minden Szovjetunióhoz, mert nem szeretheti
részletében való teljesítését az i p a r . igazán hazáját, mart nem küzdhet
ban,
a k á r a termelőszövetkezetek igazán a békéért az, aki nem szemunkafegyelmének
megerősilését. reti életénél is jobban a v i l á g dol.
akár a Párt
tagjainak
politikai, gozóinak élcsapatát: a szovjel
néeszmei színvonalának emelését vesz- pet. Ezért legfontosabb és teermegszük számba.
Mindenüti
sok-sok tisztelletőbb feladata a küldötteklennivalóval találkozunk. H o l n a p a nek, hogy tanácskozásuk
eredmécsongrádmegyei pártszervezetek leg- nyeként a fasiszta Titóval határos
jobb kommunistái ülnek össze ta. Csongrád
megyében
m é g maganácskozni. A megye dolgozói ettől a sabbra szítsák a Szovjetunió lángoló
tanácskozástól a megye politikai és szeretetét a megye
munkásaiban,
gazdasági életének ú j a b b fellendü- dolgozó
parasz'jaiban,
megyénk
lését v á r j á k .
minden dolgozójában. Ezt v á r j a a
megye dolgozó népe, ezt v á r j á k
a
A küldöttek
határozatot
hoz- megye kommunistái a holnapi Oson.
n a k ; határoznak, hogy az ú j o n n a n grádmegyei Pártértekezlettől.
megválasztott pártválasztmány szá-

Az Újszegedi Ketiderszövo dolgozói tudják,
hogy a terv sikeréért folytatott harcban
a percek is számítanak
A z Űjszegedi
Kenderszövőgyár.
ban nem ujdor, á g a munkaverseny.
P á r n a p óla azonban mégis valami
új
tapasz'alható
munkájukban.
N a g y célért küzdenek: a terv teljesítéséért.
Eredetileg
december
21-re, Szlálin elvlárs születésnapj á r a vállalták, hogy befejezik évi
tervüket. Később azonban
módosítottak ezen. Merész és bátor lépést
tettek. December 21 helyett decem.
ber 15-re vállalták, hogy teljesítik
tervüket. Az a tudat, liogy a határidőig m á r csak p á r n a p van hátra,
valóságos forradalmat idézeti a dolgozók között. Megindult a harc a
percek, a másodpercek k i h a s z n á l á .
sáéxt.

Nem könnyű

feladat

négy gépen dolgozni. M a g y a r
Jánosné
szövőnő
mégis
sikeresen
oldja meg ezt a feladatot. A z egyik
pereben m é g a vetőtöket cseréli fel,
a másik percben m á r a többi gépe.
ket ellenőrzi. — Itt egy elszakadt
szál. — M a g y a r J á n o s n é
egyetlen
mozdulattal m e g á l l í t j a a gépet.
A
szemlélő csak annyit láthat,
hogy
Magyarné egy pillanatra az anyag
fölé hajol és m á r fel is egyenesedik. Ezidő alatt azonban az elszakadt szálai összekötözi s ú j r a indulhat a gép. Figyelme
csak
a
m u n k á r a összpontosul. Gondolataival nem kalandozik el. Csak a termelés fokozásának él. K o r m á n y u n k
legújabb rendelete M a g y a r Jánosné
otthonába is békességei hozott. N e m
idegeskedik m á r . hogy mit főz. illetve megkapj a-e a megfelelő élelmet a főzéshez. Sarokbaszorullak
m á r a feketézői!; akik ezelőtt a dolgozók elől felvásároltál; a z élelmet.
Két óra u t á n bármelyik
Népboltban megvásárolhatja
a
főzéshez
szükséges dolgokat. E z a tudat lényegesen megkönnyíti a m u n k á j á t .

napokban
l l . k o r ezt az eredményt 158 szá- nyezte, hogy az utóbbi
zalékra fokozta ós ezzel egyidőben torija a 140 százalékot.
November 19-én 10 napos
lebefejezte
maradása volt
Károlyi
Erzsébet1952 január 16-i tervét. nek a tervteljesitésben. A lelkes
munkakedv,
a töoö
termelésért
Rákosi eévtárs beszéde ú j mun- folytatott harc,
Károlyi Frzsébekakedvet ' öntött a dolgozókba, ami tet ls magával ragadta.
Mun-kaa tervteljesítésért folytatott
har- i idejének minden
percét
kihaszcot méginkább fokozza.
Könnyeb- nálta és 2 órakor, mikor
jött
a
ben, vidámabban megy minden.
váltás, 2 perccel tovább dolgozott,
— J ó l eső érzés Pártunk újabb minthogy egy
perccel
hamarabb
gondoskodása —
meséli
Gombos befejezze a munkát. 120 százalékos
Györgyné szövőnő. — de m i
sem eredményeit
155-re fokozta.
A
maradunk adósaki
10 napos
tiervleimarodásból,
deA terv-teljesítésért folylatott harc cember 7-re 6 napot behozott.
utolsó napjaiban,
Gombostűi
is
Magyar
Jánosné,
Gombos
alaposan
bekapcsolódott a
ter- Györgyné, Szendrei Mária, Károlyi
s
melésbe.
Elmaradlak a régi
k s Erzsébet, az
Újszege.li
Kenderbeszélgetések, minden
idejét
a szövögyár
szövö-üzemrész dolgom u n k á n a k szenteli. 110 százalékát zóinak m u n k á j a jelentősen
hozzá4 nap alatt, 175 száza'ékva fokozta járult ahhoz,
hogy az
üzemrész
és december 6-án teljesítette feb- december 6-án,
december
27-i
ruár 5-i tervét.
tervét teljesítette. A
másodpercek
Gombosnétól alig
pár méterrel jó kihasználásával,
a
felesleges
odébb dolgozik
Szanlred
Mária mozdulatok
kiküszöbölésével,
s
ifjúmunkás. Az élenjárók
tapasz- az a határtalan lelkesedés, melytalatait ő is átvette és most
a
lyel az utóbbi napokban
dolgoztak,
eredményezi azt, hogv
Szetervieljesitésért
ged egyik i g e n , fontos nagy üzeme,
folytatott harc finisében
az
Újszegedi
Ksndcrszövőgyár
ma befejezik
ezévi
terfelhasználta ezeket.
A
munka- dolgozói
módszerek
alkalmazása
eredmé- vüket.

