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Sokkal nagyobb gondot fordítsanak
a Szegedi Kenderfonógyárba n
A munkafegyelem megszilárdítására
A Francia Kommunista
felhívása
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Az őszi mezőgazdasági
munkák megszervezése
Az őszi mezőgazdasági m u n k á k
jó végrehajtásának feltétele, hogy
a megyei, a járási és a községi
tanácsok, a termelőszövetkezetek,
az egyéni termelők, a gépállomások és az állami gazdaságok szervezetten készüljenek fel a munkák
végrehajtására. Etáért:
1. A megyei, a járási és a községi tanácsok, valamint az állami
gazdaságok az őszi mezőgazdasági
munkák elvégzésére
szeptember
l-ig készítsenek végrehajtási tervet.
A végrehajtási tervben állapítsák meg
a) mekkora területen kell elvégezni az egyes növények termésének betakarítását, az egyes öszi
vetésű növények vetését, valamint
a trágyázást és a mélyszántást,
b) a munkák elvégzéséhez szükséges kézi-, fogat- és gépimunkaerőt,
c) a rendelkezésre álló erők figyelembevételével
a
munkák
ütemtervét,
d) azokat az agrotechnikai szabályokat, munkaszervezési előírásokat és módszereket, amelyek a
betakarítás meggyorsítását, a vetéseknek jó minőségben, az előírt
határidőre történő elvégzését,
a
terméseredmények fokozását biztosítják.
2. A gépállomások őszi idénytervük alapján szeptember l-ig ké-

szítsék el az egyes gépek menetiránytervét
3. A megyei és a járási végrehajtási terveket a tanácsok végrehajtóbizottságai tárgyalják meg.
A községi tanácsok szeptember
4-től
13-ig
tartsanak
tanácsüléseket és ott ismertessék a dolgozó parasztsággal a község őszi
mezőgazdasági munkáinak végrehajtási tervét.
Vitassák meg
a
dolgozó parasztokkal, hogyan lehet
gyorsan és jóminőségben elvégezni
az egész község határában az őszi
betakarítást, a vetést, trágyázást
és mélyszántást.
A munkák előkészítésébe, megszervezésébe és ellenőrzésébe vonják be
a mezőgazdasági állandó
bizottságok tagjait és aktíváit.
Az állandó bizottságok és aktívahálózatuk versenyek szervezésével is mozgósítsák a dolgozó parasztságot az őszi mezőgazdasági
munkák maradéktalan
végrehajtására.
A gépállomások és állami gazdaságok igazgatói a minisztertanács határozatát és az őszi mezőgazdasági
munkák
végrehajtási
tervét a dolgozókkal termelési értekezleten ismertessék.
4. A minisztertanács javasolja a
termelőszövetkezetek
elnökeinek,
hogy az őszt mezőgazdasági munkák
végrehajtására
készítsenek
egyszerű tervet és ezt közgyűlésen
tárgyalják meg. Minden termelőszövetkezeti tag ismerje meg
az
őszi mezőgazdasági feladatokat és
harcoljon azok sikeres végrehajtásáért.
A gépállomások igazgatói és agronómusai adjanak a termelőszövetkezeteknek messzemenő segítséget a tervek elkészítéséhez.
A
gépállomások körzeti agronómusai
keressenek fel
minden hozzájuk
tartozó termelőszövetkezetet és beszéljék meg rz őszi mezőgazdasági
munkák végrehajtási tervét, együttesen jelöljék ki, hogy a termelőszövetkezet mely tábláin végeznek
vetést, trágyázást, vagy mélyszántást és ebből a gépállomás milyen
gépi munkákat végez el. A gépállomások
igazgatói
szeptember
l-ig, minden
termelőszövetkezetben állapítsák meg a termelőszöszövetkezetek gépi munka
szükségletét és ehhez képest kössenek
az éves
gépi munka szerződés
alapján
az
őszi mezőgazdasági
munkákra kiegészítő
megállapodást.
5. A gépállomások és az állami
gazdaságok
igazgatói
kötelesek
biztosítani, hogy az őszi munkák
befejezéséig minden erőgép dolgozzék.
a) A minisztertanács utasítja a
kohó- és gépipari minisztert, hogy
a gépállomások és az állami gazdaságok részére megrendelt traki toralkatrészeket a „Vörös Csillag
Traktorgyár", az eke és vetőgép
alkatrészeket a Mosonmagyaróvári
Mezőgazdasági Gépgyár,
a kormánylemezeket, ekevasakat a Salgótarjáni Acélárugyár, az eke és
kapaszkodó csavarokat a Csavarárugyár szeptember 10-ig folyamatosan bocsássa az előírt minőségben a földművelésügyi miniszter
rendelkezésére.
b) A gépállomásokon és az állami gazdaságokban a betakarításhoz, a
vetőmag tisztításhoz, a
taiajműveléshez
és
a
vetéshez
szükséges gépeket a földművelésügyi miniszter által előírt határidőkig ki kell javítani. A termelőszövetkezetek és az egyéni termelők
a javításokat
legkésőbb
szeptember 5-ig végezzek el.
A esérkésnél
dol™ozó erőgépek
ki'nvítácát és
karbnp'aríásá 1
a
helyszínen, n bríetédszá'l 'sokon kell
elvégezni. A gének n kijavítás és
karbantartás e1 végzése után azonnal kardjók meg és
folyamatosan
vérezzék az őszi munkákat.
c) Az őrzi betakarítási
munkák
meggye rsttására n
pépállomások
és az állami
gazdaságok minél
több gépet készítsenek elő, elsősor.
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ban a cukorrépa gépi szedését fokozzák. A cukorrépaszedő gépeken
kívül minél több kiemelő és kormánylemez nélküli ekét állítsanak
munkába.
A termelőszövetkezetek
cukorrépa
területüknek
legalább
30 százalékán, az állami gazdaságok pedig legalább 50 százalékán a
cukorrépa szedésé1 gépek
segítségével végezzék.
Fokozottan készüljenek
fel
a
napraforgónak
kombájnnal
való
aratására és cséplésére.
A rizsaratásra minél több arató,
gépet és kombájnt készítsenek elo.
emellett biztosítani
kell a
teljes
vetésterület lcaratásához
szükséges kézi munkaerőt, hogy a betakarítást kedvezőtlen időjárás mellett is határidőre elvégezzék.
Az őszi silőzási idényben a silótöltögépekkel egyenként
legalább
500 köbmétert, a szárlépőgépokkel
pedig legalább ezer köbmétert kell
silózni.
d) A gépállomások az őszi mun.
kák végrehajtása során
adjanak
nagyarányú gépi segítséget az, ú j
díjszabályzat alapján a termelőszövetkezetek és az egyénileg dolgozó
parasztok talajelőkészítési és vetési munkáiban. Ezért az őszi idény_
bon a gépállomások legalább kétmillió 850 ezer ntormálhold őszi talajmunkát és 460 ezer katasztrális
hold vetést végezzenek.
el A minisztertanács
javasolja
a termelőszövetkezeteknek
és
az
egyénileg dolgozó
parasztoknak;,
hogy az*őszi mezőgazdasági munkák gyors és jóminőségű
végrehajtása érdekében a gépállomások
gépeit minél nagyobb
mértékben
vegyék igénybe, használják ki azt
a lehetőséget, amelyet az ú j
díjszabályzat ad. A gépállomások dol.
gozói keressék
fel az egyénileg
dolgozó parasztokat
és
kívánságukra kössenek velük szerződést a
gépi munkák elvégzésére.
6. Az őszi mezőgazdasági munkák végrehajtása során tovább kell
erősíteni a termelőszövetkezetek, a
gépállomások és az állami gazdaságok munkaszervezetét.
a) Az állami gazdaságok a betakarítást úgy szervezzék meg, hogy
a brigádokon belül egy-egy munkacsapat a munkákat együttesen
végezze saját területén. A premizálás érdekében biztosítani
kell,
hogy a növényápolás során egy-egy
dolgozóra kijelölt terület termése a
betakarításnál pontosan
megállapítható legyen.
b) A minisztertanács javasolja a
termelőszövetkezetek
elnökeinek,
hogy az cezi mezőgazdasági munkák megszervezésénél a termelőszövetkezet minden
brigádjának,
munkacsapatának és tagjának a
feladatát pontosan határozzák meg.
A brigádok és azon belül a munkacsapatok, valamint az egyes tagok a termést azokról a területekről takarítsák be, amelyeken a r.övényápolási munkákat
végezték,
hogy a terméseredmények alapján
a prémium összege könnyen megállapítható legyen.
7. Az őszi betakarítás, vetés, trágyázás és mélyszántás- megszervezéséért, végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős
a) az ország egész területén a
földművelésügyi miniszter,
b) megyében a megyei tanács,
Budapesten a városi tanács és járásban a járási tanács végrehajtóbizottságának elnöke, községben
(városban) a község (városi) tanács
végrehajtóbizottságának elnöke,
c) a munkák szakszerű végrehajtásáért megyében a megyei (járási) tanács végrehajtóbizottságának mezőgazdasági
osztálya vezetője a földművelésügyi miniszternek és az illetékes tanács végrehajtóbizottságának,
d) állami gazdaságban a gazdaság igazgatója, végül
e) a termelőszövetkezetekben és
az egyénileg dolgozó parasztoknál
végzett gépi munkáért a gépállomás igazgatója, a munkák
szakszerű végrehajtásáért pedig a gépállomás agronómusai.
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A Minisztertanács határozata az 1953 évi őszi betakarítás,
vetés, trágyázás és mélyszántás előkészítéséről
és végrehajtásáról
A jövőévi gazdag termés biztosítása érdekében
jóminőségben,
a
korszerű agrotechnika
felhaszná_
jósával, megfelelő határidőre kell
elvégezni az őszi
szántás-vetési
munkálatokat. Emellett
biztosítani
kell a jő termést Ígérő kapásnövé.
nyck hiány nélküli
betakarítását
is. E kettős feladat teljesítése egyik
legfontosabb eszköz
dolgozó
né.
pünk
életszínvonalának
emelése
érdekéiben.
Az elmúlt évben a földművelésügyi
minisztérium. a helyi tanácsok végrehajtóbizo'tsága
elnökeinek,
a
termelőszöveikezelek
vezetőségeinek, az állami gazdaságok
és a gépállomások igazgalóinak jelentős része nem készült fel meg_
feielően az őszi betakarítás, vetés
és mélyszántás állami jenéinek teljesítésére. Nem mozgósították kellően a termelőszövetkezetek tagjait
és az egyéni termelőket, a gépállomások és állami gazdaságok dolga,
zóit, nem végezlek megfelelő felvilágosító munkát elhanyagolták az
alapvető agrotechnikai
módszerek
széleskörű ismertetését és alkalmazását.
A gépállomások és állami gazdaságok igazgatói nem használták ki
megfelelően a rendelkezésükre ál_
ló talajművelő és torménybctakaritó gépeket.
A megyék többsége
kenyérgabona vetéstervét nem teljesítette és a z elvetett kenyérgabo.
na 20 százaléka megkésve került a
földbe.
Ebben az évben pártunk Központi
Vezetőségének határozata éfl kormányprogramm alapján a termelőszövetkezetek és az egyénileg dol_
gozó parasztok fokozott gépi segítséget,
műtrágyát,
jóminőségű
vetőmagot kapnak.
A termelőszövetkezetek, az egyénileg dolgozó parasztok, a gépállomások
és az állami gazdaságok
felhasználva a számukra nyújtott
segítséget, a munka jobb megszervezésével, a gépierő és az eszközök
megfelelő kihasználásával
végezzék el kellő időben és jó minőségben az őszi munkákat. Az őszi
mezőgazdasági m u n k á k sikeres elvégzéséért folyó harcban dolgozó
népünk legyen éber, leplezze le és
tegye ártalmatlanná
az ellenség
mesterkedését, bármilyen
formában jelentkezzék is az.
Az 1953 évi őszi termésbetakarítás, vetés, trágyázás és mélyszántás előkészítésére és végrehajtására a minisztertanács az alábbiakat határozza:
l

