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Az építőipar kerékkötője a kétlakiság Harcban a harmadik negyedévi terv túlteljesítéséért
i 1952-ben gyáriparunk
termelésé,
bek előreláthatóan 25 százalékkal
kell emelkedni 1951-hez viszonyítva,
a termelékenységnek pedig 15 száza,
lékkai kell magasabbnak
lenni.
Ugyanekkor népgazdaságunk kettős
jellegének megszüntetése érdekébe®
a mezőgazdaság szocialista átszervezésével el keli érnünk, hogy az ötéves terv ideje alatt mezőgazdasá.
gunk termelését 50 százalékkal, ter.
melékenységét pedig 90 százalékkal
emeljük.
Ezeket a feladatokat pártunk II.
kongresszusa és Rákosi elvtárs útmutató szavai állították elénk. Es
ezeket a feladatokat nékünk legjobb
tudásunk, legjobb erőnk odaadásával
becsületbeli kötelességünk teljesíteni
sőt túlteljesíteni.
Ugyanebben a mértékben megnövekedett és ezekkel a feladatokkal szorosan összefügg az építőipar fejlesztése is. De nemeseik, hogy ösz.
BZiefügg, hanem elől kell járnia,
mert az építőipar az, mely felépíti
a korszerű gyárakat ós mezőgazdasági épületeket, melyeikben megindulhat a tervfeladatoknák megfelelően a lehető leggyorsabban a termelő
munka. Ugyanígy a megnövekedett
munkavédelem és társadalombiztosítási követelményeknek megfelelően
lakásokat szállásokat,
ebédlőiket,
kultúrhelyiségeket, gyógyintézeteket
keli építeni.
A megnövekedett célkitűzéseiknek
megfelelően növekednie kell a feladatok végrehajtásához szükséges
munkások, munkásnők és alkalmazottak számának is. Az építőipari
vállalatok üzemeit el kell látni munkaerővel, a meglevő munkaerőt pedig úgy kell megszervezni és foglalkoztatni, hogy a munkaidő napi
480 percét a munka teljesítésére és
keresetük kollektív színvonalának
elérésére fel tudják használni.
1948 óta építőiparunkban négyszeresére emelkedett a dolgozók létszáma. Az anyaggyártó iparban pedig
az 1938- évi munkaerőt véve alapul
három é s félszeresével dolgoznak
többen. Ugyanígy van ez iparunk
és mezőgazdaságunk minden egyes
ágában. J ó régóta elmondhatjuk,
hogy különösen az építőipar nagy
munkaerőhiánnyal küszködik. Emel.
lett az építőiparban a munkaidő helyes beosztásának, megszervezésének
egy igen nagy akadálya a nagyszám ú kétlakiság.

zolatlanul. A föld pedig a tesséklássék munkától,
amit a kétlaki
műveléssel adni lehet, terméketlenebbé válik.
Amellett hogy a kéfttakiak leg
többször fáradtan kezdenek munkához, azért i® kevesebb a teljesítményük, mert a szocialista munkamódszereket
nincs
alkalmuk
megtanulni,
megvitatni a vállalat
többi dolgozóival, mert termelési
értekezleteken
6oha sem vesznek
részt. Javaslatukkal, tapasztalataik
kai nem tódnak 6etgiteni dolgozó
társaiknak a
munkakörülmények
megjavításáért. Napközbea gyenge
testtel, rossz kedvükkel, zsörtölödéssel íontják az egész munkahely
hangulatát, fékezik a termelés menetét, a termelékenység emelkedését, családjaiknak ped'g kevesebb
pénzt visznek haza ezért is, mert
teljesítményük
alacsony
maradt;
azért is, mert az igazolatlan hiányzásuk miatt egéSz hónapra
nom
kapják meg ebédidőre járó fizetésüket. Fizetéses
szabadságukból
levonják az igazolatlanul mulasztott napokat,
tehát megcsonkul,
vagy teljesen elvész
a fizetéses
szabadság. Elesnek A vállalati segélyezéstől is és két évig betegség
esetén 75 százalékos táppénz helyett csak 50 százalékot kapnak.
Igy aprózódott el Török János kőműves fizetéses szabadsága is és
még a vele együtt dolgozó Csongrádi Pétert is magával rántotta,
aki pedig nem kétlaki.
A kétíakiak kulturális téren is
nagyon elmaradnak, mert legtöbb
szőr vasárnap is dolgoznak.
Nem
érnek rá lapokat olvasni, nöm ismerik a nemzetközi helyzetet és többi
dolgozótársaikat nem tudják segíteni a békeharcban.
Ezt a sok súlyos hátrányt most
kezdik látni a dolgozók és tömege,
sen felajánlják földjeiket. A gazdasági vezetők ebben a törekvésükben
azonban nem mindig tudnak tanácsot adni. A d d i g a megállapításig
eljutottak, hogy emiatt kiesések
vannak, de a hiba megszüntetésében nem segítették a dolgozóka1.
Nem is tudják, mennyi kétlaki van
vállalatuknál, hányan
ajánlották
már fel földjüket.
Amikor Elek
Sándor segédmunkás öt hold földjét fel akarta ajánlani, a vállalat
munkaerő felelőse azt mondotta: ki
ne töltsék az fvet, mert ha nem jó
lesz, 5000 forint pénzbüntetés jár
érte.

A szegedi üzennek és vállalatok
1,229.000
dolgozói lelkesen harcolnak azért,
telefonbeszélgetéssel
több,
hogy harmadik negyedévi tervüket
mint
az
előző
félévben
határidő előtt befejezhessék fe kimagasló eredményekkel kezdhessék
A Szegedi
Postaigazgatósághoz
meg döntö tervévünk negyedik netartozó hivatalok dolgozói is meggyedévi szakaszát.
értették, hogy minden terven felül
elért 6zúzalék hatalmas lépéssel viPótfelajánlással harcolnak
szi előre építö munkánkat. A lega Ladagyár dolgozói
utóbbi értékelés ezerint az igazgatósághoz tartozó
328 postaszerv
A z Újszegedi
Ládagyár
dolgozói együttesen 103 százalékos tervtellelkesen harcolnak a harmadik ne- jesítést ért el. A távbeszélő szolgyedévi tervük
mielőbbi
sikeres gáltatás 113 százalékos, a vezetébefejezéséért. A legutóbbi termelési kes rádió terjesztési osztálya 101
értekezleten Herzfeld Mihály mű- százalékos eredményt ért el. Az elszaki vezető beszámolt arról, hogy múlt félévben 1.229.000 helyi bea dolgozók hogyan teljesítették ed- szélgetéssel
és 16 ezer távolsági
digi törvüke'. Amikor a beszámo- beszélgetéssel emelkedett a kerülóból megtudták a dolgozók, ho- leti távközlési forgalom,
mig a
gyan állnak tervük teljesítésével, rádióhallgatók tábora 4600 előfizeszámosan pótfelajánlást tettek.
A tővel emelkedett, és több mint 9000
Sebők szélező-brigád
felajánlotta, vezetékes rádiót szerettek fel.
hogy 20 napos tervelőnyét a harmadik negyedév befejezéséig még
Az eredmények mellett
három nappal emelik. Hladek Ferencnek és brigádjának másfél nap akadnak hibák is a MAV-nál
lemaradása van eddig, de Ígérték
Szeged Állomás dolgozói harcola termelési értekezleten, hogy tel.
jesttményiiket 5 százalékkal emel- nak az őszi csúcsforgalom mielőbve, a hónap végéig kétnapos terv- bi lebonyolítása érdekében tett vál.
előnyt szereznek. Bata József bri- lalások teljesítéséért. A szeptember
gádja megígérte, hogy teljesítmé- elsején történt értekelés szerint a
nyét 124-ről 130 százalékra emeli forgalom dolgozói az átlagos terNóvé Elek brigádja ígéretet tett melési tervüket 105 százalék hearra, hogy szeptemberi tervét két lyett 106 százalékra teljesítették.
A fajlagos kocshnozgatást 107
nappal előbb befejezi, átlagszázaszázalékra emelték, vonatforgalmi
lékát pedig 4 százalékkal emeli.
tervüket 99
százalékra tej sstfették, A j ó eredmények mellett azonöfvenhafezer hatvan forint
ban vannak lemaradások is. Az
megtakarítás
elegytovábbítási tervüket a várialt
A Szegedi Állami
Erdőgazdaság 98 százalék helyett csak 97 századolgozói tervük'
mielőbbi sikeres lékra teljesítették. A tehervontatási
befejezéséért folyó harcuk mellett tervüket 80 százalékról 90 százalékmég megtakarítási felajánlást ie tett ra vállalták s ezzel szemben csak 73
tek. Vállalták, hogy a Szovjetunió- százalékot értek el. Visszaesés mutól kapott erdósítőgépekkel 500 ka- tatkozik a személyvonat indításnál
taszteri hold
terület
erdősítését is, mert a vállalt 94 százalék helyett
végzik el s ugyanakkor 15 ezer fo- mindössze 86 százalékra teljesítették'

rintot t a karítanak meg népgazdaságunknak. Ugyancsak az ősszel 5
millió fenyőcsemetét
é® 1 millió
500 ezer lombcseme'ét a „Sipos"féle csemetekitermelő géppel emelik ki s ezzel 17.500 forintot adnak
vissza a dolgozó nép államának Az
Erdőgazdaság
dolgozói
ezenfelül
még számos
értékes felajánlást
tettek és
összesen
56.060 forint,
járulnak hozzá a
Nem elég azzal megelégedniük az megtakarítással
Az építőiparban, ha a meglévő
negyedévi
igazgatóinak, béke megerősítéséhez,
munkaerő felhasználását
nézzük, építőipari vállalatok
Az tervük mielőbbi sikeres befejezélegdöntőbb akadályozó körülmény a hogy a kétialkiságot igazolják.
tsok kétlaki dolgozó. akik rengeteget üzemi bizotfságok kezdjenek foko séhez.
hiányzanak a munkából. A hódmező- zott felvilágosításba, mert az ellen,
vásárhelyi Magasépítési Vállalat®,ál ség bedobta azt a hírt, hogy aki
például Döme Lajos és Horváth Mifelajánlja földjét, még két évig fihály négy hónap alatt 27 napot muzetnie
kell az adóját. Ezt az üzenni
lasztottak vagyis munkaidejük 25
százalékát. A munkanapokon sem bizottság mindegyik vállalatnál elők. sem a többi kétlalkiak be sem nézte. Bebizonyosodott Rákosi elvMintha óriási parkban volnánk. A
várták rendesen a napi munkaidő be- társ mondása ls: .,Légü j-es tér halalmas fák lombjaikkal
felfogják
fejezését, szaladtak kifelé a földekre nincs, ahol mi nem vagyunk, ott a
forró
napsugarakat.
Egy-egy
és késő estig mértéktelen kapkodás- van az ellenség". Nem volt ott az fénysugár u&ü keres az ágak között,
sal hajszolták magukat.
a piros cserépÜB, nem volt o'.t a vállalat — ott hogy megpihenjen
Napközben az építkezésem a két- volt az ellenség agitációja, mely pel fedett házak tetején. Há.ttérben
a
lakiak fáradtak kedvetlenek, álmosak örül, ha sok a kiesés a termelésből az ásotthalmi tanácsháza csillog
délutáni napsütésben. E
barátságos
és gyengék. Sebő/t Menyhért például és kevés pénzt kap a család.
helytől alig két kilométerre a Ti'o.
júniusban, mikor a vállalati átlag
határ húzódik,
ahol a véres
Tito
103.2 százalék volt, csak 82 száJuhász Nagy Alttal
az úr; ahol
háborúra
készülnek;
zalékos teljesítést tudott egész hóÉfédosz bér- és termelési
ahol állandó a nyomor, a
munkanapon át felmutatni. Három hónap
nélküliség.
felelős.
alati ó is 14 napot hiányzott igaA
mi
ötéves
tervünk
viszont
szebbé teszi életünket.
Építkezéseink
a békét
szolgálják.
Ásolihalma
MDP
épü'ette előtt
Bonn főpolgármestere a nyugatnémet közvélemény
Szécsi elvtárs párliitkárral
beszélgetünk a falu életéről; annak a fanyomására kénytelen b e u t a z á s i e n g e d é l y t adni
lunak az életéről, amelynek
egész
határát

sükkel akadályozzák a vasutste dolgozók tervteljesítését.