Megjelent

magyar

nyelven Lenin

A Szikra
kiadásában megjelent
magyar nyelven
Lenin M ű v e i n e k
22.
kötete.
A
22.
kötet
Lenin elvtárs 1915. december
és
1916. júliusa között
írt
műveit
tartalmazza.
Ez a kötet tartalmazza az „Ujabb
adatok a mezőgazdasági kapitalizmus fejlődéstörvényeiről I.
füzet.
Kapitalizmus és mezőgazdaság
az
Amerikai Egyesült
Államokban"
című munkát, melyben Lenin elvtárs a
tőkés
társadalom
mezőgazdaságának
nernkapitolista fejA velélő csattogása egyre gyorlődéséről szóló
antimarxieta
elsul. M a g y a r Jánosné
termelése méletet bírálja.
szinte óráról-órára növekszik. RegA kötetnek jelentős
részét te- .
amelyékben {
gel 8 órakor 120 százalékot ért el, szik azok a cikkek,

műveinek 22. kötete

az ár- és bérrendezésről s a m e zőgazdasági termékek f o r g a l m á n a k
felszabadításáról kiadott rendelke.
zéseket, a dolgozók
megelégedésére, sikerrel hajtották végre
Az éves terv határidő előtti befe.
jezéséért folytatott
versenymozgalom további kiszélesítése érdekében
a minisztertanács elhatározta, hogy
az Alkotmány ünnepének t/sztele.
tére kezdeményezett munkaverseny
győztes üzemei részére
alapított
vándorzászlókat — pénzjutalmakkal
A Népgazdasági Tanács elnöké- egy,-,?? _ augusztus hó 20-án kívül
nek és a belkereskedelmi
minisz. m i n d e n é y j £ m u á r h 6 e l s 6 f e l é b e n
t e m e k beszámolója aiapján a minisztertanács megállapította, hogy ,s odaítélik a győztes üzemek dolAz MTI jelenti: A minisztertanács Dobi István elnökletével pénteken délelőtt ülést tartott.
A
minisztertanács
elhatározta,
hogy a Népköztársaság Elnöki Ta.
nácsához javaslatot terjeszt elő az
országgyűlés december 14. napjára
történő összehívására. A pénzügy,
miniszter előterjesztésére a minisztertanács hozzájárult
egyúttal az
1952. évi állami költségvetési törvényjavaslatnak
az
országgyűlés
elé terjesztéséhez.

a

jegyrendszer

megszüntetéséről. gozóinak-

A minisztertanács határozata
a munkaverseny győzteseinek jutalmazására alapított
vándorzászlók másodszori odaítélésérői
A minisztertanács üdvözli a bányászok, a nehézipari és k ö n n y ű ,
ipari üzemek,
építkezések,
valam i n t a közlekedési vállalatok do>.
gozóinak az 1951. évi tervek haláridő előtti befejezéséért,
illetve
túlteljesítéséért
egyre
szélesebb
mértékben kibontakozó
szocialista
versenymozgalmat.

a) előző évi (tehát jelenleg folyó
évi) tervük határidő előtti teljest,
tésében, illetve túlteljesítésében,
b) a z anyagtakarékosságban,
c) a termetes minőségében.
d ) v a l a m i n t az üzemek
közötti
együttműködés
megjavításában
egész évben a legjobb eredményeket érik el.
A minisztertanács
1951
június
23-i
határozatával
megállapított
vándorzásziók mellé a minisztertanács további vándorzászlók a l a p i ,
tását határozza el. Ezek
szerint
külön
vándorzászlót
nyernek
a
kohó- és gépipari minisztérium, a
bányaés energiaügyi
minisztérium, a könnyűipari minisztérium,
az élelmezési minisztérium, a k ö z .
lekedés és postaügyi minisztérium,
az
építésügyi
minisztérium
felügyelete alá tartozó vállalatok, valamint a mélyépítőipar dolgozói.