i

8. A termelőszövetkezetekben elvégzendő őszi m u n k á k végrehajtásáért az elnök személyi felelőssége
mellett a termelőszövetkezet igazgatósága, Illetve
Intézőbizottsága
felelős.
9. A gépek teljesítőképességének
maradéktalan kihasználása érdedében különös gondot kell fordítani
a gépek rendszeres
karbantartására, a hiányzó alkatrészek pótlására és a szükséges tartozékok folyamatos kiegészítésére. Ellenőrizni
kell a munkagépek (ekék, vetőgépek, szártépők, silótöltők, stb.) karbantartását és folyamatos üzemeltetését.
A gépek karbantartásáért, folyamatos üzemeltetéséért a gépállomásoknál és az állami gazdaságokban az igazgatók mellett felelősek
a vezető és a körzeti mechanikusok.
II.

Az őszi mezőgazdasági
munkák végrehajtása
Az őszi mezőgazdasági
munkák
végrehajtása során el kell érni,
hogy a termés betakarítása minél
kisebb veszteséggel történjék. A
nagy terméshozamok elérése végett a talajelőkészítés és a vetés
során a termelők minél
nagyobb
mértékben használjanak
gépeket,
jóminőségű vetőmagot, minél nagyobb területen végezzenek istállótrágyázást, műtrágyázást és minden munkát a legmegfelelőbb időpontban végezzenek el.

Betakarítás
1. A termelőszövetkezetek, az
egyéni termelők, valamint az állami gazdaságok az őszi termésbetakarítást a legmegfelelőbb
érési
állapotban az ország egész területén legkésőbb november 10-ig végezzék el,
A termést elsősorban azokról a
területekről takarítsák be, ahová
az őszi vetés kerül.
A minisztertanács az egyes növények termésének betakarítására
az alábbi érési állapotot és végső
határidőt jelöli meg:
a) A kukorica törését teljes érésben kell végezni,
b) a napraforgó aratását száraz
állapotban, amikor, a mag a tányérból könnyen kidörzsölhető — azonnal el kell végezni,
c) a burgonya szedését — a nyári
ültetésű burgonya kivételével
—
akkor kell végrehajtani, amikor a
lombozat h szárad és a gumóhéj m á r
nem foszlik.
d) a kukorica törését és a burgo_
nya szedésé1: Békés,
Csongrád,
Hajdú-Bihar, Szolnok, Bács-Kiskun.
Fejér. Tojna, Baranya és Somogy
megyékben legkésőbb október 15-ig.
/•a la. Vas, Győr-Sopron,
Veszprém, Komárom, Nógrád,
Hevos,
Borsód-Abaú.i-Zemplén,
Szabolcs.
Szatmár és Pest megyékben október 31-ig kell befejezni.
e) a napraforgó aratását: Békés,
Csongrád,
Hajdú-Bihar, Szolnok.
Bács-Kiskun; Fejér, Tolna, Baranva é® Somogy megyékben legké_
söbb szeptember 30-ig,
Zala, Va».
Győr-Sopron, Veszprém. Komárom, Heves,
BorsodAbnuj-Zomplén és Pest megyékben
eklóber 15-ig kell befejezni.
Szabolcs-Szatmár megyében ok_
tólior 31-ig kell befejezni.
f) A napraforgó kőrót és a ku.
koricaszánat az aratással, illetve a
töréssel egyidőben, de legkésőbb az
aratás, illeive a törés
befejezéséről számítolt fiz
r.n non belül
le
1
ke ] takarítani a földről.
g) A cukorrépa betakarí'Aeát a
me~vri tanács és „
cukorgyárak
együttesen
m icáilapított
'átvételi
ütemterve alapján
któ'l elvégezni,
úgy, hogy a
cukorrépa
szederét
november 5-ig, az é'vevö
helvre
v a 'ó besző Hí tusát pedig november
10-ig be kell fejezni. Az
élelmiszeripari miniszter gondoskodjék a
cu'-oréna átvevőholyek számának
nö vej éréről és nz átvett cukorrépa
átmeneti tárolásáról.
h) Az egyéb növénvek közül: A
rostkpnder aratását és n bab be_
takarítását augusztus 31-ig,
Hagyma szedésé', a dohány törés/t, a magnak termelt
kender
aratását, a szójabab betakarítását
folyamatosan, de legkésőbb
szeptember 30-ig.

— A magtacerna és magihere,
valamint a másodvetésü takarmány
maghozók aratását október 15-ig,
— a rizs aratását az érési állapotnak megfelelően, de legkésőbb
október 20-ig, cséplését pedig október 31-ig,
a seprőcirok aratását,
valamint
a másod növényként termelt száras,
takarmányok kaszálását
és a dohánykóró
letakarítását
október
20-ig,
a takarmányrépa, cikória, nyári
ültetésű burgonya, másodvetésü kukorica és napraforgó betakarítását
az érés ütemének megfelelően minél korábban, de legkésőbb november 5-ig,
a gyapot
szedését a
kovadás
megindulásától kezdve
folyamaté,
san, de legkésőbb november 10-ig,
a ricinus szed írét folyamatosan,
de lejtkésőbb október Sl-lg, a ricinusszár betakarítását pedig
november 10-ig be kell fejezni.
2. A minisztertanács kötelezi az
állami gazdaságokat é s javasolja a
termelőszövetkezeteknek
és
az
egyéni termelőknek, hogy az őszi
termésbetakarításnál növeljék a takarmánykészleteket.
A harmadik kaszálásé szálastakarmány okát és a
takarmánynak
termelt másodvetésű növényeket n
legkedvezőbb fejlettségi állapokban
knszá'ják le és lehetőleg szénává
szárítsák.
Minden szénává nem
szárítható
szálastakarmányt. valamint a siló.
zásr a alkalmas kukoricaszárat, csa.
lámádét, leveles cukorrépafejet
ég
egyéb, takavmányértéket jdientő növényhull adókot silózásra használjanak fel.
3. Az á'lami gazdaságok igazgatói a terméstoetakarításnál különös
gonddal végezzék a vetőmag. Illetve a vetöguraóparecllák termésének
betakarítását. Abban az esetben, ha
valamely növényből vetőmag, illetve vetőgumóporceHát nem je'öltek
ki, vagy a kijelölt terület időközben erre alkalmatlanná vált. akkor
még a betakarítás megkezdése előtt
jelöljenek ki erre alkalmas táblákat. tábtarészeket., amelyek a régjobb minőségű (fa.itaazo.ios, betógségmentes) termést adják
A minisztertanács
javasolja
a
termelőszövetkezetek
elnökeinek,
hogy az egyes növénvek betakarításának megkezdése előtt jelöljenek
ki vetésterületükből vetőmag, illetve veiöeomónverés céljára
alkalmas táblákat. A kijelölt kukorica és
burgonya területekről n bővebb tormást adó egészséges nőstények tor.
mését válasszák ki vetömaennk és
nzf kti'önüs gonddal, keveredésmentésen takarítsák be.
A termelőszövetkezetek, az egyéni termelők és az állami gazdaságok a betakarított termés gondos
raktározásával csökkentsék a téli
tárolási veszteségeket.

Öszi talojelőkészfiési
és vetési munkák
A termelőszövetkezetek, egyéni
termelők és állami gazdaságok a
nagyobb termés érdekében az őszi
vetésű növényeket megfelelő elővetemények
után,
morzsalékos,
ülepedett talajba, idejében, a fejlett agrotechnikai szabályok betartásával vessék el.
1. A minisztertanács az őszi vetések sikeres
végrehajtásához
a
következő támogatást nyújtja:
a) Utasítja
a földművelésügyi
minisztert és a begyűjtési minisztert, hogy 1953 év őszén az állami
gazdaságoknak 297 vagon búza, 80
vagon rozs és 59 vagon ősziárpa
elit, I., illetve II. fokú szaporítású
vetőmagot,
a termelőszövetkezeteknek, valamint az egyéni termelőknek pedig 1811 vagon
búza,
663 vagon rozs cs 357 vagon ősziárpa I I I . fokú szaporítású, nemesített vetőmagot bocsásson rendelkezésére.
A nemesített ősziárpa vetőmagot
augusztus 31-lg, a rozs vetőmagot
szeptember 15-ig, az őszib'"'za vetőmagot szeptember 23-ig az elosztó helyekre ki kell szállítani.
A termelőszövetkezetek és
az
egyéni termelők részére a minőségi vetőmagot aze*os mennyiségű
szokvány csereterménv ellenében
kell kiadni.
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A2 állami gazdaságok a tervben
meghatározott mértékig létesítsenek őszi gabona vetésterületükön
vetőmag parcellákat. A minisztertanács javasolja, hogy minél több
termelőszövetkezet létesítsen ősztgabona vetésterületének egyheted
részén vetőmag parcellákat. Erre
a célra a legjobb területeket
jelöljék ki és különös gonddal előkészített talajba, a fejlett
agrotechnikai szabályok
alkalmazásával, a legjobb minőségű vetőmagot vessék el.