20 százalékkal több
téli szalámi
A Szegedi Szalámigyár dolgozói
szeptember elsejével újra megkezdték a téli szalámi gyártását. Ebben
az évben már nem a régi, elavult
gépekkel, hanem a teljesen kijavított és újonnan beszerzett gépekkel
kezdték a munkát. A tavalyi gyártási év tapasztalatai alapján a feldolgozó helyiséget kibővítették,
az
anyagmozgatást csaknem
teljesen
gépesítették és a felemelt terv végrehajtása érdekében külső tárolót te
alkalmaznak.
Aki ismerte a Szegedi Szalámigyárat, most ha végigmegy az üzemrészeken, szinte rá sem ismer. A Pick
Márktól ránkmaradt elhanyagolt falak helyett, most szép, fehér csempével kirakott falakat találunk és a
régi elavult asztalok helyett, most
fehér műkőből készült
asztafokon
végzik a dolgozók a munkát.
A Szegedi Szalámigyár dolgozói a
tavalyi évhez viszonyítva ezévben
20 százalékkal készítenek több téli
szalámit, hogy az ország két szalámigyára — a Budapesti és a Szegedi szalámigyár — a belföldi szükséglet mellett az export
tervét is
maradéktalanul teljesíteni tudja.

283 ezer forint forgalom
négy hónap alatt
az Annakúti Tejivóban

A Szegedi Szálloda és Vendéglátó
Vállalathoz tartozó Anna-kúti Tejivó dolgozói jó — a fogyasztókkal
szemben udvarias —
munkájukkal
május óta 283 ezer forint forgalmat
bonyolítottak le. Ezt az eredményt
úgy tudták elérni, hogy egymás munkamódszerét,
tapasztalatait átvéve,
kijavították a munkájukban mutatkozó hibákat, hiányosságokat, kikérték a fogyasztó dolgozók véleményét munkájukra és árujuk minormájukat.
i
' .
nőségére vonatkozóan,
Igy tudták
elérni azt, hogy májú® hónapban 56,
Annak ellenére, hogy mutatkozjúnius hónapban 60, júliusban 69.
nak lemaradások a z állomás terü- augusztus hónapban pedig 78 ezer
letén, számos dolgozó ért el j ó ered- forintos forgalmat bonyolítottak le.
ményt. Igy például Szócs József és
A Tejivó dolgozói, különösen a
fordítanak nagy
ördögh Ferenc váltókezelők 101, reggeli órákban
a Lengyel tolat ős-brigád tagjai 101, gondot a gyors és pontos kiszolgálásra, amikor a fogyasztók jőrésze
Szokercés Erzsébet távírász 120, Bu. munkába siető dolgozókból áll. A
daí Lajos intéző 122 százalékra tel- Tejivó do'gozói Ígéretet tettek arra.
;
jesítette tervét. A z őszi forgalom hogy munkájukat az edd cinéi is
figyelmesebben és gyorsabban végmielőbbi lebonyolítását akadályozzák zik el, hogy ebben és az elkövetkea munkafegyelem lazítói te. Ilyen zendő hónapokban az augusztusi hópéldául Tihanyi István, Kecskeméti napokban e'ért eredménynél is naMihály, Sárkány István., akik késé. gyobb forgalmat bonyolítsanak le.

Fényi és boldog életei kapoii az ötéves tervtől
Ásotthalma szövetkezeti község

a Népi Kamara küldöttségének

Berlin (MTI).
Ax amerikai imperialisták és az Adenauer-kormányban ülő bérenceik dühödt propagandahadjáralot
Indítottak
a
Német Demokratikus Köztársaság
népi kamarája küldötteinek tervbevett nyugatnémetországi útja ellen.

A német egység és béke ellensé.
gei minden eszközzel
igyekeznek
megakadályozni, hogy a népi kamara öttagú bizottsága tárgyalásokat folytathasson a nyugatnémet
parlament képviselőivel, a szabad
össznémet választások előfeltételeinek kivizsgálásával foglalkozó. Ketat- és Nyugat-Németország népé.

nek képviselőiből álló bizottság alakításáról és a német nép más döntő
jelentőségű
kérdéseiről.
NyugatNémetország lakossága és a sajtó
nagyrésze ugyanakkor elemi erővel
követeli a népi kamara felhívásának elfogadását, berlini és bonni
parlament képviselőinek tanácskozását és ezzel együtt a szovjet jegyzékben javasolt négyhatalmi értekezlet mielőbbi megkezdését.
A nyugatnémet közvélemény nyomására Bonn főpolgármestere kijelentette, hogy kész beutazási engedélyt adni a népi kamara képviselőinek,
l

nyole

évvel

exelőtt

még Peres Aladár ék, Fluek
tábor,
nokék, Jakab Zoltánék
földbirlokosi
klikkje
uralta.
— A községházán az ő
szavuk
érvényesült — mondja Szécsi elvtárs. — A felszabadulás utáni években is még Rovó Szilveszter
kulák,
a Kisgazdapárt
volt elnöke még so.
káig rettegésben tartotta
Ásolthalmát. A kisparasztok földjeit uzsorakamattal
szántotta fel, olyan eredménnyel, hogy a dolgozók
zsírján
négy házal tudott venni és Szegeden kereskedése is volt.
Asotthalmún
azonbam, nem ő volt
az egyedüli kulák,
aki a
pokolba
kívánta
tervgazdálkodásunkat,
három- és ötéves tervünket, a falu fej„

lődését. De ezek a kulákok
szép
sorjában, valami „csodálatos"* módon eltűntek. A volt
tanácselnök,
Deák József segített
nekik
ebben.
Később
sorban a tszcskben
Jün'ek
fel a kulákok, A tagság
azonban
most éberebb volt. Leleplezte
őket.
Tavasszatl is 22 kizárás
történi,
A tanácsháza felől Bódzsár
István elvtársaz
új tanácselnök
közeledik. Szécsi elvtárs meg is jegyzi
mindjárt:
— Két hónapja, hogy
ú) v'nMt*

van

a

hltxségnek.

A régi tanácselnök a kulákokon kívül még a papi reakció egyik ügynökével, Ugi Gézával
is
összejátszott. De a dolgozók ébersége pon.
tot tetf garázdálkodásainak
végére.
Bódzsár elvtárs is
bekapcsolódik
a beszélgetésbe. A falu két vezetőjének szavaiból kibontakozik
az
a
nagyarányú
fejlődés, amin a község
átment. Egymás szavába
vágnak,
mikor ötéves tervünk
eredményeiről
beszélnek:
— . ..26 kislakás
épült...
— ... a tszcskel bekötőutak kötik
össze az
országúttal..,
— ... ivóvízellátásunk
biztosítva

vam....

— ... kézihajtású
ártézikuiat
ia
kaptunk az ötéves
tervtől...
— . . . állami gazdaság is létesült,
ami nemesített vetőmaggal
látja el
termelőszövetkezeteinket...
— ... alig egy hónappal
ezelőtt
kigyulladt a faluban a villany.
— Egy mondattal:
— mulat kezével a falura Szécsi elvtárs és csil-

logó szemében ott bujkál az öröm —
az ötéves tervtől kaptuk szövetkezeti
falunkat, a fényi és a boldog életei.
É mondatban minden benne van,
a jövő is. Tudják
ezt
Ásolihalma
dolgozói, amh
bizonyít az is, hogy
107 százalékra
teljesítették az idei
gabonabegyüjtésüket.
Ásotthalma
szocialista
község képe
állandóan
változni fog. Rövid időn belül

4Q kislakást

építenek,

azonkivül
iskolát, új
kuliúrotthont
kap, sőt: még a fürdőről sem feledkezik el a nép állama.
Ásotthalomnak továbbra is jó példával
kell
élenjári a kapások begyűjtésében is.
Be kell hozni továbbá
lemaradásukat a baromfi és a tojás begyűjtésénél. Le kell leplezni a tszcskben
esetleg megbúvó hutáitokat. Továbbra is jó munkát kell végezniök
a
termelőszövetkezetelcnek, mint
ami.
lyet eddig végezlek. Fokozni kell a
terménybegyüjtés,
hogy megyei viszonyában
is elérje Ásotthalma az
elsőséget,

•
A nap lenyugvó fénye áthatol a
sűrű fák lombjai között. Tüzes parázsként
csillog a tanácsháza.
Elgondolkozva nézem a falut
s szemem elé tárul a jövő képe: az új
kultúrház,
a soksok
lakóház,
a
fürdő.
Ásotthalma dolgozói büszkén
tekintenek az ötéves terv új alkotásaira, a béke építkezéseire.
K, Gy.
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PÁRTÉLET

Kuli úr forradalmunk

Népnevelö-értekealet

Rókus

It.

pártsxerrexelében

társ. —
Közeledik a Néphadsereg
Napja. Ezen a napon minden magyar dolgozó ünnepeljen együtt
Néphadseregünkkel. Láasák a dolgozók a mul't rendszer hadserege és a
mi Néphadseregünk köz i hatalmas
különbséget. Horthyékimk arra kel.
let a katonaság, hogy bennünket,
dolgozókat elnyomjanak. A mi Néphadseregünk pedig a mi érdeke
inket, a dolgozók érdekeit védi.
— A I I I . Békekongresszus jelentőségét Is tudatosítanunk kell. J ó
munkájával minden becsületes dolgozó készüljön a kongresszusra. —
Ezt j ó nevelömunkával érhetjük el.
Kapcsoljuk össze a békeharcot a begyűjtés teljesítésével, a kulákok elleni harccal.
Ismertessük
termelőszövetkezeti
csoportjaink elért eredményeit
is.
Éppen ezért
kísérje figyelemmel
minden népnevelő a napi sajtói,
amely ezen a téren nap, mint nap
új agitációs érveket ed számunkra.

ilétteharro*
Utat

mutatott

a titkári

timrimoM

— Ezeket a hiszékeny, félrevezetett e;.ibereket kell nekünk, népnevelöknek felvilágosítanunk — mondotta Sárvári elvlárs, — Le kell
lepleznünk az ellenséget, aki néphadseregünk fejlesztése ellen beszól, azért, hogy megbízóik, az imperialisták számára szabaddá tegye
az utat egy esetleges háború kirobbferitásáru. Meg
kell
magyaráz,
nunk a dolgozóknak, hogy hadsereg^ nélküli ország csábítja a h á .
borfia gyujtogatólcut a támadásra.
És, hogy háborút szeretnének kirobbantani, azt bizonyltja Titóék sorozatos határprovokációja ia. Ezért
van szükség néphadseregünk
fejlesztésére. Magyarázzuk ezt meg a
dolgozóknak.
— A következő hetekben különösen sokat kell beszélnünk néphadseregünkről — folytatta Ságvári elv.