Az éves tervek
határidő
előtti
befejezéséért folyó szocialista ver.
senymozgalom további kiszélesítése
érdekében a minisztertanács elhatározza, hogy az A l k o t m á n y ünnepének liszteletére
kezdeményezeit
munkaverseny győztes üzemei részére alapított vándorzászlókat —
a zászlókkal
j á r ó pénzjutalommal
együtt — augusztus
20-án
kívül
másodszor is,
minden év január
első feiében
odaítéli. A
vándorzászlókat januárban
azoknak
az
üzemeknek dolgozói nyerik el, akik

December

16-án leolezik le
Budapesten
Sztálin elvtárs
szobrát

Sztálin elvtárs, a béketábor vezére és a magyar
nép
nagy
barátja szobrának leleplezésére a Magyar Dolgozók P á r t j a és a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa december 16.án. vasárnap ünnepséget rendez. A m a g y a r dolgozó nép a születésnap és a szobovleleptezés kettó's ünnepe alkalmából az ünnepségen Is ki fogja fejezni
háláját,
szeretetét és hűségét a nagy Sztálih iránt.
A leleplezést ünnepségen a Magyar Dolgozók Pártja és a minisztertanács nevében Révai József elvtárs,
népművelést
miniszter
mond beszédet.

B magyar külügy-ninisTláriam fe!iSr Könyiret adott ki
a i Egyesül! Államok kormányának
a Magyar Méjiliöztársaság ellen irányuló tevékenységéről
egyéb képviselői
azokban vezető
és kezdeményező szerepet
játszanak, támogatja,
szervezi és
felhasználja az ország hatarain k i v ü l
a háborús bűnösöket, a
nyugatra
szökött fasisztákat. Az
amerikai
politikai élet vezetői és az Egyesült Államok hivatalos szervei az
ellenőrzésük alatt
álló
sajtóban,
és rádióban
tervszerű
rágalomhadjáratot folytatnak
a
magyar
nép ellen és
megszegve a
vállalt nemzetközi
kötelezettségeket
is, minden
eszközt
felhasználnak
a Magyar Népköztársaság
békés
életének
aláaknázására.
A magyar
kormány
okmánvgyüjteménye, a
világ
közvéleményének helyes
tájékortatásával
és azzal, hogy az
Egyesült Államok kormányának a Magyar Népköztársaság ellen irányuló agTeszszív
terveiről
meggyőző
erejű
bizomví'tékokat tár
a
nemzetközi
közvélemény elé, hasznos
szerepet tölt be
a békéért folytatott
harcban.

Az Állami Könyvkiadó
kiadásában december
6-án
okmánygyűjtemény jelent meg, amelyet a
magyar
külügyminisztérium a l í tott össze. Ez a 330 oldalas fehér
k ö n y v formájában, — orosz, francia és angol nyelven — megjelent
okmánygyüj lemény
diplomáciai
okmányok és egyéb
dokumentumok alapján leleplezi az
Egyesült
Államok kormányának a
Magyar
Népköztársaság ellen irányuló ellenséges tevékenységét.
A fehér-könyvben közzétett diplomáciai okmányok, nyilatkozatok,
jegyzőkönyvek,
újságcikkek
és
egyéb
dokumentumok
megcáfolhatatlanul
bizonyítják,
hogy
az
Egyesült Államok kormánya, tervszerű eTenséges politikát
folytat
a Magyar Népköztársasággal szemben, annak
fennállása
óta.
Az
Egyesük Á l l a m o k
kormánya sorozatosan
beavatkozik a Magyar
Népköztársaság belső ügyeibe,
támogatja a népellenes elemek öszszeesküvések, sőt diplomáciai
és

Újszeged vezet a baromfi- és tojásbeacyüjtésben
Minden

városrészben

fokosni

kell

a begyűjtés

lilémét

A burgonya, kukorica begyűjtése kos eredményt értek el,
áltatában
gyors
ütemben
hatód
Szegeden. Vannak olyan
városrészek, melyek m á r jóval túlteljesítették a száz százalékot. A tojásés
baromfibegyüjtésben
azonban

romfibegyüjtést

mindössize

de a ba82,

a

tojásbegyüjtési kötelezettségüket 92
százalékra teljesítették- Végigsorolhatjuk

az

összes

városrészeket.

56,
valamennyi városrész lemaradt. A a tojásbegyüjtést
68
százalékra,
szentmiháiyteleki dolgozó parasztok Rókus a baromfibegyüjtést
69, a
kukoricából 124, burgonyából
100 tojásbegyüjtést 75 százalékra
telszázalékra teljesítették
kötelezett- jesítette. Belvárosban 81
százalék
ségüket. ezzel szemben baromfiból a baromfibegyüjtés, 89 százalék a
77, tojásból pedig
90
százalékos tojásbegyüjtés eredménye. A z újeredményt értek
el. Hasonló
a szegediiek baromfibegyüjtésí
kötehelyzet Móravárosban. I t t is jóval lezettségüket
96,
tojásbegyüjtési
túlhaladták
kukoricából és burgo- kötelezettségüket 91 százalékra tel-

Lenin elvtárs megokolja és kifejti
az 1914—1918-as első
imperialista
világháború
bolsevik
jelszavait
és a
proletariátus
feladatait ebben a háborúban,
s
amelyekben
leleplezi a szodálsovinisztákat, valamint a burkolt szociálsoviniszlákat — a centristákat.
Lenin műveinek ebben a
kötetében jelennek meg először a kö- n y á b ó l a száz
százalékos
eredvetkező dokumentumok: „Határo- ményt, de a baromfibegyüjtésben
zati javaslat a II. Szocialista Kon- 62, a tojás/begyűjtésben 86 százaferencia összehívásáról", ,,Az 1916.
léknál tartanak.
Ugyancsak
így
április 24-i konferenciához. A külvan ez Alsóvároson is- A z alsóvádöttség
javaslata"
és
„Külföldi
kukoricászervezetek
bizottságának levele rosi dolgozó parasztok
ból 136, burgonyából 108 százaié.
az O S Z D M P szekcióihoz".