árpa és az őszibúzavetőmagot csávázni kelL
A vetést géppel végezzék, különös gondot fordíttassanak a vetőmag helyes adagolására, a csatlakozósokra és a vetés megfelelő,
egyenletes mélységére.
e) Az őszi gabonafélék vetésénél
növeljék tovább a terméshozamot
jelentősen fokozó keresztsorog vetést Ezért az állami gazdaságok az
ősz folyamán legalább 150.000 kat.
holdon, a termelőszövetkezetek pedig lehetőleg 250.000 kat.
holdon
keresztsorosan vessék a gabonát.
5. A minisztertanács az egyes növények vetésének végső határidejét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Augusztus 31-ig el kell vetni a
nyári keverék-takarmányokat és a
lucernát
szeptember^ 5-lg a repcét és a bíborherét
szeptember 15-ig a rozsos keverékeket
szeptember 30-lg. az őszlárpát,
október 10-ig a rozsot,,továbbá a
búzás keveréktakarmányokat,
október 31-lg az őszibúzát,

A földművelésügyi miniszter
*z
állami gazdaságok és
a termelő,
szövetkezetek újonnan létesített ve.
tőmagparceMl' lássa el I I . fokú ezn.
porítű.qú minőségi vetőmngga/U
A földművelésügyi
minisEtcX é«
a begyűjtési
miniszter a z állami
tartalékterületeket
hasznosító ter_
melőszövetkezetokneJc és egyénileg
dolgozó parasztoknak igénylés alapj á n az általuk
hasznosított tartalékterület
mértékéig
vctőmngköl.
csönt bocsáthat rendelkezésre.
A vetőmagot az igazolt igényeknek megfelelően kölcsönként
kei',
kiadni és azt a jövő évi termékből
Trágyázás
öt százalékos többlettel természetben kell visszaadni.
A termésátlagok fokozása érdeA földművelésügyi mil>iisz4er
és
a begyűjtési
Trriniisz'er a
takar, kében tovább kell növelni a trámánykeverókek vetéséhez ötven va- gyázott területet és nagymértékgon biborhere, négy vagon
őszi ben javítani kell a tr4gyázás mikáposztarepce, 125 vagon
szőszös_ nőségét
1. A nehézipari miniszter
gonbükköny és 10 vagon parmon-búk.
köny vetőmagot
bocsásson
két®, doskodjék arról, hogy az év mápénzfizetés ellenében a termein szö- sodik felében 1715 vagon pétisót,
szemcsévetkezetek éa — a földmüvesszövet. 3611 vagon megfelelően
kezetek útján — az egyéni terme- zett szüperfoszfátot és 1600 vagon
porszuperfoszfátot
gyártsanak és
lők rendelkezésére.
b) A földművelésügyi
miniszter annak leszállítása november 15-ig
gondoskodjék arról, hogy a z őszi megtörténjék.
2. A minisztertanács az állami
árpa és az őszibúza vetőmag cbüvi'ttzáfihoa a kereskedelmi
elosztó gazdaságoknak előírja, a termelővalamint
az
hálózaton kerosztül
97 tonna hí, szövetkezeteknek,
pedig
javagosan álljon • termelők rendelke- egyéni termelőknek
solja hogy az istállótrágyázást az
zésére.
c) A gépállomások az őszi
ga- alábbiak szerint hajtsák végre:
bonafélék
kereszt soros vetését a ! a) November 30-ig a rendelketcrmclöezjövo'kezetek
részére to- zésre álló összes istállótrágya felvábbra is a megállapított
díjked- használásával a szántóterületnek
legalább 20 százalékát trágyázzák
vezmény mellett végezzék.
meg.
Az istállótrágyázás legnagyobb
2. A minisztertanács a
kenyérgabona vpiástcriilet biztosítóra ér- részét végezzék el szeptember 15-ig.
dekében á kenyérgabona
kötelező A kihordott trágyát azonnal szét
termelését nz alábbiak szerint ren. kell teregetni és alá kell szántani.
b) Az istállótrágyát elsősorban a
deli el az 1953/54. évre:
repce, a keveréktakarmányok, gyaa) Az állami
gazdaságok
ke pot, cukorrépa, kender, fűszerpapnyérgabona vetési
kötelezettségé1 rika, dohány, burgonya és a kukotervük határozza meg.
rica alá használják fel.
b) A termelőszövetkezetek és az
3. A termelőszövetkezetek, az
tegyóni termelők
szántóterületükön!
egyéni termelők és az állami gazmegyénként az alábbi százalékban
kötelesek kenyérgabonát termelni: daságok minél nagyobb területen
Budapest főváros
területén 19 végezzék el a nyárvégi és őszi szántások előtt a műtrágyák kiszórását.
Bzá/aldk,
a) Műtrágyát elsősorban a szerNógrád, Tolna, SzaboJcs-S/atmár
ződéssel
termelt
növények
alá
megye területén t!5 százalék.
Vas. Borsod-Abaúj-Zemplén, He- használjanak. Ezenkívül a rendelves, Komárom ée Győr-Sopron me. kezésre álló foszforműtrágyát az
őszi kalászosok
és burgonya,
a
gyék területén 36 százalék,
az istállótráBuranya megye területén 37 szá- nitrogénműtrágyát
gyázásban nem részesített — nitfcalók.
szegény
>— talajokon
Fejér, Somogy, Pest, Veszprém, rogénben
Csongrád és.
Ilajdú.Bihar
me- használják fel.
b) Minél nagyobb mértékben térgyék területéin 38 százalék.
Békés megye területén 39
szá- jenek rá a házilag szerves trágyával szemcsézett foszfortrágya alzalék,
Szolnok és Zala megye területén kalmazására.
40 százaléik,
4. Az egyéni termelők a műtráBács-Kiskun megye területén 41 gyát a földművesszővetkezeteknél
szerezhetik be.
százalék.
3. A minisztertanács javasolja a
ö s z i mélyszántás
termelőszövetkezeteknek és az egyéni termelőknek,
hogy az idei és
A tavaszi vetésű növények teraz elmúlt évek tapasztalatai alap- méshozamának fokozása érdekében
ján minél nagyobb mértékben ves- a betakarítás után minél rövidebb
senek ősziárpát.
idő alatt el kell végezni az őszi
4. A minisztertanács az állami mélyszántást, elsősorban előhántos
gazdaságoknak előírja, a termelő- ekével.
szövetkezeteknek és az egyéni ter1. A termelőszövetkezetek,
az
melőknek pedig javasolja, hogy az egyéni termelők és az állami gazőszi növények
tnlajelőkészítésénél daságok az őszi mélyszántást
és vetésénél az alábbi agrotechni•— a gyapot alá szeptember 30-ig,
kai szabályokat alkalmazzák:
•— az összes egyéb Ipari növéa) a vetés előtti szántást minél nyek alá október 31-ig,
előbb, az állami gazdaságok és tera többi tavaszi vetésű
növémelőszövetkezetek lehetőleg 20—22
30-lg
cm, az egyéni termelők lehetőleg 18 nyek alá pedig november
végezzék el.
cm mélyen végezzék,
2. Az őszi mélyszántást a termeb) az üllepedett,
morzsalékos,
gyommentes magágyat a szántás lőszövetkezetek és az állami gazután azonnal végzett fogasolással, daságok lehetőleg teljesen géppel,
az
szükség szerint hengerezéssel — legalább 20—25 cm mélyen,
majd a vetésig megismételt felületi egyéni termelők legalább 18 cm
talajmunkával (kultivátorozás, fo- mélyen, minél nagyobb területen
gasolás) kell előkészíteni. Kivétele- traktorral végezzék.
sen, ha az elővetemény
letakarítása és a vetés között nagyon rövid az idő, gyommentes
talajon
kultivátorozással, vagy tárcsázással
is lehet megfelelő magágyat előállítani.
c) Az állami gazdaságok, a gépállomások és a termelőszövetkezetek az öszi gabonák talajelökészítő
munkáit úgy végezzék, hogy ezek
a területek kombájnmunkára, illetőleg gépi aratásra alkalmasak legyenek.
d) A vetésekhez gondosan előkészített, 98 százalékos tisztaságú vetőmagot kell felhasználni. Az ősziárpát szeptember l-ig, a rozsot
szeptember 10-ig, a búzát szeptember 20-ig kell kitisztíteni.
Az üszögfertőzés ellen az őszi-

Azokon a területeken, ahol
az
elmúlt évben végzett mélyszántás
nem érte el a fenti mélységet, —
a vékony termőrétegű talajok kivételével — a mult évinél 2—3
cm-rel mélyebben kell
az
őszi
mélyszántást elvégezni.
3. Az őszi mélyszántás elvégzése
alól kizárólag a vízállásos, ártéri,
szódás, szikes és futóhomokos talajokra — a járási tanács végrehajtóbizottsága adhat felmentést.
4. Az őszi betakarítási, vetési, trágyázási és mélyszántási munkák
végrehajtásának ütemét és végső
határideiét az országos határidőkön belül a megyei, a járási és a
községi tanácsok
a végrehajtási
tervben állapítják meg. Az állami
gazdaságokban az illetékes terme-

lési igazgatóságok állapítják meg
a határidőket,
5. Az őszi mélyszántás minőségéért a megyei és járási tanácsok,
valamint a gépállomások ég az állami gazdaságok
agronómusai fa_
tetősek.

m.
Az őszi mezőgazdasági
munkák ellenőrzése
I. A miniszter tanács felhívja
a
földművelésügyi minisztert hogy a z
őszi mezőgazdasági munkákra való
felkészülést a gépállomásokon és
az állami gazdaságokban szeptember I—10. között e'lenőrizze. A gép_
állomások felkészültségének
elleni
őrzésében vegyenek részt a megyei
és járási tanácsok is. A gépállomások agronómusai és a járási mezőgazdasági osz/tádyok dolgozói szep_
ternber 10-ig keressék fel a termelőszövetkezeteket és adjanak segítséget az
őszi
mezőgazdasági
muuikákr a vtaló felkészüléshez.
A minisztertanács felhívja a minisztereket és a helyi tanácsok végrehajtó
bizottságának
elnök tit,
hogy az őszi mezőgazdasági munkák végrehajtása során részesítsék
dicséretben és jutalomban az élenjáró dolgozókat é g
intézkedjenek
azok felelősségre
vonása iránt,
akik az őszi munkák
elvégzését
szándékosan vagy
gondatlanságból
késleltetik vagy elmulasztják
2. Az őszi mezőgazdasági munkák
szervezett előkészítése és gyors végrehajtása érdekében a
földmüve.
lésügyi miniszter
gondoskodjék a
növénytermelési
szakmai propaganda. megerősítéséről.
A z őszi
munkák helye®
megszervezésének
és fejlett agrotechnikai módszereinek ismertetésére
a
propaganda
minden eszközé' fel kell használná.
A népművelési miniszter é» a tanácsok népművelési szervei segít_
sók elő a dolgozók széleskörű feli
világosítását és mozgósítsanak a
soronkövetkező feladatok végrehaj.
t ásóra.
A gépállomási igazgatók
felelő,
sek azért, hogy
a gépállomások
teljes
kapacitását
pőtszorződések
kötésével kihasználják.
Ezért
jó
tudatosító
munkával
biztosítsák,
hogy a
termelőszövetkezetek és a
dolgozó parasztság
megismerje és
felhasználja a
gépi
munkával
nyújtott állami segítséget, A
minisztertanács felhívja az
agronómusokat, a kutató intézetek
és
szakoktatása intézmények dolgozóit
hogy segí'sék elő a z élenjáró tapasztalatok fokozott elterjesztését
3. A minisztertanács felkéri a
tömegszervezeteket: a DISZ-t,
az
M N D S Z . t , n MEDOSZ-t és
fel.
hívja n mezőgazdasági állandó bi.
zo'.tságokat, hogy atz őszi
munkák
sikeréért nyújtsanak
minél
nagyobb
segítséget a mezőgazdasági
dolgozók széleskörű vensenymozgalmának
megindításához és fejlesztéséhez.
A. minisztertanács felhívja a termelőszövetkezetek tagjait, az egyé.
ni termelőket, a helyi tanác.cokat, az
agronónmsoka', a gépállomások és
állami gazdaságok dolgozóit, hogy
szorgalmukkal és jó
munkájukkal
biztosítsák a
jövő évi magasabb
terméseredményeket,
dolgozó népünk nagyobb kenyerét.