népneveié*

A beszámolói számos felszólalás
követte; Horváth elvtárs, népnevelő
hozzászólásában
elmondta..
hogy
Eisenhower augusztus 25.ém mondott beszédében niyillan bevallotta
háborús terveiket. E z a beszéd is
megmutat a, hogy szükségünk van
Néphadseregünk fejlesztésére és le
kell küzdenünk a pacifista hangulatot. Elmondta, hogy
kisgyülést
tartott a Kossuth Lajos-sugarú t 63.
számú házban, ahol beszélt a Szov.
jelunió X I X .
Pértkongresszusánsk
jelentőségéről, az új
ötéves terv
hatalmas méreteiről. Ismer',ette ötéves tervünk döntő évében elért
eredményeinket is, azt, hogy üzeiml
dolgozóink milyem lelkesen harcolnak a harmadik negyedévi terv
mielőbbi teljesítéséért. Ezen a héten még két helyen tart kisgyülést,
aihol szintén ezekről az esemenyekről beszél majd a dolgozóknak. Fel.
hívta
népneve lötársai
figyelmét,
hogy egy egy jól megszervezett kis-

gyűléssel milyem eredményes munkát l«het végezni.
— Annyi idő alatt, mig egy dolgozóval beszélhetek, ilt a kisgyűlésen 20—25 dolgozó hallgatja meg
mondanivalómat.
Hozzászólásaik
azl bizonyítói ták: nagyon érdeklőd,
nek az ilyen rövid politikai beszámolók iránt.
Mező elvtárs arról beszélt felszó.
lalásábam. hogy a Szovjetunió
az
ENSZ-ben
isimét
bebizonyította
irániunk érzett baráti jóindulatát,
miikor hsa-col az ENSZ-be való felvételünkért. Ugyanakkor elmondta,
hogy az ENSZ-ben az amerikalak
ismét leleplezték magukat, bebizonyították mennyire ellene vannak
a népi demokratikus országoknak.
Beszámolt Mező elvtárs arról is.
hogy megtátogatta a hozzá beosziott
Széesl Lajost, aki kétlaki dolgozó
volt. Amellett, hegy kis
földjén
gazdálkodott, üzemben Is dolgozott.
Most belátta ennek helytelenségét
és felajánlotta földjét az államnak,
amit el is fogadtak tőle.
Szontor elvtársnő. Szijjártó elvlárs és a többi elvtársak arról számoltak be, hogyan népszerűsítik
Néphadseregünket ai dolgozók
kö.
zött, hogyan harcolnak majd a pacifista hangulat, ellen.
Sárvári elvtárs az összefoglalójában a népnevelő elvtársak figyelmét arra hívta fél. hogy kövessék
Horváth elvlárs módszerét és az
egyéni agitáció mellett szervezzenek
ők is két-három család összehívása,
val csoportos beszélgetéseket, kisgyűléseket, amelyek nagymértékben
megkönnyítik felvilágosító munká.
jukatA népnevelő értekezleten eredményes megbeszélést folytattak a rőkusi népnevelők és ami nagyon helyes. legtöbb eliv'árs feljegyezte
magának a fonlosabb szempontokat, ami biztosítja, hogy nem felejtenek el semmit n hallottakból s j ó
felvilágosító munkát végeznek
a
dolgozók között,

ülésén

Az imperialistáknak jól bevált Te.
ceptjiik van a gyengébb és elmaradottabb országok leigázás ára. Előbb
segítség címén kölcsönöket adnak,
aztán látszólag előnyös keresik edeimi
szerződé&eke-t kötnek
az ország
uralmon lévő politikusaival. Ezt kö.
veti a gazdasági behatolás, míg W#.
gül mindez az uraimon lévő kormány aegíleégével egy roppant méretű szivat'-yúvá változik, amely az
egész ország mindan kincsét szakadatlanul szivattyúzza ki az imperia.
Méták soha meg
nem telő kaszazájába.
Jugoszlávia esetéiben ia e recept
szerint jártak el. Itt is találtak ogy
mérhetetlen becsvágytól ösztokélt eB
a hatalmi vágytól megtébolyult emberi, akit a nyugati kapitalista álla-

mok mind
jobban megszervezett
titkos ügynöksége, mint megbízható
és mindenre kapható kémeit és hóhért tartott nyílván. Tudták jól azt
is erről az emberről, hoigy minden
gátlás nélkül hazájának minden kincsét bárkinek kész kiszolgáltatni,
aki pénzzel, mégpedig egyre több
pénzzel támogatja őt. A z amerikai
imperialisták nem is csalatkoztak
Titoban, mert nemcs3fc Jugoszlávia
minden kincsét kótyavetyéli el potom
áron, hanem a jugoszláv dolgozó né.
pet ra eladta olcsó ágyútóltelékként
a háborús gyujtogatóknnk. Nemcstak
nagyszerű és mindenre kapható la.
kájt, hanem hűséges ebet is találtak. Mégpedig igen olcsó áron.
amiből minden egyes befektetett
dollár tízszeresen térül viasza.

Az amerikai imperialisták fokozatosan birtokba vették
Jugoszláviát
A fenti recept pompásan bevált
A Jugoszlávia természeti kincsei,
Tito 'és Jugoszlávia ese'ében is- Je- nek minél maradéktalanabb kifoszlentéktelen kölcsönök fejében a Tito- tása és elrablása érdiekében folyton
klikk fokozatosan egész Jugoszlávia növekvő iramban létesülnek az orgazdasági életét a külföldi éa első- szágban amerikai érdekeltségű válsorban az amerikai morvopotiumok- lalatok. Emellett az amerikai mononak ellenőrzése alá hettyezie, Az úri. polisták egyre több „tanácsosukat",
ási monopóliumok közül az Anacon- „szakértőjüket" éa „felügyelőjüket'
da Copper Minning nemcsak bori küldik Jugoszláviába. Ezek pedig
ércbányákat vette uralma alá', hanem úgy szervezik meg a termelés1, ahocsaknem nz összes szíuesfembánya. gyan azt tengerentúli gazdáik érdekat is. A z Anaoonda példájára a ke megköveteli. Ezért növekszik
többi amerikai monopol iumede is folytonosan minden olyan hadászati,
siettek a kohászati üzemeket és a lag fontos cikkeknek termelése, amevasgyárakat megkaparintani. Jugo- lyeiknek hiánya mutatkozik az Egyeszlávia természeti kincsei így hova- sült Államokban, ezért fokozódik a
tovább maradéktalanul az amerikai jugoszláv dolgozók tömegednek ki.
monopoliumok tulajdonába kerül- zsákmányolása.
tek- Tito pártfogása lehetővé teszi,
hogy ugyanolyan hasznot vághassaKözépkori munkásnyúzás
nak zsebre, mint Burmában éveu'-e,
ahol a kifizetett osztalék többszöröA titoista vállalatok igazgatói
sen meghaladja még ma is az alap- korlátlan kényurak. akik rendelkeztőkét.
nek dolgozóik időjével, tcc-lévsl és
Az amerikai háborús gyujtaga*ók munkaerejével, Emellett tűrhetetlea hadászati szempoir hól legfonto. nül alacsony fizetéseket adnak nesabb 17 színesfémet rendkívül ala- kik. De ha még odaadnák! ErrOl
csony áron kapják belgrádi lakájaik, azonban szó sincs! Ahogyan a cárj
tói. Az ólom világpiaci ára 370 dol- Oroszországban az ekkori kényurak
lár __ csak 92-őt fizetnek érte. A különféle levonásokkal rövidítették
650 dolláros rr.zet ped g 295 dollár- meg a munkásokat, hogy gazdáik
ral veszik át. Ilymédon n jugoszláv profitját növeijék, ugyanígy "a jugo.
nép egye len év alatt kétmilliárd dí. szláv dolgozók, munkások mai kénynárt vesztett a Tito áltál előnyősnek ural is a mi számunkra már elképnyúlnak,
hirdetett ke reskédelmi kapcsotá <>k zelhetetlen eszközökhöz
miatt. Viszont — ismét az „elő- ! hogy S3 ját maguk jővcde'mót növei.
A horvátországi
faiparban
nyös"' kereskede'mi szerződések kö- jék.
vetkeztében, minden Amerikából be. egyetlen munkást som jelentetteik
ennek
vitt áruért 41 százalékkal magasabb be a társndalomb'ztosftóba'n
árat fize n k a belgrádi megveszte- ellenén az igazgatók éfl mflhrlyfőökök havonta 321 dinárt vonnak le
getett bérencek, m'wt a világpiaci n
a munkásoktól a társadalombiztosíI r . így fest iYvide>n a kertskédémi
tás címén. Másutt korlát nélkül alszerződéseik, kölcsönök és a gazda- kalmazzák a büntetések egész sor
sági behatolás rendszere Jugoszlá- I rendszerét, a legcsekélyebb hibáért
viában.

súlyos pénzbüntetést ke® flzetniok a
munkásoknak. A szrediscscü bányában az idén a bánya vezetői 32.000
dinár bírságot róttak ki éa vontak le
a munkásoktól egy mondva csinált
hiba miatt- Ezzel a büntetéssel fize.
tósükniok 90 százalékától megfosztották a munkásokat.
A titoiata Jugoszlávia üzemeiben
a munkaidő 12—14—16 óra- Aki a
hosszú munkaidőt nem tudja a megkívánt lendülettel átdolgozná
arra
menthetetlenül clbocsájtás var. De
elbocaájtják a terhes anyákat iis. A
vraisdini Flória Bobics gyárból 30
terhes és szoptatós anyát dobták ki
mert nem tudtak belőlük elegendő
profitot kisajtolni.
Nő

a nyomor

A katonai kiadások
állandóan
növekszenek s ezzel párhuzamosan
ee árak is igen nagy mértékben
emelkednek. A jugoszláv dolgozók
számára egy új csizma vagy egy új
ruha megvétele szinte elképzelhetetlen fényűzést jelent. A z egyik
zágrábi újság a „Vjeazttiik" be is
ismeri, hogy a létfentartási költségek hatalmas mértékben emelkedtek.
„Egy jugoszláv
munkáscsaládnak
manapság
havonta
legkevesebb
20.000 dinárra van szüksége ahhoz,
— írja a lap —, hogy szűkösen meg.
élhessen, nem pedig havi 3—4000
dinárra, amennyi egy munkás átlagos keresete".
A jugoszláv dolgozók tehát 'éheznek és rongyokban járnak, ellenben
a belgrádi fasiszták eajátmaguknak
korlátlan rafci'ási lehetőségeket biz.
tosítának a vállalatoknál.
Jugoszláviában ma minden becsű
le es dolgozó reszket a holnapiéi.
Fizetésükből még a legszükségesebbekre som telik, arra pedig nem
is gondolhatnak, hogy a munkanélküliség feketa napjaira valamit
félretegyenck. Mérhetat en nyomu.
r u k i t m é g elviselhetetlenebbé teszi a
titoista
igazgatók
munkásnyúzó
rendszere.

•

Az imperialisták eredménnyel al
ka'mazzák Jugoszlávia esetében is
régen bevált rocep'jiik t. Hatalmas
haszonra tesznek szert, azt remélik,
hogy olcsó és engedelmes ágyútól,
teliket szereztek Tito vezetése alatt,
akiket aljas cs embertelen céljttk
a háború kirobbantása érdekében fej
tudnak használni. Azonban tévednek. A jugoszláv dolgozók egyre,
egységesebben sorakoznak fel a
felszabadító mozgalomban
amely
előbb vagy utóbb elsöpri Tito fasiszita rémuralmát.
G. L.

Farkas Mihály
elvtárs
mondotta: „ . . . a népi

a Központi
demokrácia

Vezetőség
legutóbbi
nem mondhat le a

szocialista szellemű gyermek és ifjúsági irodalomról, mert ez
egyet jelentene azzal, hogy lemondana az ifjúság
nere'éséhek
egyik

legfontosabb

eszközéről".