Felsöváros a baromfibegyüjtést

jesítették.
Fokozni

kelj tehát az egész vá-

ros területén a tojás- és

baromfi-

begyűjtés ütemét. E z érdeke minden dolgozó parasztnak, de egyben
kötél ess óira ia
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Sokat foglalkoztunk már la.
punkban a szegedi villamos
közlekedés problémáival. Ideje
lenne már végre rendet is te.
remteniök
ebben az Illetéke
seknek Ezt sürgeti az az eset
Is, amelyet
Miksl József elv
társ. lapunk
egyik
olvaso|a
mondott el
szerkesztőségünk
ben.

Csütörtökön
reggel
történt,
—
mesélte
—•» Mint
minden
reggel,
ezen a napon
is, a Dorozsmáról
6
óra 45 perckor
induló
viUamosiárattal
Szegedre
Igyekeztem,
hogy ]
Idejében
bent
lehessek
munkahelyemen.
Milyen
jó, hogy
népi
de.
mokráciánk
így
megkönnyítette
a bejárást,
— gondoltam
magamban, ezt a gondolatot
nyomon
követte egy másik
ilyesféle:
Milyen
kár, hogy egyes
felelőtlen
emberek mégis
meggátolják
a
zavar,
talan
utazást".

a szegedi villamos!
usgyí neki a legközelebbi
villanypóznánaki
leikúszott
rá egy
keveset, hogy
ő pedig
onnan
szemlélődjék.
A jelenet
igen
kedélyes
lett volna,
ha az uta30knaK
nem
kellett
volna
sietniök.
Egyre
tü.
relmetlenebbül
érdeklődtek
azonban, nagyrészük
lenn toporogva
a
villamos
mellett.

— Ki lesz a lelelős,
ha ml elkésünk
az iskolából?
— tették
lel
a kérdést
a szorgalmas
diákok,
míg a lustábbja
egyszerűen
intézte el az ügyet:
,,Lega:ább
megússzuk
az első órát".
Magam
is a
kocsivezetőhöz
fordultam:
—
Valóban
kl teleiös
azért,
hogy már több,
mint
háromnegyed
órája
Indultunk
el Dorozsmáról
és
itt vesztegetjük
az időt?
—
kérdeztem.
— Reklamálja
ott, ahol
akarja,
Ez az utóbbi
gondolat
a
juta- — hangzott
az ingerült
válasz,
—
gyárt
kitérőnél
jutott
eszembe,
dc m i nem vagyunk
felelősek.
nemcsak
nekem,
hanem
másoknak
Dehogynem!
— csattant
rá szais, akik nem kis bosszúsággal
ta- vam, mire éktelen
káromkodás
röpnúi
voltak
az ott lejátszódó
ese- pent el Ludányi
István
szájából,
ményeknek.
A villamosnak
ugyanis s olyan
dühösen
csapott
a
csenitt nem kell
bevárnia
a
szemben gőre, hogy azt hittem
menten
szétjövő
kocsit,
hanem
csak a
teme- veri.
Azzal
máris
indított,
hogy
tői kitérőnél.
Ludányi
István
vl !- a kocsi
mellett
ácsorgó
utasok
lamosvezetö
mégis
így szólt
Nagy alig
tudtak
gyorsan
>elugrálni
az
P. Pál
jegykezelőhöz:
induló
villamosra
és Nagy
p. Pál
az utolsó
percben
ugrott
—
Várjunk
csak,
ne
siessünk is éppen
le a
villanypóznáról.
annyira,
hiszen
ráérünk
még.
A temetői
kitérőnél
valóban
ott
Ezt a >,bölcs"
intelmet
pedig
az
ellenvillamos
és
parázs
valószínűen
az
az
ötlet
szülte állt
a két kocsi
szebenne,
hogy
ha későbben
érnek
be vita keletkezett
között.
Végeredményben
Szegedre,
akkor már váltás
követ, mélyzete
érkeztünk
kezik
és neki
nem kell
vlsszaíor. 8 óra után 5 perccel
be
Szegedre.
dúlnia.
— Nézd csak nem jön-e
már kifelé a másik
kocsit
— telte
még
hozzá
és mint
valami
zátonyra
futott
hajó
kapitánya,
szemlélődött
a nem is olyan
távolba.
Nagy
P.
Pál ezalatt
leszállt
a kocsiról
és

A másodpercekért
harcolunk,
a
munkafegyelmet
Igyekszünk
meg.
szilárdítani
üzemben,
hivatalban
egyaránt.
Csak
éppen
a
-Szegedi
Villamosvasút
egyes
dolgozói
nem
akarják
ezt tudomásul
venni?