New-York (MTI). A biztonsági
tanács szerdán délután ül össze,
hogy tanulmányozza a marokkói
kérdés ügyében beterjesztett javaslatot. Mint ismeretes, az ENSZ 16
ázsiai-afrikai országa indítványozta, hogy a marokkói szultán detronizálása és száműzése következtében előállott helyzet megvitatását
tűzzék a biztonsági tanács
naptrendjére.

*
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A Központi Vezetőség június 27—28-i
határozatainak végrehajtásáról tanácskozott
az MDP pártaktivával kibővített
megyei pártválasztmánya
Vasárnap délelőtt Hódmezővásárhelyen a Párt oktatás Házában pártaktívával kibővített
megyei pártválasztmányi ülést hívót' össze
a
Csongrádmegyei Pártbizottság. Sinkó Antal elvtárs, a Csoográdmegyei
Pártbizottság másodtitkára nyitot_
ta meg a kibővített megyei pártválasztmányi ülést, majd
Jegyinák

János
elvtárs, a Csomgrádmegyel
Pártbizottság titkára
terjesztetté
elő a Csongrádmegyei Pártbizottság
beszámolóját a Központi Vezetőség
1953. június 27—28-i
haitároaatának végrehajtásáról.
Az
ülésen
résztvett és felszólal'' Matusek Ti.
vadar elvtárs, a Magyar Dolgozók
Pártja Központi Vezetősége részé,
rőL
,
i

A Francia Kommunista Párt felhívása
Párizs (MTI) A Francia Kommunista Párt kedden felhívást bocsátott ki, amelyben megállapítja: a
nemzetgyűlés elnökségének döntése
azt jelenti, hogy az elnökség tagjainak többsége minden kétséget
kizáróan merényletet követett el.
Az a tény, hogy elutasították
a
nemzetgyűlés egybehívására vonatkozó kérelmet, elárulja a kormánynak azt a szándékát, hogy nem
mond le a nyomor-rendeletek politikájáról.
A nemzetgyűlés összehívását sürgető kérelem elutasítása azt jelenti,
hogy a kormány fél a parlamenti
vita következményeitől és a tömegek akciójának parlamenti visszhangjától, hogy a kormány joggal
fél attól, hogy saját többségének
képviselői meghallják a nép hangját.
A nemzetgyűlés összehívása azonban — folytatja a felhívás — egyezik a francia munkások és az egész
francia nép akaratával és a dolgozók ki fogják harcolni
akaratuk
keresztülvitelét.
A Francia Kommunista Párt felszólítja 97 nemzetgyűlési képviselőjét, intézzenek az
elnökséghez
újabb
kérelmet a nemzetgyűlés
sürgős egybehivása érdekében
és

tudomásul veszi a szocialistáknak
azt a határozatát, hogy ugyanígy
fognak cselekedni,
A
Francia
Kommunista Párt felhívja az or*
szág valamennyi köztársasági
ér*
zelmű demokratáját — bárminőié*
gyen
is
politikai
véleményük/
bármilyen társadalmi
osztályhoz
tartozzanak —, hogy
támogassák
azt az
újabb
kezdeményezést/
amely a nemzetgyűlés összehívását
célozza.
. i
A Francia Kommunista Párt fel*
hívja a kommunistákat és a szocia*
listákat, hogy haladéktalanul tár*
gyalják meg és közösen szervezzék
meg a nemzetgyűlés összehívását
célul tűző akciót,
. i
A Francia Kommunista Párt új*
ból hangsúlyozza a harcban álltí
francia munkásosztállyal való tel*
jes szolidaritását és azt a meggyö*
ződését, hogy az egységes
akció
ereje hamarosan győzedelmeskedik
a reakció mesterkedései felett, ki*
harcolja az alkotmány tiszteletben!
tartását és a nemzetgyűlés azon*
nali összehívását, ami fontos állo*
más a kormányrendeletek
vissza*
vonása, a francia nép, a francia
munkások
igazságos követelései
teljesítése felé vezető úton,

Német sajtókommentárok
a moszkvai tárgyalások

Berlin (MTI) A Német Demokratikus Köztársaság és NyugatNémetország sajtója
vezércikkekben fejti ki véleményét a moszkvai
szovjet-német
tárgyalások
eredményéről.
A "Neues Deutschland*, Németország Szocialista Egységpártjának
központi lapja a többi között ezeket írja:
— A moszkvai valóban történelmi megállapodások arról a szilárd
harci
közösségről
tanúskodnak,
amely a nagy szocialista Szovjetuniót a német néppel valamennyi
alapvető nemzeti kérdésben összetűzi.
A moszkvai
megállapodások
döntően közelebb hozták a német kérdés békés megoldását
és hatalmas segítséget nyújtanak népgazdaságunk fejlesztéséhez, lakosságunk anyagi jólétének emeléséhez.
R ö v i d
h í r e k
A „Junge Welt", a Szabad NéMoszkva (TASZSZ).
Augusztus met Ifjúság központi lapja a többi
25_én este 7 órakor a Kreml palo- között így ír:
— A moszkvai tárgyalások eredtában megnyílt
az
OSZSZSZK
Legfelső Tanácsának 3. ülésszaka. ménye újra azt mutatja, hogy
*
a német nép előtt nagyszerű

Berlin (ADN).
Wilhelm
Pieek,
a Nőmet Demokratikus
Köztársaság elnöke niederschönhauseni hivatalában
fogadta
a
Moszkvából
hazatért kormányküldöttséget.
•
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eredményeiről

távlatok tárulnak fel, ha a ha* j
talmas
Szovjetunió
oldalán i
küzd nemzeti jogaiért és bol- j
dog jövőjéért.
>
A nyugatnémetországi lapok M
vezető helyen ismertetik a Mosz*
kvában kötött szovjet-német meg*
állapodást és kiemelik az egyez*
mény gazdasági vonatkozású pont*
jait, valamint a háborús cselekmé*
nyek miatt elítélt német hadifog,
lyok szabadonbocsátásáról
szóld
megállapodást.
. )
A
"Hamburger
Volkszeltung*,
Németország Kommunista Pártjá*
nak lapja hangsúlyozza:
— Hamburg lakossága 1915 óta
egyetlen eseményt sem üdvözöl
úgy, mint a moszkvai megállapo*
dást, amely a szovjet kormánynak
arról a szilárd elhatározásáról ta*
nuskodik, hogy mindent
megtesz
Németország egyesítésének előmoz*
dftására. Igen sok hamburgi lakos,
aki eddig kétkedve állt az augusz*
tus 15-i szovjet jegyzékkel szem*
ben, most meglepődve győződik meg
róla, hogy a szovjet kormány sza*
vait milyen gyorsan követik a tet*
tek.

Az éttermi jellegű üzemi étkeztetést újabb száz
üzemben valósítják meg még ebben az évben
A gyárak, üzemeik dolgozóinak
jobb
ellátásáért
nagymértékben
fejlesztették az üzemi élelmezést.
Egyre több az olyan üzemi konyhák száma, ahol — szovjet példára — m á r megvalósították az étlap szerinti étkezést. Az
úgynevezett „előfizetéses ebéd" mellett olcsó üzemi áron 4—5 féle — éflapszerinl választható — éleit fogy a *zt_
hatnak a dolgozók.
Ebben az esztendőben még mint-

egy száz üzemben vezetik be az é'termd jellegű étkeztetést, 1954. végóig pedig az ország összes üzemi
konyhájában éj lap szerint is
kiszolgálják a dolgozókat.
Az idei bő termés
eredményeként megjavult az üzemi konyhák,
ban főzött ételek minősége, de megjavul', bővült a választék is.
Az üzemi étkeztetés
színvonala?
emelik az üzemekben létesített büf
fék is.

Róma (MTI). Fechteler amerikai
tengernagy hétfőn reggel repülőSzeptemberben ú j b ó l m e g i n d u l a tanítás
gépen Rómába érkezett — jelenti
az „AFP". Fechteler megbeszélést
folytat Einaudi köztársasági elnökaz ö t h ó n a p o s mezőgazdasági szakiskolákban
kel, Pella
miniszterelnökkel
és
A mesterképző mezőgazdasági diaságok dolgozói számára
Taviani hadügyminiszterrel, majd
szepszakiskolákban szeptemberben
új- tember 7-én indulnak hasonló taai_
Nápolyba utazik.
ból megindul az oktatás.
folyamok. A női trak'orvezetökép•
A földművelésügyi
minisztérium
A Moszkvai egyetem
költözik az üdén szeptember 1-én növényter- z,'> tanfolyam három, a tsz-kömyvelőd három és fél, a többi tanfoú j helyére,
Európa
legnagyobb melési, kertészeti,
állattenyésztési
épületébe, amely a Lenin-hegyen — ezen belül szarvasmarha, ser- iyam öthónapos. A tanfolyamokra
jeemelkedik. Az ú j épületben nagy tés, juh, baromfi tenyésztési — mes. a gazdaságoik vezetőinél kell
a sürgés-forgás. 22-én kezdődött terképző,
állatorvosi
szaksegéd- lentkezni. A hallgatók a tanfolyam
ellátást
meg öt fakultás — a földrajzi-, képző, kombájnvezetőképző,
trak- ideje alatt lakájt, teljes
geológiai-, alkalmazott matemati- torvezetőképző. női
trakorvezető- és keresetmegtérítést kapnak, azon.
kai-, fizikai- és kémiai fakultások képző és tsz-könyvelőképző
szak- •kívül az o d a . és visszautazás vas*
átköltözése,
tanfolyamokat indít. A z állami gaz„ uti költségét.