ZSURBA: A L E X A N D R
MAT.
ROSZOV. A regény második kiadása művészi rajzokkal illusztrálva eleveníti meg a fiatal hős szovjet ka ona harcos életét, „Matroszov elvtárs — mondo'ta s, regény
hőséről Sztálin elvtárs —,
nagy
hőstette legyen a katonai bátorsúg
és hősiesség példája a Vörös Hadsereg minden
harcosa
számára".
Ezt a hőst példát a mi ifjúságunknak is követnie kell s a regény
magaszos eszmei tartalmával, fordulatos, izgalmas
cselekményével
jól neveli ifjúságunkat hősi helytállásra, kötelességteljesítésre.
GAJDAR: TIMUR
ÉS
CSAPATA. Timur szovjet pionir a II.
világháború idején szünidejél nyaralóhelyen tölti s megszervezi a
gyerekeket, hogy segítsenek a fron.
ton harcolók családtagjainak.
A
csapat munkája közben harcba kerül egy másik gyermekcsoporttal s
derekasan megállja a helyét. A regény szereplői nem költött alakok —
a Nagy Honvédő Háborúban valóban kialakult a szovjet gyermekek
között ilyen mozgalom.
ÁCS K A T Ó : G Y Ő Z N E K A BARÓT.FIOK. A regény időszerű témát dolgoz fel-. Tito Jugoszláviájának börtönéielét ábrázolja,
szem.
beállítva a mi szabad világunkkal.

ifjúságunk boldog, derűs életével.
A regény egyik főszereplője
Baróthné. akinek egyetlen fia Jugoszláviáiban él. ő pedig két unokáját neveli. A fia. Bárót
Antof„
kommunista s részt vesz a partizánmozgalomban. Később Tito börtönébe kerül s a fastsz a pribékek
félholtra kínozzák.
Par izántársai
segítségével azonban sikerül átmv.
nekübaie a haiárocp. Itt a „Bátor
pajtás" őrssel együtt — amelynek
a ki« Bárót fiúk is tagjai — sikerül leleplezni egy volt Horthy tisz.
tet, akt Titóék zsoldjába készül egy
banda élén kárlevő cselekményekre.
A N N A J Ü R G E N : AZ
IROKÉZ E K F I A . A regény az 1755—63-as
angol-francia háború idején játszódik. Észak-Amerikában.
MegtaSál.
j u k benne a vérbeli „indián-romantikái", amelyet sikerül az írónak
ú j tartcűommal megtölteni. A regény arról szól, hogy egy angol telepes 9 éves fia arz irokézek fogságába esik. A nemze ség örökbe fogadja és -"aját. fiaként neveli, A
fiú az indiánok között megismeri a
közösségi gondolat szépségét és erre.
j é t Amikor az angolok leigázzák ax
írókéz törzset, a kisfiú vlssaafér hazájába. De n«m tud beleilleszkedni
környezetébe s víeszatér indián nevelószüleiíhez.

Holnap kezdődik az úi színházi évad
Holnap,
pénteken este rendezi
meg a Szegedi Állami Nemzeti Színház évadnyitó előadását. A Móricz
ünnepségek keretében az író Ludas
Matyi című „régimódi komédiáját"

MÓRICZ

A JUGOSZLÁV MUNKÁSOSZTÁLY GYARMATI SORSA

fontos fegyvere:

A KÖNYV

Továbbfejlesztik a csoportos agitáció módszeréi
Rókus II. pártszervezet népnevelői a keddi népnevelő értekezleten
csaknem leljes létszámmal megjelentek, hogy megbeszéljék az elmúlt
hét tapasztalatait és niegkupják e
beu munkájukhoz en útm/u'atást.
Sárvári elvtárs, az alapszervezet
ritkára beszámolójában mint főfeladalot, a klerikális reakció és a pacifista hangulat elleni harcot je.
•ölte meg. Besaélt arról; békehnr.
cunk_ eddigi hiányossága,
hogy
megtűrte a
pacifista hangulatot.
Az ellenség ezt kihasználta s igyekszik napjainkban
tovább fokozni
ezt a veszélyes jeleneéget. Azt hnn.
goztatjat békében
nincs
szűkség
hadseregre, ha békél akarunk, minek
néphadseregünk
erősítése?
Egyes hiszékeny dolgozót
sikerült
4$ megtévesztenie. Különösen azokat. akik nem üzemekben dolgoznak. Ezek az emberek aztán az ellenség hangját továbbítva akarat,
tanul, tudatlanul az ellenség szószé,
lóivá váltuk.

ti

ZSIGMOND

Kossuth

mutatják be. Az évadnyitó előadás
előtt Somfai László, a Magyar írók
Szövetsége Szegedi
Csoportjának
tagja emlékezik, meg Móricz Zsigmond művészetéről.

i

Lajos

Dehogy
is feledték,
soha nem j
feledik Szegeden,
hogy
Kossuth
Lajos három napot töltött benne. |
Minden
lépése
nagyszerű
volt,
minden tette csodálatos.
Megnézte a várat is. A szegedi
szörnyű
várad. Ahol leikete-sárga katonaság
van, mió'a csak a törökök
kitakarodtak. Százötven
éve.
El lehet azt képzelni,
hogy ez
valaha
megváltozzon?
Kossuth jött és minden
megváltozott. Mikor először elment a várba, a nép elkísérte a kapuig, ott
megállott
s szinte rettegve
várta,
visszajön-e?
Mintha attól
téltelte
volna, hogy az ország
miniszteréi:
(Kossuth volt az egyetlen, a miniszter, s nem tudták, mit
jelent
a sző, ú g y érezték, ez a lőldi megdicsőülés és a hatalom és dicsőség
neve) — mintha
a minisztert
ott
lóghatná
a vár. Hogy ls mert bemenni! Nem tartotta vissza senki.
Visszafojtott
lélekzetteJ
nézték
a
szuronyos puskás őrt, aki c kapuban állott, ember oda még be nem
ment, akit ott ne fogtak
volna...
S egyszer csak a vár
udvaráról
ujjongás, üvöUés, kacagás és énekszó
hallatszik.
Még egy órája sincs bent Kossuth Lajos, már a várban
valami
hihetetlen dolognak
kellett történnie.
A
taliánokl
Csak most jut az
embereknek
eszébe, hogy a várban ötszáz olaszt
őriznek,
akiket politikai
í igsáqra
vetett n bécsi kormány és 'de záratta őket. oly régen, szinte a mai
íiatalok
nem is emlékeznek
rá,
mikor. Már az 1831-lkl országgyűlés folyamodott
a kabinethez,
vigyék el
Szegedről az
olaszokat.
Akkor az a válasz jött, hogy azok
közönséges bűnösök,
rablógyilkosok
s megvetendő szerzetek, ne. alacsonyodjon
le a
Karok és Rendek
odáig, hogy betörökért közben ;dr.
Majd kitöltik
a büntetést s akkor
megszabadulnak.
De teltek az évek, évtizedek és
Metfernich
olaszai
nem akartak
megszabadulni.
Most ezek a foglyok ott vannak
együtt a vár udvarán. A kapun át
valamit lehet látni. Ott
tombolnak
és nyüzsögnek
és ú lra készülnek/
Kossuth
ott áll közöttük,
a csá.
szári íőtiszfek, tábornokok fényesen
kardosan nézik a dolgot, a foglyok
térdre vetik magukat Kossuth előtt,
zokogva
kiáltanak
olasz
szavakat.
Ah, egy sem tanult meg
mnqyarul,
nem volt szabad nekik kijönni
a
vár kapuján. Hétszáz nemzetőr arra kellett,
hogy az
őrszolgálatot
teljesítse körülöttük
a várban, mi-

Szegeden
ó'a a katonaságot
elvitték a hare.
térre.
Kossuth
Oft
áll s a
tallánok,
szegények, majdnem megölik csókjaikkal,
ölelésükkel,
alig tud Kos.
su*h szabadulni
s vidáman és olaszul lelkesíti
és vigasztalja
őket.
— Mögszabadultakl
—
mondják
a szegediek és
csodálkoznak.
A foglyok úgy,
ahogy
voltak,
abban a percben szabadon
vonultak
kl a vár kapuján. Nem volt nekik
semmi pakolni valójuk.
Ha volt w
valahia ruhájaili, aát régen megette a vaslánc. Ha volt a raktárban
eltett holmijuk,
azt régen
elpusz.
'ífofta a penész és a kezelő altisztek marka.
Jöttek kl, összevissza, az erősebb e k elöl, összetorlódva,
a betegek
és gyengék
vánszorogva.
— Nézzétek
a lábán a \-asldnc
helye.
— Jaj de sápadtak! Mint a tejérltöft vászon/
— O ha
szögényők, óh az isten,
adták!
Sopánkodás
és részvét
fogadta
őket.
S ahogy beleié fordultak
a város
belsejének, a lakosság a hírre mind
kigyúlt az utcára, körülvette
őket.
— Én ennek a szögény emhörnek
adok egy subát.
— En mög ennek a nyomorultnak.
— Gyertök be ti ártatlanok,
egy
kis /evessel szolgálok
néktók.
A jó háziasszonyok
szétkapkodták az olaszokat
s
megnyitották
előttük a házukat, vizet me'egilettek az egész városban és ételt löztek, hogy ezejc a
szőröncsétienök
mögfürődhessönek
és
mögeléq'ttcs.
sönek.
és mindenki
dicsérte
Kossuth
Lajos szent
nevét.
A még ott
levő
katonaság,
amelynek minden tagja leszedte a
feketesárga
zsinórt a ruhájáról,
a
harmadik napon kivonult az u fcára
és a dobosok doboltak,
a
trombl.
tások pedig azt trombitálták,
hogy,

ég a kunyhó, ropog a nád
szorítsd hozzád nzt a barnát
míg a hnmát szorongatom,
azt a szőkét elszalasztani.
Háf ilyen őröm
Szögedön
még
akkor sem volt, mikor a törökök ku
mentek. Mert akkor Szegeden nem
is lakott magyar ember. alig. Aki
lakott olyanformán
nézett fci, mint
mosfan az olasz foglyok.
Régen
volt, talán igaz se volt,
de ami
mosf van ez az igazság: most de.
rült tel Szeged nagy
korszaka.
(Részlet az író Rózsa Sándor e,
regényéből).
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A szovjet dolgozók jóléte állandóan emelkedik
M°szkv» (TASZSZ). A Szovjetunió Sok üzemében több mint kétszeresére emelkedett a háború előtti
színvonalhoz képest a
dolgozók
munkabére.
A munkások és alkalmazottak sok
más juttatás; is kapnak az államtólAz állam évrö'tévre nagy összegeket utal ki társadalombiztosítási cé.
'okra, ingyenes gyógykezelésire ég
oktatásra. Ezek az összegek az utób-

bi három évben meghaladták a 355
milliárd rubelt.
A munkások és alkalmazottak
reálbére a köz szükségleti cikkek
árának rendszeres leszállítása folytán állandóan emelkedik. A háború
utáni időszakban öt ízben végrehajtott árleszállítás többszáz milliárd
rubel megtakarítást tettek lehetővé
a lakosság számára- Több min a fe-

Előkészületek Indiában az ázsiai és csendesóceáni
országok békeértekezletére
Űj Delhi (Űj Kína). Indiában or-zágos békeériekezletut tartnak az
ázsiai és csendesóceáni országok
küszöbönálló békeértekezJetének és
a I I I . indiai országos békekongreaz.
szusnaik előkészítésére.
A bombayi háromnapos békeértekezleien hozott határozatok öthatal.
mi békeegyezményt és a koreai háború haladéktalan
megszüntetését
követeiák, valamint azt. hogy
India ne bocsássa rendelkezésre erőforrásait. kikötőit éa repülőtereit elnyomó háborúk folytatására.