N e m lehel büntetlenül m e g k á r o s í t a n i
a d o l g o z ó népet
Két és félévi börtönre ítélték Kelemen Jánosnét
a szőregi földművesszövetkezeti bolt kezelőjét,
bűntársait pedig egy-egy évre
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Értesítjük az
alapfokú
propaganda szeminárium hallgatóit, hog.v
a következő foglalkozást decembe;
12-én tartjuk.
Agit. prop. osztátj

N A P I R E N D
SZOMBAT, 1951. DECEMBER 8.
MOZI
Szabadság: 6 és 8 óra:
Botrány
Klosmerlben (december 12_ig).
Vörös Csillag: 6 és 8 óra ; Teljes
gőzzel. — A selejt bosszúja (decem
ber 12-ig).
Fáklya: 5 órától
folytatólagosan:
Krimi hegyek. — Lóverseny. — Pio
nir ABC — Bolgár ritmusok (decem!
ber 9_lg).
A Vörös Csillag mozi
vasárnap
ftlmmatinét tart délelőtt fél lO.kor
és 11 órakor, a ..Kis Katalin házas
sága" című filmből.
SZÍNHÁZ
Délután fél 4 óra: Szibériai rap.
sződia (Honvéd előadás).
Este fél 8 óra: Szibériai rapszó.
dia. Mollere bérlet (4).
TAJSZINH AZ
Este
7
Óra:
Viharos
alkonyat
(Ószentiván).
BÁBSZÍNHÁZ
Délután 3 óra: Aladdin és a csoda
lámpa. (Közgazdasági iskola. József
Attila.rakpart 6—7).
MUZEUM
Fejlődéstörténeti, képzőművészeti és
népi cserepesség
kiállítás:
délelőtt
9 órától
délután 3_lg,
szombat és
vasárnap délelőtt 9.tői l.lg.
KÖNYVTAR
Egyetemi:
Délelőtt 10 órától este
9
óráig
(Könyvkölcsönzés:
12_től
8-ig).
Somogyi: köznapokon délelőtt
10
órától délután 5.tg.
IDOJARASJELENTÉS
Várható
Időjárás
szombat
estig:
Felhőátvonulások, több felé, elsősor
ban nyugaton és északon eső, a he.
gyeken eseileg havazás.
Mérsékel ,
Időnként
élénkebb
délnyuqati nyu
qa'I szél, a hőmérséklet kissé csök.
ken.
Várható
hőmérsékleti
értékek az
ország terüle ére szombat
reqg :l:
Nyugaton és
északnyugaton
1—4,
másutt mínusz 2—plusz 1,
délben
7—10 fok között

1951. D E C E M B E R

8.

(I Gazds-mozga!om ;e!en öségs a termelőszövetkezetekben
Gazda Géza elvlárs
hatalmas
jelentőségű mozgalma, a Gazdamozgatom, egyre terjed az üzemekben
A munkások sokmllll"
forintot takarítanak meg népgaz.
tíaságunknak azzal, hogy a hultadíkanyagokat (vas,
papír, fa,
stb.) összeszedik
és feldolgozzák. A gyárak dolgozói versenyre
kelnek egymással,
hogy kl tud
többet megtakarítani az
ötéves
terv sikere érdekében.
Termelőszövetkezetcinkben
is
minden
lehetőség
megvan a
Gazda-mozgalom bevezetésére és
«nnak
sikeres
alkalmazására.
Csongrád megyében vannak olyan
termelőcsoportok, ahol a tagság
naponta,
szinte lábával tapossa
a földön szanaszét heverő száza,
sokat és ezreseket — csak nem
veszi észre. Omladozó, düledező
fészer látható például a csongrádi
„Vörös Cslllag"-ba n és semmire
nem használják. A bennelévő faanyagot fel
lehetne
használni
egészséges seriésói vagy baromfiketrecek építésére.
Ez elősegí.
tené
a
csoport
gazdagodását
anélkül, hogy állami
hiteit kellene felvenniük
Vannak
olyan
tszcsk a megyében, amelyek kevésbbé fontos vagy kisebb építkezésekre is hitelért
fordulnak
a z államhoz, jóllehet ezeket az
építkezéseket saját maguk erejé.
böl, a szanaszét heverő
hulladékokból is megvalósíthatnák.
Komoly sikereket
ért
el
a
Gazda-mozgalom terén a csorval
Kiss Imre-tsz, ahol a tagság »
m a g a erejéből, a szintén pusztulásra ítélt oszlopokból és gerendákból modern dohánypajtát épített. Mondani sem ke'.l. hogy így
nemcsak ötéves tervünket
segítették elő, hanem a szövetkezet
cs a tagok jövede'mét is növel,
tek. A szegedi Táncsics-csoport
120.000 forintos istálló
felépítéséhez csak 60.000 forint
állami
hitelt kért, mert a Gazda-mozga.
lom elve
alapján
a
„minden
darab f a " fejhasználásának eredményekénpen n~m vo't nagyobb