Sokkal nagyobb gondot fordítsanak a Szegedi
Kenderfonógyárban a munkafegyelem megszilárdítására
í Azok a gazdasági rendszabályok,
fimelyeket pártunk
Központi Vezetősége dolgoaott ki, a széles dolgozó
tömegek életszínvonalának
emelésére irányulnak. Egész dolgozó népünk kitörő örömmel fogadta a párt és a kormány programmját. Rákosi elvtárs és Nagy
elvtárs nagyjelentőségű
beszédei
után szívvel-lélekkel e programm
megvalósításáért indultak
harcba.
Minden becsületes dolgozó tudja,
hegy az új gazdasági rendszabályok csak akkor
valósulhatnak
meg,

a jólét éa a bőség
programmja
csak akkor válik valóra, ha az elkövetkezendő
időkben
fokozott
munkával, még több energiával
teljesítjük terveinket, javítjuk a
minőséget, csökkentjük a selejtet,
fegyelmezetten, kötelességérzetünk
fokozott elmélyítésével dolgozunk.
A fegyelmezett munka azonban
Szeged üzemeiben nem minden
dolgozónál mutatkozik meg.
A párt és a kormány programmjának megjelenése óta már többször hangzott bírálat azokról, a
szegedi üzemekről, ahol a pénzbírság eltörlése miatt a fegyelem bizonyos mértékig meglazult. Egyes
üzemek gazdasági vezetői felléptek
ugyan a fegyelemsértők ellen, a
"notóriusokat* el is távolították az
üzemből, de még a legtöbb helyen
nem eléggé tudatosan,
gondosan,
keményen lépnek fel a fegyelem
megbontó! ellen. Ez vonatkozik a
Szegedi
Kenderfonógyár
vezető
szerveire is. Az jellemzi a Szegedi
Kenderfonógyár szakszervezetének,
DISZ vezetőségének munkáját a
fegyelem
megszilárdítása
terén,
hogy

nincsenek tisztában
sem nagy általánosságban, sem az
egyes üzemrészekben a munkafegyelem jelenlegi állásával, nem
eléggé határozottak és olyan hangok is hallatszanak egyes funkcionáriusok részéről, hogy javult a
munkafegyelem. Ez az elképzelésük azon alapszik, hogy januártól
visszamenőleg nézik a munkafegyelem
havonkénti
alakulását,
amely kétségtelenül javulást mutat. De ha a kormányprogramm
megjelenésétől eltelt időszakot alapos vizsgálat alá vesszük, akkor
megállapíthatjuk, hogy lazult. a
munkafegyelem.
Az üzemben az igazolatlanul hiányzók száma májusban 17 volt.
Júniusban 21 fő 35 munkanapot
hiányzott és júliusban 26-ra emel-
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A 70 éves szegedi múzeum

a néprajzi gyűjteményt, nmty ti
szegedvidéki
parasztság életének,
zott felvilágosító szavak hatottak-e
kultúrájának legszebb, legtanulsáa dolgozóra, kik azek, akik elkögosabb tárgyait mentette meg az
vették a fegyelemsértést, stb.
utókor számára,
A
fegyelem
megszilárdítása
A FÖLSZABADULAS UTÁN új.
nagyfontosságú munkájában hibát
eddig soha nem látott lehetőségek
követett el a Kenderfonógyár pártnyíltak meg a szegcdi
múzeum
bizottsága, mert nem foglalkozott
előtt is. A múltéhoz képesít többkellően a problémákkal, nem hívebben a hónapban eddig
szörösen
növekedelt
létszámával
ta fel a szakszervezet és különömár biztosíhatta minden szakgyűjtízen hiányoztak
sen a DISZ-bizottság figyelmét a
teménye számára a
megfelelő vefokozott harcra. Az igazolatlanul
zetést, anyagi ellátottságának megigazolatlanul. Az előfonóban hahiányzók, fegyelemsértők nagyobb
növekedése pedig nemcsak a hábotan, a szárazfonóban öten — hogy
része ugyanis fiatal. Éppen ezért
rú sebeinek begyógyítását, de tocsak a nagyobb -üzemrészeket ema DISZ aktíváknak kell odahatvábbi fejlődését is lehetővé tette.
lítsük. Ezeket a fegyelembontókat
niok, hogy megszüntessék e lazaE fejlődésnek egyik legnagyobb ]éigencsak a művezetők, vagy az osz
ságot. Ennek pedig sokféle módja
pése volt az elmúlt évben az ország
tályvezetők figyelmeztetik, aláírat
van, amelyet nem használtak fel
legszebb vidéki
természettudomáják velük, hogy elismerik mulaszeddig az üzemben. Szabó Viktor
nyi kiáHítá&ának, a Fchértó-kiáUításukat, pár szót beszélnek velük
elvtárs, a szárazfonó osztályvezetasnak megrendezése, amely a dolés ezzel el van intézve. A vizesfotője, a Vörös Cséve július 30-í
gozók természettudományos nevelénóban Horváth Anna szedő, Balogh
számában felhívta a kultúrmunkásének kiváló eszköze. A
múzeum
Sándor anyaghordó egy vállrántássok és azok vezetőinek figyelmét
belső munkájában nagy jelentőségű
sal intézte el igazolatlan hiányzáarra, hogy a kultúragitációt is
a korszerű múzeológiai követelmésát, amikor azt számonkérte tőle
használják fel a fegyelem megnyeknek meigfelelő új
raktározási
osztályvezetője. Kocsis Mihályné
szilárdítása érdekében. Ez eddig
és leltározási
munkák — részben
augusztus 3-tól egyszerűen nem jön
nem történt meg, pedig sok haszmég folyamatban lévő — elvégzébe dolgozni. Regdon Imréné a kornos, eredményes munkát
végezse, amely áttekinthetővé és kömymányprogramm megjelenése óta 16
hetnek, ha a csasztugka-brigádok
nyc n hozzáférhetővé
teszi a 70
napot igazolatlanul hiányzott. Egyodaállnak a fegyelemsértők gépei
esztendő gondos gyűjtőmunkájákét nap igazolatlan hiányzást az
nak eredménvekéret csodálatos gaz.
mellé és ott megbírálják
őket,
osztályon belül intéznek el és csak
dngságbnn fölhalmozódott, pénzérvagy más módon. A hangos bekizárólag azokról írnak a faliújsáfejezhető
értékű
mondót, a faliújságok seregét leA MUZEUM ELSŐ IGAZGATÓ- tékben ki sem
gon, állítják pellengérre, vagy súhet jól felhasználni a munkafe- J A , egyben a Somogyi-könyvtár el- néprajzi, régészeti, természettudós
lyosabb esetben elküldik a vállaéremtani,
várostörténeti,
gyelem megszilárdítása érdekében ső vezetője Reizner János, a város mányi,
lattól, akiknek »sok van a rovásués necsak akkor pellengérezzék ki szorgalmas
történetírója' lett.
ő képzőművészeti, stb. muzeális anyakon*.
innen-onnan got, Immár az okozott egyre naa fegyelemsértőket, amikor
már kezdte gyűjtögetni a z
A fegyelem fokozódó lazulása bi- bizottság előtt van az ügyük, ha- előkerülő különféle leleteket: már gyobb gondot, hogy az egy épüzonyítja legjobban, hogy nem ele- nem alaposan, megfontoltan meg- a könyvtár megnyitása utáni na- 1| letben lévő, de időközben szervepókban Dunaszekosőről érmeket, a zetileg már egymástól
elszakadt
gendő a művezetők, az osztályveze- vizsgálva minden egyes esetet,
tiszai hajósok
kagyló-kövületeket 'két te&tvérintézmény, a
könyvíár
tők hivatalból való dorgálása vagy
hoztak, majd a várog újjáépítése ég a múzeum
fejlődését a hely*
egyes szakszervezeti bizalmiak beazonnal,
során előkerült
népvándorláskori szűke korlátozza.
Népköztársasászélgetése a
fegyelmezetlenkedőka fegyelmezetlenkedés
leletek is a múzeumba kerültek, gunk kultúrpolitikája azonban bizkel, az ige/.olatlan hiányzókkal —
kezdetekor.
hasonlóan a régi szegedi vár le- tosítja a további fejlődóst: már az
ami egyébként igen helyes. Sokkal
régiségekkel. üdén megkezdik a kultúrpajotá bőnagyobb gondot kell fordítani a Á felvilágosító, agitációs munká- bontásakor előkerült
Szegedi
Kenderfonógyárban
a nak még ezernyi ága van, amit Szeged népe ig résztvett múzeuma vítését s a jövő évben már két hamunkafegyelem
megszilárdítására, az üzemen belül ki lehet és ki gyarapításában: lelkesen, önzetlenül talma s épületszárny többszáz négy,
területet biztosít
mert — mint Rákosi elvtárs mon- kell aknázni. Érezzék át a Sze- adták be a város múzeumába mind. zetméternyi új
azokat a
régiségeket,
régészeli, mind a könyvtárnak, mind a múdotta! — "termelésünk most arra gedi Kenderfonógyár
pártszerve- éremtani ég várostörténeti em'ék. zeumnak. Ez lehetővé teszi a múvesz irányt, hogy ipari munkássá- zetei, DISZ-szervezetei, a szakszertárgyakat, amelyeket edidig családi zeum iszámára az eddig kényszegunk és dolgozó népünk jólétét és vezet aktívái, a gyár kultúrmunrelikviákként, öreg 48.as szegedi rűen elhanyagolt föladatok megéletszínvonalát emeljük, gondosab- kásai, hogy most sokkal nagyobb honvédek drága emlékeiként a lávalósítását.
ban kell ügyelni a fegyelemre és gondot kell fordítani és keményeb- dafiában őrizgettek. A városi levélA múzeum ú j föladatai között
erőteljesebben kell fellépni azok- ben kell harcolni a munkafegye- tár archívumában őrzött várostöraz első: Szeged fölszabadulás utákal szemben, akik szocialista terlem megszegői ellen. Alkalmazza- téneti gyűjtemény — amelyet egy ni történetének
szocialista kora
melésünket egyik, vagy másik mónak ebben a munkájukban új, 1848-ban kelt leltár már a „város szak vívmányainak és eredményeidon
zavarják,
dezorganizálják«.
múzeuma"-ként
emleget
—
szintén
hasznos módszereket.
Egy pillanek, a város
iparosodásának és
Látják a Szegedi Kenderfonógyár
az ú j
intézményt,
natra se tévesszék szem elől ezt gyarapított®
kul túrforradalmának múzeumi módvezetői — a pénzbüntetés eltörlése
csakúgy, mint az ipartestület által
szerekkel történő bemutatása,
Á
óta több dolgozó megnyilvánulásá- a nagyfontosságú feladatot, szívó- tervezett
„iparmúzeum"
céljára
ból, akik azt hiszik, hogy most már san, türelmesen és keményen lép- őrizgetett régi céhemlékek is. Már szovjet múzeumok példája nyomán
i(a szegcdi múzeumnak is tevékeny
azt csinálnak, amit akarnak 1—, jenek fel mindazok ellen, akik fe- jelentékeny anyag
gyúlt
egybe,
hátráltatják
részt kell vállalnia a jelenkor prohogy a munkafegyelem terén nincs gyelmezetlenségükkel
amikor Reizner János
1888-ban
szolgálatáa termelést. Már most, a pénteki megkezdte az anyag szakszerű lel- blémáinak múzeológiai
minden rendjén, de
termelési értekezleteken alaposan tározását és raktározását. Amikor ban. Emellett természetesen új kitükrözni 3
foglalkozzanak
a munkafegyelem a főreáliskola! — ahol a könyvtár állításaiban vissza keh
nem lépnek fel elég
hiányosságaival az üzemrészekben és a múzeum, is helyet kapott — a város múltjának sajátosságait, a
erélyesen ellenük.
és ha jól harcolnak, a fegyelem 1894 tavaszán kiköltöztették a ki- táj és a nép jellegzetes arculatát is,
nem rályi táb'a céljára lefoglalt épületNem tanulmányozzák, hogy egyik, megszilárdításáért, a siker
E GAZDAG PROGRAMM meg.
vagy másik üzemrészben mennyi marad el.
a
ből, ® múzeum anyaga is ládákba valósítása a szegedi múzeumot
az igazolatlan hiányzó, az elhangM. T.
került, s három évig, 1897-ig, a legszebb vidéki múzeummá teszi s
kultúrpalota
fölépüléséig ott
ls a dolgozókkal való kapcsolat eddig
szunnyadt. Az ú j helyen indult az- nem tapasztalt elmélyítését teszi
tán gyors fejlődésének a könyvtár lehetővé, A múzeum belső, tudois, a múzeum is s már 1899-ben mányos kutatómunkájának elsősormegnyílt a múzeum első régészeti ban a szülőföldkutató munka megés éremiani kiállítása, amely az szervezése, irányítása és vezetése
terén kell
megmutatkoznia, hogy
megnövekedelt igényednek
kielégí- Az idén már ebben az évben ha. akkori kiállítási technika korlátohazaszere.
hasz_ dolgozóink, ifjúságunk
tésére a működő 35 cseretelep mel- rom községben, — Szőregen, Kis- zottságával ugyan, de mégis
népének | tetre nevelése terén a helyi haladó
lett rövidesen nyolc újabbat létesí- teleken és Székikutason — "étesitett nosian szolgálta a város
hagyományok még több segítséget
tenek.
a földművesszövetkezet
korszeri kultúrálódását.
pékséget és ezekben a hónapokban
Tömörkény ég Mórá neve örökre " 4 J " " *
föladata kettős: tudományos kutaSzámos új pékűzem létesül még hároim újabb üzemmel segíti elválaszthatatlan a szegedi
mú- tóintézet, táj- és népkutató intézelő a megnövekedett
szükségletek zeumtól. Vezetésük alatt a múzeum mény is, amely fölkutatja, földola megyében
kielégítését.
Ebben a hónapban h a talma 9 fejiődé&t ért s nemcsak gozza és megőrzi a vidék tárgvi és
Nemcsak a maffimoktól kíván fo. kezdlédc meg a sándorfailvi és csa. hazánkban, <5e világszerte is
hírt. szóbeli kuMúrkincseit
ugyanakkor
koz0ttabb munkát a gazdag
ter nádi négy-négy kemencés korszerű nevet szerzett. Már Reizner majd népművelő intézménys ig,
nmely
més,
péküzemektő!
A pékségek építését. A fábiánsebes- Tömörkény,
később s legnagyobb miiprflGzt a tudományosan földolgom a , hanem
nnmem a
»
TI í. k 117". .m?. L-1,1: is.
iq fi
legtöbb helyen kétszer, sőt három- tyénd dolgozó
sikerrel
Móra
végzett
ásatásokat,
parasztok is ú j két
zott anyagot a do'gozókknl megisszor annyi kenyeret visznek sütéskemencés üzemet kapnak. Mintegy melyek ú j é s ú j anyaggal gazdagí- merteti, tanulságaikon a haza sze,
re a dolgozó parasztok, mint tatották
a
páratlan
tudományos
éráldozatos
szolgálatúra"
valy. Sándorfalván az elmúlt
év- 50 ezer forintot fordítanak a na- tékű régiségtárat, A század első retietére,
nemzeti hagyományaink megbecsükorszerű dagasztó,
ben négyszáz, ötszáz, az idea 1300 gyobb üzemek
évtizedében Tömörkény — Szász lésére és megvédelmezésére nevel.
—1500 kilót süttetnek
hetei.kint. gépeikkel v a ló ellátására.
Gyula népiskolai igazgató lelkes Ez a szegedi múzeum nagyszerű
közreműködésével — nemcsak meg. hivatása is.
alapozta, de vidéki viszonylatban
egyedülállóan gazdaggá fejlesztette
Dr Péter Lász'ó
kedett az igazolatlanul hiányzók
száma. Augusztus első dekádjában
16-an hiányoztak 17 munkanapot.
Ez a szám azóta jelentősen emelkedett. A vizesfonóban például az
előző két hónap 5—6 igazolatlan
hiányzójával szemben