Szahadonboesátották
Szakszervezeti

A Madraszban
augusztus 31.én
tartolt békeértekezlet résztvevői követelték. hogy valódi japán békeszerződés lépjen a sanfranclscol békeszerződós helyébe.
Elloreban augusztus 30-án nyílt
meg a tartományi kulturális békeértekezlet.
A kalkuttai békeharcosok ae elmúlt naipokban nagygyűlési rendez,
tek a Pekingben megtartandó békeértekezlet támogatására.

a Tuniszi
Szövetség

Páris (TASZSZ). Az ..Humanité"
jelentése szerint Mohamed Ennafaat
és Maurice Nizard-t. a Tuniszi
Kommunista Párt központi bizottságának a Szidi abdalai kórházban
gyógykezelt titkárait minden ok
nélkül ismét gyűjtőtáborba szállították.

Általános
főtitkárát

A lap hozzáfűzi, hogy a tuniszi
népnek éa más országok dolgozóinak tiltakozására a hatóságok aza.
badonbocsátották Belhasezen H iarit.
a Tuniszi Altalános Szakszervezeti
Szövetség szeptember 6-án letartóztatott főtitkárát.

lére csökkentette a létéontésgágú
fogyasztási cikkek árát.
A SZK(b)P X I X . kongresszusának az 1951—1955 évi ötödik ötéves
tervre vonatkozó irányelvei a közszükségleti cikkek kiskereskedelmi
árainak további csökkentését irányozzák elő. Ez legalább 35 százalékkal emeli a munkások és alkal.
mázoltak reálbérét-

Megtartották
a második koreai
békeértekezlelet
Phenjan (TASZSZ).
Phenjanban
megtartották a második koreai békeértekezleté'. Az értekezleten a
koreai békeharcosok
több mint
másfélezer képviselője jelent me<"
A beszámolót Han Szer Ja író,
a Koreai Béfcebizottság elnöke tartotta.
Han Szer Ja utalt arra,
hogy
egyesíteni kell az ország é3zaki és
deli részén küzdő
békeharcosok
erőfeszítéseit, a koreaá és távolkeleti béke megteremtéséért vlvoftt
harcban.
Az értekezlet résztvevői egyhangú felhívást intéztek minden békeharcoshoz.
Az értekezlet megválasztotta a küldötteket az ázsiai és
csendesóceáni békeértekezletre és
a népek békekongresszusára.

Sehlestvig-Holsteinban
szerdán
reggel
20.000 fémipari
munkás
sztrájkba
lépett

Berlin (MTI).
Nyugataémetarszág Schleswig-Holstedin tartományában szerdán reggel 6 órakor 20.000
T o g l i a t t i és N e n n i m e g b é l y e g e z t e
fémipari munkás sztrájkba lépeti
miután a munkáltatók szövetsége
az olasz k o r m á n y v á l a s z t ó j o g i
elutasította a dolgozók béremelésmester k edései t
re irányuló követélését. A sztrájkoló munkások a munka beszünOlaszországban azonban van egy tetésével egyidöben a bonni háboRóma (MTI). Az „ U n i t i " „A dedemokratikus
közhangulat, rús különszerződés
mokrácia sírásói" címmel Pailmiro erős
és az üzemi
mozgósítása útján meg rabszolgatörvóny ellen tüntetnek.
Togliattinak, az Olasz Kommunista amelynek
Párt főtitkárának vezércikkét közli, lehet hiúsítani a demokrácia sírTogliatti leleplezi azokat a mester - ásóinak nyomorúságos terveit.
kedéseket, amelyeket De Gasperi
Ugyanezzel a kérdéssel foglalkoA tuniszi
bej
elvetette
miniszterelnök egy antidemokratikus zik az „Avanti" vasárnapi számáválasztójogi (örvény elfogadtatása ér.
a
francia
ban Pietro Nenni. az Olasz Szocia.
dekében folytat- A legutóbbi községi
„reform-tervei"
választások bebizonyították, hogy ú j lista Párt főtitkára is. Nenni cikOlaszországáltalános választások esetén a kor- kében rámutat, hogy
Párizs (MTI). A „Reuter" jelenmány a fennálló választójogi tör. ban a kommunisták és a szocialisták tése szerint a tuniszi bej Vincent
vény alapján csak a csar.lóspártok- döntő módon járultak hozzá a de- Auriol francia köztársasági elnökkal együtt tudna a parlamentben
mokratikus állam
kialakításához. nek küldött üzene lében elutasítói La
többséghez jutni. A miniszterelnök
ezért olyan választójogi
törvényt Nincs olyan választási hamisítás, az úgynevezett francia reform-terakar elfogadtatni, amely saját párt- amellyel ellensúlyozni lehetne tíz- vet. A bej negyven tagú tanácsjának egymagában is abszolút több- millió baloldali választó világosan adó testülete egyhangúlag állást
séget biztosit, úgyhogy a kisebb pár- kifejezésre jutott akaratát — írja foglalt a francia „reformterv" eltokra többé nem volna szüksége.
len.
Nenni.

A Csongrádmegyei Tatorozó Vállalat központja hibájából

még mindig nem változott semmi a Tatarozó Váílalat
szegedi telepén
A Osorgrádmegyed Tataroaó Vállalat szegedi telepének közel 60
munkahelyén szorgalmasan halad a
munka. Egymásután készülnék
él
a termelőcsoportok és állami gaz.
daságok épüleiei, magtárad, hogy az
őszi esős idő beálltával a jelentős
értékű jószágállomá-niy ÓH gabona
fedél alá kerülhessen. A vállalat
dolgozói tudják, milyen fontos
a
munkájuk és éppen ezért minden
erejükkel és tudásukkal azon ipar.
kodnak, hogy az építkezéseket mielőbb befejezhessék.
Szorgalmas
munkájuknak látszik ls az eredménye. A vállalat munkahelyein alig
van olyan dolgozó, aki ne teljesítené 100 százalékon felül normáját.
A dolgozók fokozzál? teljesítményüket, napról-napra szebb eredménye,
ket érnek el. Azonban
akadnak
olyan

gátló körUlmények,
•melyek há 1 ráhatják őket a munkában. A gátló körülmények a vásárhelyi központtól erednek.
A „Délmagyarország" hasábjain
már megbíráltuk a vásárhelyi központot, mert nem gondoskodott
a
dolgozók számára
védőruházatról,
annak ellenére sem. hogy azt a kollektív szerződés, a Munka Törvénykönyve előírja.
Közel egy éve kéri már a sze.
gedi telepvezeiőség a szállító és ra?
kodómunkásak részére az esőkabátot. Ez a kérés azonban mind a
mai napig is kérés maradt és a
dolgozók esős időben munka közben
az esőben bőrig áznak, vagy leáll
nak a munkával. Ez a súlyos hanyagság csökkenti a dolgozók munkakedvét, mert azt érzik, hogy a vezetőség nem
gondoskodik
rólul?
úgy, ahogyan kellene. A vásárhelyi
vezetőség úgylátszik nem törődik a
dolgozóit
egészségvédelmével
és
Horváth elv.árs beszéde után sem
gondoskodik
esőkabátról,
amely

éppúgy, mint a többi védőberende.
zés, vagy ruházat is a dolgozók
egészségvédelmét szolgálja.
A vásárhelyi vezetőség szem elől
téveszti, hogy a felszabadulás óta
megnyíltaik a dolgozók előlit a kultúra és a sportágak kapui is.
Szegeden a Tatarozó Vállalalnál
jóval kisebb és kevesebb létszámú
üzemeknek is van öná]16 kultúrcsoport juk,
kultúrtermük és jól felszerelt «portszakosztályuk. A Tatarozó Vállalatnál viszont

siralmas a helyzet.
A vásárhelyi vezetőség megelégszik
azzal, hogy a vásárhelyi vállalatnak két labdarugó felszerelése, több
sportághoz szükséges kelléke és 30
ezer forintból rendbehozott kultúrterme van. A szegedi telep dolgozóinak pedig szinte semmijük sincs.
A dolgozók között több mint két
labdarugócsapatra való fiatal
hódolna nagy lelkesedéssel a labdarúgásnak. Kénytelenek azonban lemondani róla, mert a vezetőség nem
;ondoskodik felszerelésről. A vál.
alat kétéves fennállása óta a sportalapból a közel 250 dolgozó mindössze egy röplabdafelszerelést
kapott.
Még siralmasabb a helyzet a kulúrmunka terén. A vásárhelyi központban ott

Í

porosodnak halomra a könyvek
anélkül, hogy szétosztanák őket. A
két év óta fennálló tizemben még
nincs kultúr! erem és a közel
50
személyből álló kultúrcsoport kénytelen „albérle bon" próbázni a Rókus n . MSZT szervezetének helyi,
ségében.
Körülbelül 8 hónappal ezelőtt a
szegedi telep kultúrrelelőse. Polák
Károly elvtárs hattagú népi tánccsoportot szerveatút, amelynek tagj a i egy darabig szorgalmasan p t i .

báztak éa szerepeltek ta. A vásárhelyi vezetőség azonban a többszöri
kérés ellenére sem gondoskodott ruhákról s így a népi tánccsoport
tagjai megunták az állandó kölcsönkérést s ennek következtében a m á r
több esetben jól 3Zereplö népi tánccsoport feloszlott. A kultúrcsoport
egyébként nemrégiben
még csak
úgy tudta kiadásait fedezni, ha a
dolgozók fizetésükből adták össze
ezt az összeget, amelyre a kultúr.
csoportnak szüksége volt.
A Csongrádmegyei Tatarozó Vállalat vásárhelyi vezetősége a „Délmagyarország" előző bírálata óta
sem sokait javított a munkáján. Az
előző bírálat nyomán ugyan eltávolította a vezetőség eoraiba beférkőzött ellenséget, de még korántsem ért véget a harc ezen a területen.
A Csongrádimegyei Tatarozó Vállalia* szegedi dolgozóinak öntudatos
munkáját és lelkesedését fényesen
bizonyítják az előző hónapban
el.
ért

nagyszerű eredmények.
A Tóth 195, a Rácz 160, a Pozsár
segédmunkás brjgár 149 százalékos
átlagteljesítmény: ért el. A festőiben
a Szécsi brigád 188, a Mucsi brigád 149, az i f j ú Deák brigád 153,
a Demeter tanulóbrigád tagjai pedig
147 azáza'ékra teljesítették normájukat. A kőműves brigádok közül a
Ferenczl brigád 228, a Komlédi
brigád 173, a Pápai brigád 164, a
Bódai brigád tagjai pedig 150 százalékos állagteljesítményt értek el.
Ezek az eredmények bizonyítják a
legfényesebben, hogy az ilyen dolgozóknak Igazán joguk van a kultúrához, a sporthoz, a szórakozáshoz, s nem utolsó sorban pedig
ahhoz a védőruházathoz, amelyet a
Munka Törvénykönyve is előír. Ezt
végre tudomásul kell vennie a vá.
sárhélyi vezetögégnekl