összegre szükségük- E g y hasznavehetetlen isiálló f a . és cseréprészébó'l
10 férőhelyes
fiadztatót
épített a vásárhelyi
Szabadságtszcs tagsága. Mindezekből tényként állapítható
meg,
hogy a
Gazda-mozgalom
a mezőgazda,
ságban is hatalmas
jelentőségű
és saját
magunkat
károsítjuk
meg, ha nem
alkalmazzuk
az|
m u n k á n k bármely területén.
De nemcsak az építkezéseknél,
hanem a termények gondos betakarításánál is nagy
összegeket
takaríthatunk m e g Gazda
Géza
módszerével E l é g egyetlen példát
említeni a vásárhelyi Vörös Október.tszből, ahol nemrégen kezdték meg a cukorrépa szedést. H a
a cukorrépa fejelésnél csak 4—5
dekával s z elnek le többet, m i n t
amennyi a szükséges, ebből nemcsak a tsz-nek, de az á l l a m n a k
Is jelentős k á r a származik. Helyes fejetésnél holdanként m i n t .
egy 18—20 mázsa répával többet
tudunk a cukorgyárnak átadni,
ami egyben 250—280 kiló cukrot
ís j e l e n t Érdemes tehát vigyázni
a cukorrépa fejelésnél, mert különben országosan többezer mázsa cukorveszteség érhet bennünket. Ugyanez a helyzet a g y a p o t ,
szedésnél 19. Ott, ahol a tokokból
nem szedik ki lelkiismeretesen e
fontos szövőipari
nyersanyagot,
h a n e m ehelyett leszántják (lásd
az algyői U j Élet-tszcs), valószínűleg nem gondoltak
a r r a : ha
holdanként csak 6—8 kiló gyapotot hagytak a növény szárán, 20
holdon akkor is 53 férfiöltönynek
elegendő szövetet temettek » föld
alá*
Minél
több
csongrádmegyei
termelőszövetkezet kapcsolódik be
a Gazda.mozgalomba, minél több
termdőcsoport megérti a takarékosság nagy jelentőségét — annál több
nyersanyagot
tudunk
biztosítani
rohamosan
fejlődő
Iparunknak és eredményesen gazdá'kodhatunk egész dolgozó népünk javára.