HETVEN ÉVVEL EZELŐTT, a
Dugonics-Társaság alakulását előkészítő értekezleten vetődött föl először a szegedi múzeum létesítésének gondolata,, A Szegedi Napló
1883 augusztus 26-i száma így
molt be erről: „örvendetes mozzanata volt az értekezletnek
az is,
hogy 0 társaság egyik céljául a
tudomány terjesztésén, a szépirodalom művelésén és a művészetek
pártolásán kívül Vass Pá) fölszólalás ár a kitűzte
egy
egyetemes
múzeum életbeléptetését is. A múzeum eszméje az alapszabályokban
ugyan bennfoglaltatott, de határozott alakot csak ezen minden oldalról melegein fölkarolt indítvány
folytán nyert" Vass Pál — aki
már 1879-ben emlékiratban Sürgette Szegedén az ország
harmadik
egyetemének fölállítását — tekinthető ilyen formán a szegedi múzeumi gondolat első harcosának, A
múzeum tényleges megszületését nehéz is lenn e újabb dátumhoz kötni: fejlődése sokáig együtthalad a
Somogyi-könyvtáréval, amely már
1881 őszén helyet kapott az akkori főreáliskola (mai központi egye.
t«m) Dugonics-téri épületéhen, de
csak 1883 október 16-án nyílt* meg
ünnepélyesen.

Jól megoldják Csongrád megye malmai és pékőzemei a gazdag termés
őrlésének és az új kenyér sütésének feladatait
A kapásnővények belakarítáaálioz
még csak most kezd Csongrád megye dolgozó parasztsága, de már a
gabonásiz&ákakkal is zsúfolásig meg.
telt a legtöbb falusi ház kamrája.
A kedvező időjárás melllett
agro,
technika egyre szélesebbkörű
alkalmazása gazdag
terméssel jutalmazta a termelőszövetkezeii ín
áotaalt, az egyénileg
doigőzó* r'a°fasztekat.
_,
.
A- szentesi• „Felszabadulás
tsz-ben például a négyszáz holdas
keresztsoros búza tizenkilenc má.
asával fizetett.
Nem egy család
harminc mázsa gabonát is hazavisz.
De nem ritka a megyében az olyan
egyénileg dolgozó paraszt sem, aki.
aek 13—14 mázsás termése van.

lói megállják helyüket
a nagy munkában a malmok
A parasztházaknál
régi hagyó,
mány, hogy nagy ünnep az » nap,
amikor a z új lisztből sült kenyeret felszelik. Az idén a tavalyi aszályos esztendő után különösen várIák a falvakban ezt a napot. A
beadásukat becsülettel teljesítő doj.
gozó p a rasztok nap, mint nap meg8
rakott szekerekkel állnak meg
malmok előtt.
A gazdag termés megőrlése bi_
r.ony nem kis feladat elé állítja a
malomipar dolgozóit. Július l-löl
augusztus 20-ig a tavalyi mennyiség kétszázötven
százalékát őrölték meg. A gépek előzetes
gon.
dos kijavításával, a sok helyen bevezetett három műszakkal elérték,
hogy a tavalyinak
többszörösére
növekedett forgalom mellett is gyor,
sáliban jutnád: a csereterményhez a
dolgozó parasztok.
Sándorfalván például az elmúlt
évben sokszor
egy egész
napot
kelleit a malom előtt a dolgozó pa.
rafiztoknak várakozniok.
Most
a
három műszak bevezetése után, egyegy és fél óra alatt megkapják a
lisztet, —
A
dolgozó parasztok

Ü z e m ü n k b e n többen túlteljesítették augusztus 20-i
eredményeiket

Az Ujszegedi Ládagyár dolgozói
a harmadik negyedévi terv sikeres
teljesítésére vállalást tettektervüket hároim nappal hamarabb be
fejezik. Az augusztus 20_i verseny
során két napos lervelőnyre tettek
szert.
A termelésben egymással versenyezve a dolgozók kimagasló eredményeket ének el az Alkotmány,
műszakban.
Különösképpen
e
DlSZ-fiatalok járlak élen a munkában. Kovács Péter motorszabász
gépmunkús kétszeres sztahanovista
a termelőmunkában és
politikai
munkában egyaránt példásan dolgozott. Normáját a vállalt 150 százalék helyeit 159.7 százalékra teljesítette. Sándor Gyula motorszabász
kétjelvényes
sztahanovista
157.9
százalékra fokozta előző 135 száza,
lékos eredményét.
Szalma István
lengőszabász ifjúmunkás 118 száza1
lékra tett fogadalma . Ezt 120 százalékra teljesítette.
A DlSZ-fiatalok lelkes példamutató munkája magával
ragadta az

Korlátozott kapacitással dolgoznak

idősebb dolgozókat is. Közülük az
a közszükségleti cikkeket gyártó üzentek
Alkotmány-műszak akiit, Jani Lajos kisszalagfürészes brigádja ver.
l
Jugoszláviában
senyre hívta Szemevédi József szaA ,,Za SzoeijaliszUesku Jugoszla. előtti 1939-es év termeléséhez vi.
lagfűrészes brigádját, akik Román
Nándor brigádjával
voltak ver viju" a Jugoszláv Hazafiak Szö_ szonyítva is lényegesen
csökkeni.
senyben. Az értékelés alapján mind- vétségének Moszkvában megjelenő A gyapotszövet gyártás
1952-ber»
három brigád 129 százalékot ért el. lapja írja:
1948-hoz viszonyítva 30 százalék.
k I, a lábbeli gyártás 44 százalék,
A jugoszláv
kormány az utóbbi a
Az Ujszegedi Ládagyár
dolgo.
kai, a cukorgyártás 65 százalékkal
korlázói, az Alkotmány-műszak után is két év során fokozatosan
esett vissza.
tozta
a
polgári
szükségleteket
eL
jól megálltál: a helyüket
Román
Az idén tovább hanyatlott a közNándor brigádja 141 százalékra fo- látó üzemek termelésének kapacitákozta a z Alkotmány-műszak
alait sát. Ezekben az üzemedében a ter- szükségleti cikkek termelése. Szer.
száza- bia élelmezési iparának termelését
elért eredményét.
Hozzá hasonló- melési harmincöt—hatvan
an szép eredményt éri el
Szeme- lékkal csökkentenék a „tervek" sze- ez év februárjában az elmúlt év
még hasonló időszakával összehasonlítva
rédii József brigádja is.
128 szá. rint. Egyes üzemek azonban
ós lábbeli
Á 48 százalékkal, a bőr
zalékra fokozta teljesítményét.
De ennél is kevesebbet termelnek.
üzemek gyártásút 37 százalékkal csökkentetvannak olyanok ís, akik visszaes- zöldségféléket feldolgozó
gyü- tek.
tek.
Sándor Gyula motorszabász mindössze 28 százalékban, a
A közszükségleti cikkek termeié,
üzemek pedig 23
például a 157.9
százalékos előző mölcsfeldolgozó
eredménye helyett, csak 144-re tel- százalékban használják ki a kapa- sénck korlátozása igen károsan hat
a dolgozó tömegek helyzetére, mert
citást.
jesítette előirányzatát.
az áruhiányon és nz ezzel együitA feladat az,
hogy a harmadik
Az „Indeksz"
című
jugoszláv járó áremelkedéseken kívül
ragy.
negyedévi terv
sikeres teljesítése gazdasági
statisztikai folyóiratból arányú munkanélküliséget is ered.
érdekében még jobb eredmenyeket ki'íűnik, hogy igen sok közszükség- ményezcit.
érjünk eJ.
leti cikk termelése nemcsak 1948_
Jugoszláviában ma a munkanél.
hí>z viszonyítva, hainem a háború küUek száma eléri az 500 ezer főt.
9IH
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Az SZKP