A Szovjelunió ötéves tervének
minden mondata a békét szolgálja
A Szovjetunió fejlesztésére irá- minden területén. Nem kisebb fonnyuló ötödik ötéves terv méretei- tosságú * tervezetnek az a meg.
ből és részleteiben egyaránt hatal- állapítása, hogy a felnőtt lakorwg
mas. Kifejezi azt a fejlődést, ame- egyre növekvő művelődési igényeit
lyen
a Szovjetunió gazdasági és még az eddiginél ta fokozottabb
kielégíteni.
tudományos élete megállás nélkül mér'ékben igyekszik
egyre gyorsuló ütemben halad. Az Amit a terv mond, a® a béke, «z
egészségvédelem és a
közoktatás alkotás és a fejlődés irányelve.
tervbe vett fejlesztésére például az
A magyar dolgozók, akik a szoelőző ötéves térvhez képest, mint- cializmusért, a békéért küzdenek,
egy 50 százalékkal emeli az e célra büszke örömmé* tanulmányozzák •
fordított
beruházások összegé', a Szovjetunió
fejlesztésére irányuló
ezzel arányban az ipar. az építke- tervezetet. Most az a feladatunk,
zés és a mezőgazdaság legfontosabb hogy a tanulás lehetőségét és szeágai szániára az 1950. évhez képest retetét, amelyeit széles népiétege1955-re kétszeresére emeli a főis- ink számára éippen a Szovjetunio
kolákról
kikerülő
szakemberek példamutatása
nyitott meg, még
számát.
tovább ápoljuk,
s ezael népünk
A terv minden mondata a bé- kultúrálta színvonalát még maga.
kéért folyó harc ragyogó eiedmé- sabbra emeljük.
nyét jelenti,
A tudományos élet
dr. Fodor
Gábor
dolgozóinak különösein az jelentős,
Kossuth-díjas
akadém'kns,
hogy a tervezet hatalmas segítséa Szegedi Egyetem rektora.
ge t" nyújt a tudósoknak a tudomány

AZ ÖSZI VETÉS SAJÁTSÁGAI
Irtm i J. Ja hu sin, szovjet
Az őszi vetés akikor leaz sikeres,
ha eiőtté jónéhány
agrotechnikai
eljárást foganatosítiunjk. Hyein a
szántóföld előkészítése, a vetőmag
előkészítése az elvetendő mennyiség
megállapítása, a vetés módszeréinek
ée a mag aL-itakarásának, mélységének meghatározása és a legjobb
őari gabonafélék kiválogatása.

A szántóföld

előkészítése

A learatott előveteményi gyorsan
takarítsuk be. Rögtön azután szántunk. A vetés előtt pedig kuttivátérozurik. H a száraz az időjárás, a ve.
tés -napján hontgerezzlik a talajt.
A hesngerezés különösen a burgonyaföldön fontos, mert a burgonya
alól túlságosam porhanyós talaj kerül ki.
Ha hajdina, vagy borsó az elővetömény, a vetés előtti művelést két.
irányú tárcsázásra korlátozzuk. Ott
ahol kalászosok után vetjük az
őszieket, elengedhetetlen a betakarítással egyidejűleg végzett
tárló,
hántás Azután következzék a szántás, amelye* a vetés előtt legalább
20—30 nappal kell elvégezni.
Az első talajművelést a lehető
leghamarabb, azonnal az elővetemóny betakarítása után el kélt végezni. E z vonatkozik arra ie. ha az
ősziekét évelő füvek után vetjük.

akadémikus

szer előnyeit. Vannak kolhozok, ahol
alkalmazásának
eredményeképpen
a termés hektáronként hat mázsával
is megnővekedett.
Az őszi vetésre alkalmas Idő
hosszabb ideig t a rt, mint a tavaszi
vetésé, és ez is elősegíti, hogy a
sűrű- és keresz-tsoroa vetést minél
nagyobb területen végezzük.

Egyszerű

sorvetésnél

a legmegfelelőbb, ha a sorokat
észak-dél irányban helyezik al, mert
ezek reggel és este löbb napfényt
kapnak, a nappali forróságban kevésfobé égetik őket a napsugarak.
Erre a következtetéere jutott Parhomenko elvlárs. a Szocialista Munka Hőse is, aki a Rosziov.terüleli
„Vörös Világítótoronyban"
dolgozik. Megállapította azt i», hogy a
forró széltől is kevesebbet szenved
a búza észak-déli irányú sorokban.
A z aszályos vidékeken nagyjel n.
tőségű

a barázdás

vetés.

Barázdás vetéssel két feladatot la
megoldunk, először is a barázda
készítésénél a száraz földet széthányjuk, a nedves réteg a barázdá.
ban a felszínhez közelebb kerül.
Ezért a barázdás vetés akkor is sikeres lehel, ha túlszáraz ai talaj és
a közönséges vetés eredménytelen
Az ősei
gabonafélék
lenne. Másodszor: a barázdába ve.
előkészítése
a vetéshez
let* búza sokkal jobban áttelel, mert
védett a kifagyás ellesi, a barázdá a mag melegítéséből, osztályozásá- ban ugyanis sokkal több hó ma'ad
ból, c&ávázasából áll,
meg.
A vetőmag napfénymelegítése kü.
Az ősziek bő terméséért folytaiolt
1 önösen ott fontos, ahol frissem csé- harcban igen fontos, hogy a vetést
pelt magét vetünk. A melegítés
n emcsak a csírázóképesságet, hanem a legjobb
Időpontban
régészük.
a csírázás! erélyt is fokozza.
az
A z őszi 'búza magját fel tétlenül A tavaszi vetéssel ellentótbein
őszi vetést szigorúan a határozatok
csávázzuk.
szerint végezzük. Tudjuk, hogy az
Jelentősen növeK aa őszlek ter- őszi gabonaféle életéhez még bizoméshozamát
nyos mennyiségű meleg napra van
a
keresztsoros,
szükség:
a növénynek nemcsak
vagy sűrű sáros vetés.
gyökeresednie kell, hanem
bokrosodnia i&
E módszerek alkalmazáséval a nöA szovjet növénynemesíiők nagyvényeket egyenletesem helyezzük el
a földön, aminek eredményeképpen számú értékes őszi gabonafajtát ter.
jobban hasznosíthatják a napsuga- mesatettek. Eddig több mint 140
rakat;. Közönségééi vetésnél a vető- búzafajtát rajoniroztaik.
gép csomókban szórja a magot, egy
A kolhozok az Idén új, kedvezőbb
négyzetméterre néha 100 növény ls feltételek mellett látnak
az Ó$7Í
jut. a köztük lévő 1 centiméteres vetésihez, mint tavaly. A
gépállotávolság távolról sem elégendő min. mások segítségével emelik a meződetn növény rendes fejlődéséihez. Ke- gazdasági termelés színvonalát, beresztsoros vetésnél a vetési normát vezetik az élenjáró agrotechnikai
10—15 százalékkal növeljük.
eljárásokat. Ez záloga araiak, hogy
A termelési kísérletiek már régen 1953-ban ősziekből az ideinél is nameggyőzően kimutatták a fertti mód- gyobb termést takaríthassanak be.

Megyénk földművesszövetkezetei
m á r készülnek
a N e m z e t k ö z i Szövetkezeti N a p r a
Nagy készülődés előzi meg megyéik egész területén a vasárnap
megtartandó Nemzetközi Szövetkezeti Napot. A földművesszövetkezetek dolgozói a MÉSZÖV irányításával minden percüket arra használják fel, hogy széppé éa felejt hetet,
lenné tegyék e napot.
Vasárnap reggel a megye n'égy
járásának
székhelyén:
Szegeden,
Makón, Szentesen és Csongrádon
sátrakat állítanak fe], ahol a környező községeik szövetkezetei
a
legszebb és legjobb áruikkal vesznek részt. De nemcsak ipari cikkeket árulnak a füldművessz&vetkeze.

tek dolgozói, hanem különféle ételekkel és italokkal látják el az ünneplőket- Mind a négy városban a
földművesszövetkeizeték
hatalmaz
könyvsátrait ta állítanak fel, hogy az
Ünnepi Könyvhét alkalmával a dolgozókhoz a legértékesebb irodaimi
művöket juttassák eL
A Nemzetiközi Szövetkezeti Napon Szegedre Tápéról a szövetkezetek dolgozóinak stafétája indul és
egy tiltakozó táviratét visz, amelyben a szövetkezetek dolgozói tiltakoznak az ellen, hogy nem vettek
fel bennünket a Nemzetközi Szövetkezetek Szövetségébe!.

Súlyosan elitélték
az SZTK-beiegekei megzsaroló orvost
A budapesti megyei bíróság szép
tember 9-én tárgyalta d r Sailer Károly budapesti kórházi sebészfőorvos bűnügyét. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a vádlott hivatali
kötelességét súlyosan megszegve, az
SZTK-elIátásra
jogosult
dolgozók
egész sorától zsarolt ki tőbbezer forintos összegeket az általa elvégzett

műtétekért. Amikor a bűnvádi eljárás megindult ellene, t&bb volt belegét hamis tanúvallomásra akarta
felbujtani,
A megyei bíróság dr. Sailer Károlyt 9 évt börtönre és 10.000 forint
vagyonelkobzásra ítélte, az orvon
foglalkozás gyakorlásétól pedig 91
évre eltiltotta.
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Könyvkiállítás a Jutaárugyárban
A
felszabadulás
<Mo
'arkAf
Megkérdeztük
az elárusítót,
<sm
könyvnapokat
egyre inkább
az Jel- üzem
könyvtárosát,
mennyiem
kilemzi, hogy a könyv, a kultúra
már fogat ják a
könyvsátor!.
nem megközelíthetetlen
a
dolgozók
— Abban
nincs hiányt
— mondszámára.
Könyvkiadásunk
évről- ta
— Mindjárt,
ahogy
leláUHotévre fejlődik,
egyre több
könyvet, tuk a sátrat,
vagy harminc
könyv
folyóiratot adnak ki éa mind na- kelt el. De majd holnap nézze meg
gyobb példányszámban.
Az irodal- az elvtárs,
biztosan
kevés lesz a
mi érdeklődés
megnövekedett
és könyvünk,
növekszik
tovább:
az irodalom
a
— Mit vásárolnak
leginkább t
nép tulajdonává
vált
— Móriczot
— először
mindenki
Fényes
bizonyítéka
ennek
az azt keresi.
Már
el •ls fogytak
a
idei Könyvhét
is, melyet
a
nagy könyvei.
De keresnek
még
'Ijúságt
magyar
í r ó , Móricz
Zsigmond
em- könyveket
ls.
Mindenfélét,
meselékezetének
szenteltünk.
Móricz könyvet,
képeskönyvet,
Ifjúsági
reZsigmond
fi*
éve halt meg,
de gényt. Ezekből
ls szépszámmal
hozőrizzük emléké* s müveit —
melyek tunk, de már alig van
belőlük.
közvetlenül,
egyszerűen
s az igazMegkérdeztünk
egy idősebb
munság erejével
szólnak
hozzánk
— kást, ismeri-e
Móricz
művelt.
szeretettel
vesszük
kezünkbe.
— Hogyne
ismerném
—
mondta.
Az ünnepi
Könyvhét
megnyitá- 6 írta a Rózsa Sándort.
Jól
megsakor
országszerte
róla
emlékez- írta, hogy
akkor
milyenek
voltak
tünk
meg. üzemeinkben
is er.nek az urak erre Szegeden.
De
Rózsa
az évlordulónak
szellemében
ün- Sándor
jól
megtáncoltatta
őket.
nepeltek
dolgozóink,
Jól ismerem
a
könyvet.
Az egyik
vásárló
meg a „BolA Jutaárugyárban
szerdán
délután
című könyvről
beszél.
rendezték
az ünnepséget.
A
könyv- dog ember"
s nagyon
tetszett
neki.
kiállítás
megtekintésére
és a rövid Olvasta
műsorra
megtelt
a
kultúrterem.
— Ugy volt bizony akkor az emMóricz
Zsigmond
életét, írásait
az berek boldogsága,
azt kellett
megIrodalomtörténeti
Társaság
részéről tanulnia,
hogy hallgasson
az urak
Holecska
Jolán
Ismertette.
4 rövid előtt, hogy hajoljon
meg. Azt irta
beszámoló
eleven
képet
adotf
a meg
Móricz.
nagv
Író küzdelmes
életéről,
harÍgy ismerik
a dolgozók
Móricz
cáról,
melyet
az
ellenforradalmi Zsigmondot,
aki Rózsa
Sándorral
f
rendszer
az u o!só
perceit élő feu- megtáncoltatta
az urakat,
akinek
dális-kapitalista
társadalom
ellen Joó
György
elmeséli,
milyen
is
vívott
a magyar
népért.
vott igazán az éle*.
Ezután
LBdi Ferenc
köVő
adta
Egy fiatalasszony
mesekönyvet
elő
Móricz
Zsigmond
emlékére vett
kisleányának.
Mire
felnőnek
Írott „Szivünkben
őrzünk..."
című ezek a gyerekek,
már nem is tudversét, melyben
Móricz
példája ják milyen
volt régen az elef.
ök
követése
mellett tesz
tanúságot:
már Móriczfól
is és más
íróktól,
Segíthetnél
ma nékünk
nagy
költőktől
tanulják, ismerik meg azt az
halott
életet. S ez így van jól, mert M6méltón
megírni
életünk
sorát... ricztól
jól megtanulhatják:
Móricz
— hol abbahagytad,
lolytataz igazat
mondta.
juk tovább "
A gyárból
az ünnepség
u*án haBeJejezésűl
az üzem dolgozói
rözafelé indulfak
az emberek.
Sokan
vid kultúrműsort
adtak
elő.
vitték
magukkal
a vásárolt
könyKözben
a
kapunál
/elállított
veket.
könyvsátort
körülvették
az
üzem
Így kezdődtek
meg a
kőayvnodolgozót.
Vásárolták,
nézegették
a
pok a Jutaárugyárban
a szerte az
könyveket.
ország minden
üzemében
hirdetve,
— Holnap,
ahogy
megkapom
a
hogy a könyv
ma mát
mindenkié.
fizetésem,
ide jövök.„
—
mondta
i " M
Németh
Perenc
egy fiatal
leány.