A Meteoro'ógiai Inlézet Jelentése a
fűtés alapjául
szolgáló napi közép, NAGY gyakorlattal
rendelkező gép. ELADÓK: Nagyméretű kettős OzletaJ.
hőmérsékletről:
írónő, aki gyorsírást Is tud, elhelyez, tó, ágy, előszobafal. kihúzható asz
A közellátás érdekeit
súlyosan hogy a harvi 1000—1200
forintos
kedést
keres.
Levé
ben
szíves
meg! tal. Csongrádi-sugárút 7/a. Délután.
December 8.án a várható napi kö
sértő négy szőregi vádlott
került keresetfel rendelkező Kelemen csa. zéphcmérséklet az orszáq eqész te- keresést kér: Mayor Andrásné. Sze
KERÍTÉSNEK való 56 m hosszú, 100
qed,
Felsővárosi
feketofötáek
263.
sz! vagy 150 cm szóles dróthálót és tüs
pénteken délután a szegedi járás- 1 adnák házvételre kellett a
sok rületén magasabb lesz, mint « ce'.
BOGÁR
János
névre
szóló
irattárcái
slus fok.
késdró'ot vennék. Kossuth LaJos-6gt
bíróság
Komlósi
büntetőtanácsa pénz, ez vitte bűnbe.
ta'áltak, többféle
lra'okkal.
Igazolt 41. fldszt. 4.
tulajdonosa átveheti a kiadóban.
H é : Kelemen Jánosné,
a szőregi
M i u t á n a vádlottak — Kelemen
KETTŐ darab ÚJ kétszárnyas
fehér
nyílt 1951 de. ajtó tokkal eladó. Menhely.u.
X DIPHTERIA OLTÁS második rész. NYOMTATVÁNYBOLT
1/b..
földművesszövetkezeti bolt kezelője J á n o s kivételével — teljes beismecember 3_án a Lenin.utca
1. szám emelet.
lete
9
én.
vasárnap
reggel
8
órakor
és férje Kelemen János, valamint résben voltak, a bíróság
elutasí- lesz. Oltásra
kerülnek.
akik 1950 alatt, a Szegedi h'iskereskdelmi Vál. BONTÁSRA
kerülő
üzletberendezés
Gál Mihály ne és Sári Péterné sző. totta a védő bizonyítás kiegészíté- október 1. és 1951 áori'is között szü. lalat keretében, az, üzemi, vn'lala'l (galéria) e'adó. Apponyl.u. 11. Kalap,
és SzTIí nvomtatványok árusítására.
szalon Érd. d. u. 4—6.
regi lakosok.
Kelemen
Jánosné sére vonatkozó
előterjesztését
és lettek, továbbá mindazok a 2 éven BÖRKARATJAT most festesse. Javít
alullak. akik még oltásban nem ré.
mes MOSNI megyek, levelezőlap hfvásra ls.
m i n t a szövetkezeti bolt kezelője, nyomban ítéletet hozott a dolgozó szesültek. Oltóhelvek:
Uiszeged, Ta. tassa Csordás börruhakészítö
Horváth Jánosné, Veresács.u. 28. 2.
térnél. Szent Miklós utca 7.
h a m i s mérésékkel a dolgozók szá- népet megkárosító vádlottak felett- nftóképző: Belváros, I. Jókal.u. tóko. SERTÉSITATó
és etető vályú eladó. altó.
Ia: Belváros, UMérey.u.
Iskola;
DIÓFURNÉROS
háló olcsón eladó. Jó
zait csalta meg. Ezáltal 110 liter
Üstökös
u.
5/a.
Kelemen J á n o s n é t 2 és fél évi Felsöváros.
Sztlléri sugárúti Isko'a;
slka.u. 14. földszint 9.
olajfeleslegeit harácsolt össze. Eb- börtönre, 3000 forint pénzbüntetésre Rókus.
Rókusi
tskola;
Alsóváros, VILLANYVONATOT keresek- sürgősen OXIGÉNES nalack. nagyméretű, ktfo.
Fö'dmüves utcai Iskola; Pe'öfI te'eo, megvételre. Batlzfalvv. Női klinika.
ből 60 litert idegein jegyekre, lite- és 5000 forint
gásta'an
állapotban
eladó.
Nlklal
vagyonelkobzásra, Templom.térl Iskolában.
Városi Ta. ELADÓ szép 7 darabból
á'ló mo. Cserzy Mlhály.u. 30.
renként 30—40 forintért Gál M L Kelemen Jánost egy évi börtönre, nács VB..elnöke.
dern konyhabútor. Petőfl.telep II. u. NÉGYKEREKŰ kézikocsi eladó. Tisza
hálynénak és Sári Péternének adott 3000 f o r i n t pénzbüntetésre és 5000
21. szám
Lajos.u. 65. (volt Délibáb u.)
VÉKONY termetre úl női Irhabunda. ÍZLETESEN pácolva, füs'ölt liba. comb.
el, a többit kisebb-nagyobb
téte- forint vagyonelkobzásra, a két o r .
úi
hármasablak
eladó.
Veresács.utca
melle kapható. Húsok füstölését vál.
RADIÓ MAI MŰSORA:
rekben szintén zugban ®dta el. K i . gazdát: G á l Mihálynét és Sári P é .
18. szám'.
,
'aljuk. Kellner Kálmán,
Szappanos
derült azonban, hogy Kelemenné termét pedig egyenként egyévi börSZOMBAT 1951 DECEMBER 8
I.ACZKÓ órás, Széchenyi tér 9. Zsó u. 6. Telefon: 48—68
tér
ház.
Jó
árat
fizetek
kar.,
zseb.
KOSSUTH
RADIÓ
EGY jókarban lévő férfi kerékpár el.
más, ennél is súlyosabb bűncselek, tönre és 500—500 forint pénzbünés ébresztőórákért és szerlre-etekért adó. Bőrklinika.
ményeket ia elkövetett: két disznót tetésre ítélte. A bíróság elrendelte
7 Dunalevszkl! filmzene. 8.05 Bach. CSFPET. mo'orkerék-ár.
125_ös kl
zene.
11.30
Elbeszélés.
12.30
Nétii
fo"ásta1an állapotban eladó.
Ujsze. HAZ eladó, 600 négyszögöles telek
feketén vágott le és 3 m á z s a lisz- az elítéltek azonnali letartóztatása;
zenekar. 13 15 Szoviet zenekari mu
ged. Jankovich.utca 6.
'-el Fürj utca 53.
tet is a feketepiacon értékesített. egyrészt az ítélet súlyossága miatt, zsika 14.15 Verbunkosok. 14..70 An.
EGY 11 hónapos malac, továbbhfzla
A két engély nélkül levágott sertés másrészt pedig azért, mert v a l a . evalok csókla. 14.55 \ 1IT. V1T al'ásra, árpaszalma, cékla eladó. Rá.
bán és bolgár műsorából 15.30 Elő
zsírját a szegedi piacon kilónként mennyien a határsávban laknak és adás. 15.45 Állami válla'atok
kóczl.u. 5.
hfrel
Újonnan
létesütő
vállalat
90. a lisztet pedig 7
forintért olyan bűncselekményeket
EGY báránybéléses posztó férfi ml.
követtek 15.50 Könvv. muzsika, színház. 10.10
Szoviet naook — szov'et emberek. 16
kádó eladó. Petéfl.telep 14. u. 819.
res
adta el.
el, amelyért csak megvetés illeti óra 20 Tánczene. 17 10 gzoviet ze
PAPLAN,
íróasztal, mankó
eladó.
nekarl
muzsika.
17.50
Falurádió.
18
Kálmán.u. 16. Regéczl.
őket
a
népi
demokráciában.
A
tnnúvallomásokbőí
kiderült.
óra 25 Vidám népdalok. 19 F.gv falu
FEHÉR
sportkocsi,
márványmosdó,
— egv nóta. 30 40 A hegyű lté=l ver
fürdőszoba kályha és egy ebédlőasz
seny Wrrl. 20 45 Hétvég) zenés mű
tal eladó. Kossuth La!os sgt. 56.
sor! 21.30 .Itánvoló, hü szeretet. "
FEHÉR mély gyermekkocsi eladó. Tő
22.25 Tánc éiféltg.
rök.u. 7.
Nem kell Járulékot fizetni a dolgozóknak járó
PETŐFI RADIÓ
C.IPOJAVÍTÁST és stoppolást géppel
6 Reggelt muzsika 7.05 Dvorzsák
vállalok, özv. Mllós Pé erné Szeged.
tízszázalékos juttatás után
zene. 8 Operettrészletek.
8.40 Tán.
Bodzafa.u. 5/a.
rok. 9.45 Görög gvermekek műsora.
szegedi
központja
részére.
A SZEGEDI
Paprikafeldolgozó Telep
A M a g y a r Népköztársaság
mi- bejelenteni és a m u n k á l t a t ó i iga- 10.10 Sztnes muzsika. 10 50 Onera
felvesz szakképzett Jó csomago'ó nó.
részletek. 15 Kórusok. <5.40 Elbeszé
Kézzel írott öné'etrajzokat a
ket. hasltókat, cslpedőket.
Férfiakat,
nisztertanácsának
és
a M a g y a r zolványokon m i n t munkabért fel- lés. 16 Zenei útsáff. 16.35 Inarl szak
aktk a vá'lazást is vállalják. Jelent
tanfolyam '6.50 S'fv kO'dt sztvnrk
Dolgozók P á r t j a Központi Vezető, tüntetni, nem kellItezés délelőtt 9—12_ig.
17.10 Tanuljunk énekszóra oroszul!
BEJÁRÓT he'vet és kis tűzhelyet ke.
ségének határozata, a jegyrendszer
17.40 Kamarazene. 18.15
Kfna| 000
resek. Munkácsy u. 1 /b. feiső csengő.
megszüntetéséről az á r és bérren- Sípjelzéssel
razene
18.40 Tánrzone 19.30 Min
figyelmeztetik
CIPÉSZNEK
stonjiolőgép. 50 literes
rlenk' oneráfa Mozart- Don Jüan. 21
dezésről s a mezőgazdasági termé,
zománcos üst alkalmi
áron
e'adó.
a rossz
ulhözlehedöket
óra 30 Magván ás szoviet filmzene.
Mlkszá'h Kálmán u 26.
kek f o r g a l m á n a k fel szabadít ásá ró.
22.30 Népdalkantáták.
LEGSZEBB
b'zsu'órlák legolcsóbban,
A
belügyminisztérium
közrenkirpondja: „Az ú j rendszerre való
gyöngyfűzés,
k'lpszjavltás.
Tekla
vön fvőt vásárolok.
Szelelné, Sztá.
áttérés megkönnyítése
érdekébep dészeti főosztálya közli, hogy delln.körút
36.
Nyuöa'berlínbcn
tagjai
az állami, szövetkezeti és magán- cember 10-től a rendőrség
kihágást
elkövető
munkáltatók
minden
munkavi- a közlekedési
növekszik a rauakané!kiiliség,
A DÉLMAGYARORSZAG összes elő.
szándékozók
fiszonyban álló dolgozónak kötelesek vagy elkövetni
emelkednek az árak
fizetői, tehát a réqi előfizetők is és
gyelmeztetésére
sípjelzéseket
foga dolgozó 1951. évi októberi tényKecskéméi, IV. Táncsics M l .
azok is, akik
december
hónapban
leges keresete tíz százalékát egy. nak használni.
. Berlin
(MTI).
A
Taoglvsch •
lepnek az előfizetők táborába, meq.
hály-utca 1. sz. kell küldeni
A figyelmeztető sípjel a
követ- | Itundschau beszámol arról, hogyan
szeri juttatásként 1951
december
kapják a Délmaqyarorszáq szép kikező: 2 másodpercig tartó egyen- [zsugorodik össze a nyugalbcriini
5-e és 12.e között kifizetni."
vitelű falinaptárját díjtalanul.
letes hangú
sipjelzés,
melynek | békeipar és ezen belül lermészera.
Az említett tíz százalékos jutta- hallatára a kihágást elkövető jár- | sen az élelmiszeripar
A
sütödék
tásból semmiféle levonást nem le- müvek megállani, a figyelmeztetett [például 1950 végén m é g 11.800 em.
gyalogosok pedig
a
rendőrhöz [bert foglalkoztattak ezzel szemben
A Hangsze?kereskedelmi Vállalat
het eszközölni. M i n t az SZTK m á r
menni kötelesek.
11951 szeptemberében m á r
csak 0
közölte, a dolgozók részére kifizeA rendőreégi sípjelzések
beve- ezer 700-al.
szegedi fióküzlete Lenin-u. 3. szám
tett tíz százalékos
juttatás
u t á n zetése után sem az
üzemek, válDÉLMAGYARORSZAG
járulékot nem kell fizetni. A z egy- lalatok vagy más személyek síppo'ittkai napilap.
w
Mseri juttatást, mint javadalmazást. jelt nem alkalmazhatnak.
Falalűs szerkesztő és kiadói