A párthatározatok

Egy szovjet főiskola és az üzemek
kapcsolata

tapasztalataiból

végrehajtásának

M.

ellenőrzése

A

végrehajtás ellenőrzése hatalmas állandó fegyver a pártszervejjetek kezében, a párt politikáján*?; megvalósításáért
folytatett harcban. A végrehajtás ellenőrzése kedvező feltételeket teremt
a párt és a kormány határozatainak ós irányelveinek
rendületlen
teljesítésére,
biztosítja a munkában előforduló hibák idejében való
kiküszöbölését. A végrehajtás ellenőrzése növeli a káderek felelősségét a reájuk bízott ügyért, hozzászoktatja őket a pontossághoz és
megbízhatósághoz.
A moszkvai Második Állami Golyóscsapágy gyár pár tszervezetének
példájából kitűnik, hogyan kell helyesen megszervezni a végrehajtás
ellenőrzését.

tosítják minden műhelynek külön- kája, fokozódott a
A Z N. S, HRUSCSOV donyeci vője szempontjából nagy é s komoly
kommunisták
ipari föis!kola tudományos munka- problémával, a mélybanyák részére
külön, valamint a gyárnak egészé- élcsapat-szerepe a termelésben.
A pártvezetőség ezután megtár- társa nak egy csoportja hosszú időn nagy halásiokú szellőzte tök meg.
ben az ütemes munkát,
gyalta, mi a helyzet a taggyűlés ha- át dolgozott a donyec-medencel bá- teremtésével foglalkozik. A főiskoA gyárigazgatóság a pártvezetőtározatának teljesítésével az auto- nyák számára időszerű ,,Az elővá. la tudományos dolgozói kutatásoka^
aerodinamikus sémák
ség és a gyári aktíva segítségével mata-esztergályozó, csiszoló és me- jár gyorsított módszeréinek kidol- végeztek a
elkészítésével ós a magasnyomású
a határozat teljesítése . érdekében chanikai műhelyben, ami
szintén gozásán. Ezt a fontos problémát a
minden műhelyre vonatkozólag ki- hozzájárult a munka megjavításá- mai követelmények állították a fő- centrifugális ventillátorok szerkeszisko'a elé. A szénkitermelés továb- tésével kapcsolatban. A z ilyen vendolgozta a szervezési-technikai in- hoz.
bi növelése csak a technika gyors tillátor egy változatát mar bemutézkedések konkrét tervét. A pártA Donyec-medencét rövid
A pártszervezet
így, napról- megjavításával és a mélyszinti ter- tat'ák,
vezetőség
felhívta a
műhelyek
^
napra harcolva a taggyűlés melési folyamatok teljes gépesíté- időn belül újtípusú, magasnyomású
ventillátorokkal látják el.
pártszervezeteit: kísérjék figyelem- határozatának teljesítéséért, elérte, sével valósítható meg.
A ,,Kujkisevugol''-tröszt munkáA jelenlegi hatalmas szocialista
mel, hogyan valósulnak meg az hogy a gyár egyre ütmesebben
említett intézkedések, derítsék kl, kezdett dolgozni és hogy az egyes termelés nem fejlődhet a tudomá- saival szorosan együttműködve, a
ml akadályozza az intézkedések műhelyekben szabállyá vált: a ter- nyos laboratóriumok segítsége nél- bányagépészeti tanszék egy készüszerkesztett a ventillákül. A donyec-medencel vállalatok- léktervet
végrehajtását és haladéktalanul te- vet dekádonként teljesíteni kell.
tól sok kérdés és jnvaslat érkezik a torral irányított központi szellőzRögzíteni
kellett
az
elért
eredmégyék meg a szükséges rendszabányeket, továbbá a még
elmaradó főiskolára, amelyeket a munkánál tetés távellenőrzésére Ezek a szer.
lyokat. A pórtvezetőség a taggyűegyes részlegeket fel kellett emelni figyelembe vesznek. A főiskola kol- kezetek már több bányában műlektívája igyekszik megerősíteni az ködjek és jól beváltak.
lés után körülbelül egy-másfél hó— A ml gyárunk m á r évek óta, nappal ellenőrizte a határozat min- a többi műhelyek színvonalára. A együttműködést a munkásújítókkal,
A főiskola segített a szénfclmépártvezetőség határozata
folytán
hónapról-hónapra teljesíti az álla- den egyes pontjának
teljesítését. még egyszer ellenőrizték a köz- a feltalálóikkal, művezetőkkel, mér. • rőknek is. A „Sztálinugol"-kopibinút bányáiban Q mérőkészülékek elmi tervet és jó minőségi eredmé- Az ellenőrzések során bebizonyoso- gyűlés határozatának
teljesítését, nökökkel. Bármilyen kutatómunka
lenőrzésére ú j állomásokat létesínyeket ér el — mondja Pjotr Ab- dott, hogy egyes műhelyek lényege- ezalkalommal azonban az ellenőr- sikere ezen alapszik.
A főiskola tudományos kollektí- tettek. A főiskola által összeállított
roszimov párttitkár. — Egyldőben sen egyenletesebben
kezdtek dol- zés nemcsak a termelőműhelyekre, vája teljesítette a vállalatok kéré- mérőtáblázatokat az ország ösSzes
annak ellenére, hogy a tervet tel- gozni, más műhelyek viszont még hanem más részlegekre is kiter- seit és az ulőbbi időben a donyec- bányájában használják,
jedt, amelyektől bizonyos mértékjesítettük, a m u n k a
szaggatottan mindig nem tudtak végetvetni
mcdencei szénbányászattal kapcsoa
A DONYEC-MEDENCÉBEN hafolyt, nem volt ütemes. A termelés rohammunkának. Kiderült például, ben függőt a munka ütemessége. latos sok fontos problémát oldott
Az ellenőrzés így kiterjedt a be- meg. Igv pé'dául a bányászati ©lek. takna s kohászati üzemek összpontoegyes hónapokban dekádonként a hogy egyes pártszervezetek
sulnak. A főiskola sok üzem kolnem szerző osztályra, a raktárakra, a
trotechnikai tanszék olyan műszere- lektívájával
következőképpen oszlott meg: nz segítették eléggé a műhelyek veze- javítóműhelyekre, stb.
áll összeköttetésben.
ke' készített, amelyek biztosítják a Többek között a sztálimzki koháelső dekádban a havi terv
20—25 tőit a szervezési-technikai rendszaAz ellenőrzés eredményeit sza- földalatti villamosbercndezések ve- szali üzemben
a főiskola segített
Százalékát, a másodikban — 30— bályok
megvalósításában,
hogy bad pártnapon tárgyaltuk meg. Az szélytelen üzemeltetését. Különösen bevezetni a ktípos Idomvasfelöntést
35 százalékát, a harmadikban «— egyes kommunisták nem tekintetértékesek a biztosított robbantóve- a lágyacél öntvényekre. A z üzem40—50 százalékát teljesítettük. így ték szívügyüknek az intézkedések eredmények teljesen kielégítőknek zdékek. Ezek abban nz esetben, ha nek ez évenként többmillió rubel
bizonyultak. A hónap folyamán a nz ember a vezetékhez ér, önmű- megtakarítást jelent. Hasonló feltehát a megterhelés a hónap utolsó |végrehajtását.
műhelyek és részlegek többsége ködően kikapcsolják az áramol és öntést vezetlek be az „Azovsztál".
dekádjában volt a legnagyobb, ami
így
megakadályozzák a sérülést üzemben is.
elkerülhetetlen kapkodásra, rohaml a k k o r elhatározták, hogy eze- egyenletesen dolgozott, minden de- Hasonló készü'éfcek sem a SzovjetA tudományos dolgozók kutatámunkára vezetett és kedvezőtlenül
ket a kérdéseket megvitatják kádban teljesítette termelési ter- unióban. Bern külföldön eddig még
nyilvánult meg a minőségi mutató- a pártvezetőségi ülésen. A pártve- vét. A gyár most már több mint nem voltak. Jelenleg a donyec_me- saikat nem korlátozzák a don.veckrlvojrogi vidékekre.
zetöség először két fontos műhely fél éve ütemcsen dolgozik. 1953 dencel bányákban és más szénkör- medencei ós
számokban.
— a csapágygolyó- és a szepará- első hat hónapjának előirányzatát zetekben mér sokszáz ilyea készü- A főiskola a kazahsztáni ásványi
'"Természetes, hogy a pártszer- torműhely — vezetőinek beszámokincsek lelőhelyének tanulmányozáléket használnak
június 26-ra befejezte.
sával foglalkozik. A közeljövőben a
vezet ebbe nem
nyugodott lójót hallgatta meg arról, hogyan
A
BANYAGÉPÉSZETI
TANteljesítik a gyár
pártszervezete
dolgozók ég főiskolai
bele. A pártvezetőség gondosan taA pártvezetőségí üléseken rend- SZÉK tudományos dolgozói a ,,Kuj_ tudományos
taggyűlésének határozatát. Ezután
hallgatók
egy
csoportja az örmény
nulmányozta az ügyet és az üte- meghallgatták a műhelyek párttitszerint megvitatjuk a mű- bisevugor'-tröszt
bányád
és
a SzSzK-ba utazik, ahol pontos mémes munka megszervezésének kér- kárainak előadásait a párt- tömeg- hely-pártszervezetek
titkárainak „Krasznij Metalliszt"-bányagépgyár
réseket fognak eszközölni az egydését megvitatásra tűzte kl a gyár munka helyzetéről és a kommunis- beszámolóit arról, hogyan szerve- kollektíváival
szorosan együttmű- ugyanazon lelőhelyhez tartozó telé.
pártszervezetének taggyűlésén. A táknak az ütemes m u n k a megszer- zik meg a végrehajtás ellenőrzését, ködve a szivattyúberendezések au- rek és érckészletek kölcsönös terüvezéséért folyó harcban betöltött
hogyan teljesítik a saját, valamint tomatikus irányítására egy szerke- leti kapcsolatainak megállapítására
téma minden kommunistát közvet- élenjáró szerepéről.
a
pártvezetőség, a közgyűlés hatá- zetet készítették. A z ú j szerkezetet Egy másik csoport a Kaukázusba
lenül érintett és érdekelt. Ezért a
A kérdés megvitatása az éles,
taggyűlésen Igen sok volt a hoz- tárgyilagos
bírálat
szellemében rozatait. Az utolsó három hónap- most m á r sorozatban gyártják. A megy, hogy ott különleges magashegységi földméréstani kutatásokat
zászóló. Az elvtársak nemcsak a folyt le és jelentős szerepet töltött ban három műhely pártszervezeté- donycc-medencei
bányákban több
gyárigazgatóságot, a pártvezetősé- be a műhelyek munkájának meg- nek titkára tartott beszámolót. A mint 100 automatikus fczivattyúfoe. végezzen.
javításában. A
következő hónapget és a műhelyek pártszervezeteit ban a csapágygolyóműhely például teljesítés ellenőrzésének kérdését rendezés működük.
1953-ban
a
A F Ő I S K O L A egéaz kollektívábírálták, hanem értékes Javaslato- az első dekádban a havi terv 29 ezenkívül minden műhely pártgyű- „Krasznij Metalliszf-gyár még 500 ját az az egyetlen gondolat és tökat is tettek.
' százalékát, a másodikban 33 száza- lésén is megtárgyaljuk. A végre- ilyen gépegységet bocsát ki. A z öt- rekvés hatja át,
hogy sikeresen
A taggyűlés határozatban köve- lékát, a harmadikban pedig 38 hajtás ellenőrzése a Második Ál- éves tarv végére
előirányozták, teljesítse a X I X . pártkongresszusszázalékát teljesítette. A szepará- lami Csapágygyár
pártszervezeté- hogy a donyec-medencci bányákban nak a szovjet
telte a gyárigazgatóságtól és a
tudomány további
torműhely körülbelül ugyanígy telpártvezetőségtől, hogy vessen vé- jesítette havi tervét. A műhelyek- ben az egész munka megjavításá- lévő összeg szivattyúberendezést au- fejlesztésére vonatkozó határozatait,
lépést tartson az élettel, kielégítse
get a rohammunkának, tegyen hat- ben Jelentősen megjavult a párt- nak hathatós eszköze lett.
tomatizálják,
hatós intézkedéseket, amelyek biz- szervezetek és pártcsoportok munN. Bondarjev
A főiskola a Donyec-medence jö- o termelés igényeit.
fl
m i m