*
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Felhívjuk a titkár ehrtárpak figyelmét,
hogy folyó hó 8—15-ig
valamennyi alapszervezetnél szabad
pártnapokat tartunk.
A pártnapqkon a beszédei mindenütt a titkár elvtársak mondják a
központi beszédvázlat alapján. Ahol
szükség van
központi beszédváz.
laira, onnan a titkár elvtársak jöjjenek be a Pártbizottság agit. prop.
osztályára a silabuszért,
FeMiívjuk a Párttörténet I I . évfolyamának és a Politikai Gazdaság,
tan I. és I I . évfolyamának propagandistáit, hogy folyó hó 13-án a
Pártokbatás Házában tartandó konferencián pontosan jelenjenek meg.
A konferencia 2 órákor kezdődik és
azon az előkészítő második kélheti
anyagát fogjuk megbeszélni.
Aglf. prop. osztály
IDŐ JÁRÁSJELENTÉS
1952
SZEPTEMBER

Várható Időjárás
csütörtök
estig:
Felhőátvonulások,
néhány helyen, ink á b b c,sak északon
esö,
esetleq zivaCSÜTÖRTÖK
tar.
Mérsékelt,
Időnként élénk szél.
A hőmérséklet kissé emelkedik.
Várhaló
hőmérsékleti értékek
az
orszáq terüle|ére csütörtökön reggeli
7—10, délben 20—23 fok között.
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MOZI
Szabadsági Puskás ember (szeptember 17-ig).
Vörös Cslllagt Sötétség (szeptember
17 lg).
Fáklya:
Első
start
(szeptember
12-ig).
Az előadások 6 ás 8 órakor kezdőd.
nekTAJSZINHAZ
Forráskút: Vidám műsor,
KIÁLLÍTÁS
Az Ünnepi Könyvhét könyvklállttána
a Somogyi-könyvtárban délelőtt 10-től
este 7 óráig.
MUZEUM

Móra Ferenc-kiállltás.

fejlődéstörté-

Legfontosabb feladal: az őszi munkák idöb:ni elvégzése
A MINISZTERTANÁCSI HATA.
ROZAT előírja, hogy ebben a hónapban el kell vetni az őszi keveréktakarmányokat, de szeptember 30-ig
a repce és a bíborhere vetését is végre kell h a j t m í . A repce, bíborhere
aprómagú növények és a sikeres vetés előfeltétele az, hogy a talajt jó
morzsa'.éksra munkáljuk el. A nvorzsaíékosságot elérjük, ha a vetőszántás utá n fogssolással és heuge.
relésscl a rögös, hantos szántást öszszetörjük,

k i g adják. Legkorábban a rozsosbükköny ad zöldéi, majd az átpásborsó és a búzásbükköny keverékbe
vághatjuk a ks«zát Az őszi takarmánykeverékek termelése jeieniős
mértékben elősegíti -a tavaszi ta
karmányszük hónapokban állatállományunk termelőképességének fokozását. Az ószi keverékeket legnagyobb
sikerrel
istállótrágyázott
föld-ben termelhetjük. A vetés sortávolsága 12 centiméter, mélysége
három-négy cen'imétor. A7 árpás
keverék vetési iceje augusztus vé.
ge, szeptember eleje, a rozsos keveréké sz.plember első fele, A búzás
keveréké pedig szeptember közepétől a hónap végcig tart. A helyes
vetőmagkeverés holdanként számítva a következő: 30—40 kiló rozshoz
50—60 kiló szöszösbükköny, 80—40
kiló rozshoz 70—80 kiló őszi borsó.
30—40 kiló búzához 50— 60
ki(ó
pannonbüikköny, 30—40 kiló búzához 70—80 k ló ősziborsó szükséges. A vetésnél különösen a rozskeverékekre kell nagy gondot fordítani Ezt a munkát két szakaszban
végezzük el. Először a bükkönyt
vessük és a rozs vetésére akkor kerüljön sor, amikor a bükköny már
kikelt. A rozsot úgy vessük, hogy a
sorai a bükköny sorai közé essenek,
így biztosíthatjuk mindkét növény
egyenletes fejlődését.

A R E P C E VETÉSE előtt feltétlenül el kell végezni a vetőmagtisztítást és meg kell vizsgálni a repcemag csirázóképességét is. Arra ke:l
törekedni, hogy a vetőmag 98 százalékos tisztaságú és lega'ább 95
százalékos csíraképességű legyen.
A repce miután sok könnyen felvehető tapanyago-t igényel, ezért sikerrel csakis lápdús istálló trágyázott földön termelhető- A vetési
munkát ne halogassuk, mert a későn vefett repcét gyenge állapotban
találja a tél- A vetés sortávolsága
24—36 centiméter, ennél se sűrűbben, se ri'káibban ne vesaüik A vetés mélysége másfél-két centiméter.
A vetőgépet magtakaróborona és
könnyű, sima henger kövesse
A
hengerezésre azért van szükség,
mert ez a földet a maghoz nyomja,
így elősegíti a csírázást. Egy holdra négy-hat kilogramm vetőmagot
SZAMOS TERMELÖSZOVETKE.
számítsunk,
ZET 'és egyéni dolgozó paraszt hoz.
A B I B O R H E R E a talajban nem zákezdett az őszi gabonák vetéséhez
válogatós, de ennek is megfelelő is. Arra kell törekedni, hogy a meapró morzsalékosra eknunkált vető. gye minden részében minél hamaágy szükséges- A vetés sortávolsá- rabb munkába álljanak a vetőgépek
ga gabona sortávolság; tehát, 12 és az élenjárók példája nyomán
centiméter, a mélysége pedig két megkezdjék a tisztított és csávácentiméter. Holdamként 18—20 ki- zott vetőmaggal az őszi gabonák
ló vetőmagra van szükség. Ennek vetését. Ahol csak mód van rá. a
a vetési munkáinál is célszerű a bo- vetést keresz tsorosan végezzük. Igen
ronát és hengert használni a vetö- fontos, hogy az őszi gabonákat
gép után. Törekedjünk arra, hogy megfelelően előkészített morzsáié,
minél hamarabb földben tagyen a kos szerkezetű vető ágyba vessük.
bíborheremag is.
Éppen ezért nagy gondot kefl fordíAZ ELSŐ ZÖLDTAKARMANYT tani a vetőszántások j ó minőségben
tavasszal az őszi takarmánykeveré- való révógzésére.

neti és természetrajzi kiállítások: hét.
fő kivételével naponta 9 tői délután
18 óráig, szombaton 9-töl délután 17
úrálg, vasárnap 9-től 13 óráig.
KÖNYVTAR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL
előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től este 9-ig. Kölcsönzés 12-töt este 8-ig,
Oroszul szólnak hozzánk azok a hétfőn 2-től este 8-tg.
Somogyi: Délelőtt
10-től este 7-lg.
tudósok, művészek, sztahanovisták,
délután 2-től sete
s élenjáró kolhozparasztok, akik 6(Itönvvköicsönzés:
óráig.)
mindem évben és állandóan ellátoPartfürdől
kölcsönzés mindennap,
gatnak hozzánk a Szovjetunióból ünnep- éa vasárnap la délelőtt 0-től
este 7-lg.
hogy a szocializmust épí*ó dolgozóGorklt (Horváth M.-n. 3. MSZT székink számára átadják gazdag tapasz- ház): Hétköznapokon
délelőtt 10-től
A foldm űvceszö vetkezetek a* idé„
Könyvköltalataikat. Milyen örömet és boldog, 2-lg: délután 3-tól 7-lg.
is indítanak sílózá/i akciót a tavagágot jelentett ez
látogatás azok csönzés.

TANULJUK LENIN-SZTÁL IN NYELVET!
A Magyar-Szovjet Társaság
lyi szervezetei a 7 elmúlt évekhez
hasonlóan az
1952—58 oktatási
évadban is orosz nyelvoktatást indítanak. A múlt óvbem Szegeden 25
helyen (üzemben, hivatalban) folyt
orosz nyelvoktatás. Most azonban
ez a ezám jelentősen növekedik.
Pártunk Politikai Bizottsága 1949.
október 20-i határozata is kiemeli
az oros7 niyelv tanulásának jelentőségét, s felhívja a figyelmet a ívnak fokozottabb tanulására.
Pártunk II. Kongresszusa megnövekedett feladatokat tűzött dolgozó
népünk elé- Ezeket csak akkor tudjuk megvalósítani, ha szocialista
építésünk minden területéin az eddiginél fokozottabban használjuk fel
a Szovjetunió tapasztalatait, n szovjet dolgozók munkamódszerét, az
élenjáró szovjet tudomány eredményeit. s méginkább követjük a szovjet emberek példamutatását. Termelőszövetkezeti mozgalmunk fejlesztése, mezőgazdaságunk szocialista átszervezése, a szovjet mezőgazdaság agrotechnikai tapasztalatarnak felhasználásával lehet crék
eredményes,
'
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szánvára, akik orosz nyelven beszélgettek et a szovjet küldöttekkel! A r
oroszul nemludók közül pedig sokan
tattek ígéretet
arravomaikozólag,
hogy mire legközelebb a s»ovjet elvtársak újból felkeresik Őket, oroszul
beszélgetnek velük.
Szeged dolgozóiban is & a vágy,
hogy még elmélyültebben tanulmányozhassák a Szovjetunió életet,
hogy az orosz nyelv tanulásával
még közelebb kerülhessen a világ
béketáborának vezetőjéhez a nagy
Szovjetunióhoz.
Az orosz nyelvtanfolyamok Szeptember 15-én indulnak. Jelentkezni
lehet az MSZT Városi Titkárságán
(Horváth Mihály-u. 8- sz.), valamint üzemi, hivatali, s kerületi
MSZT atópeeervezetak t i t k á r á n á l

Magyarnyelvű könyvek
a csehszlovák katonai kiadóvállalatnál
A „Nase Vojsko"
csehszlovák rnagyar nemzetiségű katonák megközponti katonai kiadóvállalat fel- rendelhetik Gogoly, Gorkij és Tol. j
hívta a csehszlovák
néphadsereg sz'oj, valamint a többi híres orosz
magyar nemzetiségű katonáinak fi- klasszikus munkáit, továbbá ührengyelmét arra, hogy a könyvkiadó- burg, Katajev, Fagyejev, Makarenvállalat központjában értékes ka- ko, Ostrovsky, Polevoj. Pavlenko,
tonai. műszaki, politikai é« szép- Pervencev és a többi szovjet író
irodalmi munkák állanak rendelke- műveit is. A cseh és szlovák írók
zésükre magyaT nyelven.
munkái közül Nemcová,
Neruda,
A nagy marxista-leninista klasz- Fucik, Pujmanová, Olbracht éa mászJkusokon, Marx, Engels, Lenin és
sok könyvei,
valamint az egész
Sztálin művein kívül magyar nyelven kaphatók
Kletraant Gottwald | világ hal-adó Íróinak művei állanak
é® Antonin Zápotócky müvei is. A rendelkezésükre magyar nyelven.