[ól képzelt
atfnrn szfráforekal
és KösiyveSííke!

Kecskeméti
Bsríortjalüi
Vállalaihoz

ZOMBORI

A S z e g e d i R u h a g y á r M H K felajánlása
A Szegedi Ruhagyár Sportköre az kos MHK teljesítményüket december
és
MHK teljesítmények eme'ésével akar. 2 l_re 125 százalék fölé emelik
Ja méltóan kifejezni háláját a béke elindítják a férfl.női
tornaszakosz.
tábor nagy vezére.
Sztálin
elvtárs tály működését úgy, hogy a IX. or.
Iránt 72. születésnapjának ünnepén.
A Ruhagyár sportolót vállalták, hogy szá-gos tornászcsapatbajnoksági gya.
a november 7 re elért 100 százaié. korlatokat addig elsajátítják.

Szerkeszti j a

JAKOS

szarkasz'őblrottsóg

Szerkesztőség. Szeged

linin-u. 11

talajon. 35-35 *s <0-81 — Ejtszakai szerks sztóség
talajon as'a 8 tó' 34-38
Kiadóhivatal: Szagod, lomn-u. 6
lalafon: 31-16 és 35-00.
Délmagyarország Nyomda, Szeged
Falalót vezető: Priskin Sándor
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vásárolunk!