Kukorieabeadáat
axaboiáló
jelentett
fel
a ráróni tanács begyűjtési

hulláitokat
osstálya

Akadályozzák Tervünk teljesítését
A kulákság számtalan eséChen a
legkülönbözőbb módon igyekszik gá- a kulákok a beadás szabotálásával
tolni fejlődésünket, ötéves tervünk is A Városi Tanács begyűjtési oszmegvalósítását. Felhasználja erre a tálya feljelentette: KontrasBti Járémhírterjesztést is. Eőkusem pél- nos Jósika-utca 1. szám alatt lakó
dául azit hirdetik a kulákok. hogy a 27 holdas kulákot, Domonkos Fekukorica és burgonyaraktárak meg- renc. Szaiymaz-utaa 47. szám és Foteltek, nem veszik át a terményt a. dor Imre 25 holdas. Mátyás-tér 6".
gazdáktól, behat szerintük ne is vi- szám alatt lakó kulákokat, alkik a
gye be senki. Azonkívül arra igye- kukoricatörés után eltelt 5 nap ataU
nem adták be terményüket, A hely.
keznek rábeszélni a dolgozó paraszszrnii elszámoltatás során megállatokat hogy a selejtes terményt adpították, hegy kukoricájuk van,
ják be, szedjék le zölden a kukoriKontraszti János 1012 kg. Fodor
cát. mert így többet nyom. Erre
Imre 609 kg, és Domonkos Ferenc
csakis
a
dolgozó
párasat
fizetne
rá,
cstuiia
w
-i—»,,- — • i
"o, —
in
'I — ,.*m'.T1„j*>t -n**vm VftSZlí •
mert éretten terményét nem veszik, 484 kg kukoricával tái-ozik a dol
|jL így próbálnak a kulákok zavart I gozó nép államának. Az áiíamMtherú.
' ügyészség eljárást indított ttlentik.

A

VÁROSI

BÉKEBIZOTTSAG

HÍRE

Értesítjük a békebizottsági
felelős
elvtársakat, hogy 12-én délután 5 órai
k e z d e f e l a Várost Békeblzoüság
helyiségében (Széchenyl-ttér
11) értekezletet- tartunk. Tekintettel az
elkövetkezendő feladatok fontosságára;,
feltétlen és pontos
megjelenést
kér ü n k . Városi Békeblzotyság.
MNDSZ HIREK
Beíváros III. csoport
szeptember
12-én délután 7 órai kezdettel munkadélutánt
tart a ezervezet helyiségében, melyre minden tagot szeretetlel v á r a vezetőség.

Az első kőnyrszállítmány
két nap alatt elfogyott
a Nivo Játéküzemben
A Nívó Játéküzemben ls ünnepélyes keretek
között
nyitották
metj az ünnepi Könyvbét könyvkiállítását.
A szövetkezet tagjai
már az első órákban megvették a
könyvek nagyrészét. Kétszer kellett újabb könyveket hozni.
Az
üzemrészek
versenyre hívták
ki'
egymást s a pengetős zenekar köszöntötte a vásárlásban élenjárókat.
SEGÉDMUNKASOKAT, vasbetonszerelőket és hetonozómunkásokat
azonnal
felvesz, épületelemgyártásra
átképez
Épületelemgyár Budapest. XI ker. Burtafokl-út 78. Jelentkezni ff helyszínen.
Vidékieknek szállás biztosítva.
ELADÖ metszett tükör, 1.70x70. Vedres u. 1 /b. fldszt. 2.
BEJÁRÓNŐT keresek
hetenként
két
délelőttre. Szekeres u. 35.
FEHÉR raSv gyermekkocsi eladó. Sa'zer. Deák Ferenc u. 23. II. em.
ELADÖ csinos kombfnáltszekrény. barna, magassarkú cipő
otcsón.
Csongrád i sgt. 11.
BORKABATJAT most feotesae. Javíttassa Csordás bőrruhakéezl(ö mesternél
Szent Miklós
7.
ZONGORÁT töké'etesen
hangol. Jffvlt
Rakovszkv, az Állami Színházak hangoló!®. Jósika ti. 31. Telefon: 40—06.
BÚTOROZOTT szobát keresünk, lehetőleg Belvárosban.
Címeket: Dé'.magyarország kiadóhivatalba k é r j ü k leadni.
DÉLMAG YARORSZAG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadót
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a szerkesztóblzottság
Szerkesztőség: Szeged
Lemn-u
11
Telefon.- 35—35 és 40—80
Kiadóhivatal: Szeged
frenln-ti
•.
Telefoni 81—16 és 35—00.
Csongrádmegvet
Nvomdaparl
Vállalat 8zeged

Felelte vezetői Vlacze György

lyi évhez hasonlóan. Ezévben még
fokozottabban krll sílózni Nem elég
csak a tavalyi silókat
megtölteni,
hanem szükséges új földsílókat
Is
létesíteni.
A silók megtöltésénél igen gondosan kell eljárnunk. Különösen fontos
a következő dolgokra ügyelnünk: »
sflógödrök megfelelő állapotban legyenek. A fenék- és oldalfalak sí.
mák, repedésmentesek
legyenek,
mert a repedésekben lévő levegő a
sílótakarmány rothadását Idézi elő
és megakadályozza az
erjedést.
Ugyancsak vigyázzunk a levegő kl.
szorítására a faposónál is, mert ellenkező esetben a sílótakarmány
szintén megromlik és kellemetlen
bűzt áraszt, A megromlott silótakarmány nem alkalmas állataink

etetésére. Vigyáznunk kell arra IR,
hogy a takarmány elegendő nedvességet tartalmazzon. Ha nincs elég
nedvességtartalma, azt locsolással
pótolni kell. A locsolás mennyisége
mindég a takarmány nedvességétől
függ. Ezt a gílózásban jártas dol.
gozó meg tódja állapítani. Fontos
még az is, hogy a silót megfelelően
takarjuk. A takarás szalmával, majd
földdel történik. A z így takart silót
le kell döngölni.
Jószájjállománynnk
téli
takarmányellátásában Igen nagy jelentő,
sége van a silónak. Ennek megfelelő
gondossággal készítsük el, A tanács
ellenőrizze a fenti szempontok be.
tartását, nehogy a hozzá nem értéé
•agy az osztályellenség aknamunkája következtében helytelenül készítsék e| a silót.

Csongrád megye az MHK versenyben és a sportfejleszfés! munkában
Az OSTB összesítő kimutatása

sze- fejlesztési

rint Július 3-lg az MHK terv teljesítésében Csongrádmegye ff I I . helyen
áll Szabolcs-Szalmáimegye mögöttÜzemi vonalon megyénk 7. helyen ál,
100-6 százalékkal. Munkaerötarta'ékok
területén a kővetkező a, he'yzet:
1.
Békésmegye 266 7, Csongrád megye
12-ik, 93.8 százalékkal. Az MHK versenyben Csongrád
megye az általános iskolák vonalán tüntette ki legjobban magát, mert nagy
fölénnyel
az első helyen áll, 2 ) 8 9 százalékkal.
Az úgyszólván
mindenben
vezető
Szabolcs-Szatmár megye piessze mögötte következik 140.7 százalékkal. A
középiskolásoknál m á r nem Ilyen Jó
a helyzet. Csongrád megvo 6. 105 8
százalékkal. A falusi sportkörök MHK
m u n k á j a Július végéig még meglehetősen gvenge vo't. Csongrád
megye
12. helyen állt 42.2 százalékkal. Azóta azonban némi Javulás mutatkozik.
Az OTSB Jelentése szerint, a sport-

Vasárnap Sz. Honvéd—Csepeli Vasas
mérkőzés Szeqecien
Az ú| Honvéd stadionban
vasárnap
délután 4 órai kezdet|el kerül sorra
a Szegedi Honvéd—Csepeli Vasas NB
I. es labdarugó mérkőzés. Előtte negyed 3 kor Szegedi Lokomotív—Gyulai Építők NB Il-es mérkőzést Játszák
lo Mindkét labdarugó találkozó a Totóban is szerepel.

terv
(©ljesftéaéért
folyó
versenyben Baranya megye
vezet.
Csongrád megye a 6. heCyen áfl. Áltatában Igen Jó az eredmény, kfllősen a sportköri t a g o k s z á m á n a k növelése és a társadalmi aktivaképzés
terén, de nagy Javulás állott be a minősítést m u n k á b a n isi
A II. félévben előttünk álló feladatok megvailósltása és a lemaradások
pótlása
érdekében az OTSB
számos
határozatot hozott és Intézkedést t e t t
Ezeknek az intézkedéseknek a betartása és a. bennük foglalt, feladatok elvégzése elengedhetetlen feltétele a sikernek. Az Illetékes sportszervek
f
legkisebb sportköröktől az országos
elnökségekig vizsgálták meg
eddigi
eredményeiket, nézzék meg. mit végeztek Jól és m i t rosszul a z első félév folyamán és haladéktalanul lássanak hozzá a tapasztalatok hasznosításához.

A VTSB felhívása
A VTSB felhívja az összes szegedi
sportkörök tornaszakosztály vezetőségét, hogy m a délután 5 órakor ar tornaierembeosztds véget+
a VTSB-ben
feltétlenül Jelenjenek meg.
A Szegedi Előre SK MHK próbái

A Lokomotív sportpályán pénteken
délután 4 órai
kezdettel a Szegedi
A Paprika SK házi asztali teniszElőre SK összevont MHK napot tartversenye
A nagyszabásúnak ígérkező MHK naA Paprika SK m a kezdi meg négy- pon a Villamosvasút, a Teherfuvar éa
dolgozói
együttesen
napos asztali tenisz házi versenyét a: az Autójavító
Rákóczi-úti kultúrtermében. Ma dél- vesznek részt.
után és péntek délután 4 órai kezRöplabda
dettel az egyéni férfi és női elődöntők, szombaton délután 3 és vasárSzombaton délután a z
flj
Honvéd
n a p reggel 8 órai kezdettel a: döntők, stadionban két megyei I. o. bajnoki
valamint a páros és vegyes
páros- röplabda mérkőzés zajHk le. Fél 4versenyek zajlanak le. A sportkör a kor 8z.
Honvéd—Makói
Lokomotív
győzteseket értékes
dijakká
jutat, női. fél 5-kor Sz. Honvéd—Makói L o ,
mázza.
• >
v
komotív férfi mérkőzést tartják meg,