fjreg

este volt már, de
azért
1
Kun Illcs, a falu békebizottsdgának lilkára még bement a kultúrházba, mivelhogy olt kapott helyet a
békebizottság
helyisége.
Igaz, fáradt volt, hisz egész nap
aratott Icrmelöcsoportja, az Aranykalász földjén. De első a kötelesség.
Leült a lócára, g az iratokat nézegette. összevonta szemöldökét és
elgondolta: „Ejnye, ez még sincs
rendjén. A Galamb-utcában
még
nincs békebizo'isóg. De vájjon kit
jelöljünk
az utcai
békebizottság
titkáróvá? Kit javasoljunk az utcaiaknak?
Arcán mélyültek a ráncok gond_
ban volt. Ekkor nyílt az ajtó és be.
lépeti a galambosz koponyájú Szekeres János, a békebizottság
elnöke, olyan jó gazda, középparaszt.
— Jó estét Illési Ijctclepedett S
is. — Látom, gondban vagy.
— Gondban — buktat ra mcq fejit — kit jelöljünk a Galamb-utcai
békebizottság vezetőjének?
— Na kit? — kontrázott a
vén
Szekeres.
Szó szót követett, s nem döntötték el, kire essen a választás, vagyis ki lenne jó a Galamb m utcai békebizottság
vezetőjének. Egyszer
csak homlokára ütött Kun:
— Megvan, legyen a fiatal tavi/ő,
Hámos Sándor, tudod, a bice Hámos fia.
Szekeres elhúzta a száját, ejtegette a fejét:
— Hm, hm, hát én nem is tudom ... ösmerem a gyereket, forrófejű, a szó nem fogja,
különös
legény. Tán még kárt csinálna.
Csend volt• A fiatal tanít ón járt
az eszük.
Ismeri a falu, hisz ott
született, ott járt elemibe. Két tsztendeje, liogy elvégezte a tanítóképzőt, s aztán tanítónak került o /,-j.
luba. Apja az Aranykalász -'sz tagja és csakugyan bicegős. Még 1930ban a Vásárhelyi
uraságnál
bokáját törte é* azóta biceg.
Az ifjú tauVó, ahol csak módját
ejtette — például a Szabad
Föld
Téli Estéken — sokat szólt a helyi hagyományokról.
A Kossuth se.
regében harcolókról, köztük
Bom_
biák Jánosról,
aki az ellenség hét
szuronyscbétől halt meg.
Lelkesen
emlékezett a mult
századvégi parasztfelkelésekről,
annak helyi ve-

B ÉKETITKÁROK
Elbeszélés
zelöiről. Aztán 1919. vörös katonáiról, köztük az író-lcatona Zsúr•
kó Gyuláról,
akit halálra
vertek
a csendőrök, s akinek fia most a
néphadsereg századosa. A tanács,
elnök, meg többen mások — Knn és
Szekeres is — hiába magyarázta a
tanítónak: Helyes a hagyományok.
kai való
foglalkozás, de azt mindenki ismeri az öregek Icözill. Nem
kell túlozni.
No és az a nyughatatlan
Hámos
kitalálta: az iskolát
nevezzék el
Zsurkó Gjpdáról és a házra, ahol
élt, tegyenek emléktáblát.
Lótott,
futott, vitatkozott, egyik
kérvényt
a másik után írta. Az iskolaelnevezésböl semmi nem lett, de az em
lé tábla felkerült a házra. A megyei
újság is irt erről.
Hát ezt gondolta át olyan villanásszerüen Kun és Szekeres. Aztán Kun szólalt meg:
— Azért vróbálkozzunk meg ezzel a Sándorral,
nem
ügyetlen.
Majd látjuk.
S arra gondolt: igaz, fiatal még
embernek és tanítónak is. De
az.
ért csak sejdít az emberi lélekhez.
Mert valahogy a béke a lélek dolga is.
— De azért tartsuk szemmel a
fiút — pillogott Szekeres.
— Jól van — hagyta helybe Kun.
így választották aztán meg Hámon SAndovt a G uta mh-utcában a
bekrhizottság vezetőjének.
peregtek
a hetek az idő rokkáján. Jórészt
elcsépeltek és
dolgozott már a beksbizottsáq a Galamb-utcában. Soréz, rendre
tar_
lottók a kis gyűléseket.
Amikor Kun visínap
délelőtt találkozott Hámossal, az
elmondta,
kedden a nemzetközi h-lyzetbl tartanak kisgyűlist
a Galamb-utcai _
ak — Rácz Béniéit házának udvarán.
Ezzel annyiba maradt a do_
log ég Kun nem mondta meg, amit
gondol'-: „Várj csak, mztjd megnézem, mit csinálsz'.
.... Kedden este. Tele volt Ráezék udvara asszonnyal, férfival, legénnyel, lánnyal. Volt olt ölbenülő
apróság is, kiket anyjuk hozott eL

Kun megállt « kapunál,
onnan
figyelt kis
ideig a megvilágított
udvarra. „Vájjon, hogy, * mint lesz.
Az igaz, szépen összejöttek, vannak vagy 30—S5-en".
Olyan tíz percig beszélt a tanító.
Közben megint szólt a helyi hagyományokról is.
Kis csend lett, aztán egy csupa,
ránc asszony igazgatta
fejkeszkenőjét, fészkelődött helyén.
— Majd akkor én, kedveseim ..
És mond>a ám, hogy járt a kártérítéssel. Eladta a kakast, hogy fizetni tudjon.
— Szóval, elvittem a kakast a
piacra, szép jószág
volt
lelkeim,
én neveltem. Kár, hogy az
uram
vem láthatta. Szegény uram, három esztendeje
elvitte a szívbaj.
Hja, ott kopott
el egészsége az
uradalmakban,
Szóval eladtam
a
kakast» s aztán meaek a tanácsházára, aztán
mondom,
hoztam a
pénzt. Azt mondja
Göcző, az elnök: nem kell a pénz, eleget tett a
beadásnak, eltörölték a kártérítést,
rendelet jött rá. Hej, de sajnálom
a knkasf, igaz van még egy, de
mégis. Szépek ám a süldők,
már
lekötöttem a sógoromnál nékik
a
kukoricái, mivel az én
földemen
nincs. Aztán a békességünket nem
hagyjuk
megháborítani.
Elhallgatott
az asszony. Az emberek biccentettek, s a tanító szólt.
— Volt.e még
valami Kerekes
néni?
— Vót hál! Szóltam a postásnak,
hozzon nekem is újságot, hadd tudjak a világ sorsáról. Aha . ..
Kunt ette a méreg. „Hol vannak
ifi a nemzeleözi kérdések? Én már
régen szóltam volna; maradjunk a
tárgynál. De ez a
tanító...
Rekedi hang szótt:
— Melyik sógorától vette n kukoricát Kerekesné?
Az asszony
bőbeszédűen válaszolt, hogy Tapaszt óiktól. Kun meg
ámult: „Az a rekedlhangú
kérdező
Horváth, a rátarti
középparaszt.
Hál az is eljött?"
A kapunál figyelt még egy darabig. aztán belépett az udvarra.

Köszönt, s intett, Hogy csak folytassák.
Folytatták is. És beszéllek munkájukról,
elmondták terveiket, örb.
műket,
bújulcat.
Kun
mérgesen
nézett a tanítóra. Miért nem maradnak a tárgynál?
Az égen hunyorogták a csillagok és enyhe szél cirógatta a fák
levelét, S egyszerű, papucsos emberek, fürge fiatalok,
jóságos szemű asszonyok kicserélték gondola,
talkat, mint valami nagy
rsalád.
Áradó nagy nyugalom ömlött el.
A béke, az étel volt köztük.
Kunt
is megkapta az a csodás este éa el
akarta magái rikoltani:
— Emberek, harcoljunk a békéért!
De gztán csendben maradi.
A tanító aztán elővette a „kér_
dezz-f eleiek" ládát. Minden
kérdésre válaszolt. Beszélt
Koréiról,
a francia sztrájkról,
VlT.ről.
a
meg arról, miért
nincs számozott
hely a moziban és mikor
lesz k(r
vács a faluban.
Kun vakargatta a
fejét; ,.Nem jól csinálja, mit válaszol minden kérdésre miért
nem
marad a tárgynál? Na, de maid eligazítjuk ezt a kérdést".
ff ét hét múlva Kun beutazott a
járási székhelyre. hogy a ten_
nivalókról és Hámosról
beszéljen
a. járási béketitkdrral.
Szalui Péterrel. El is mondta, mit tesz a tanító és Szálai is
úgy volt vete:
nem egészen jól csinálja.
Hazaérve Kun kereste a tanítót,
de nem találta, mert valami helyihagyományokkal kapcsolatos ittállitás ügyében beutazott a megyeszékhelyre. ,,Na, — gondotta
—
majd less még
alkalom beszélni
vele". Másnap, megint békegyűlésre készültek a Gaíambjuleábnn,
ö
is oda
igyekezett és elhatározta,
megmossa a fejét a fiatal Hámosnak.
Ballagott
a
főutcán s egyszer
csak látja, hogy magas, aktatáskás
férji jön vele szemben. ,J,ini, hisz
ez Kovács elvtárs, a megyei béke.
titkár

»v v '
S örömmel szólította meg. Együtt
mentek a Galamb-utcába. Amíg az
utat rótták Kun beszélt Hámosról.
munkájáról,
arról,
mtt
mindolt
Kerekesné, meg a többi.
Kovács
hallgatott és megjegyezte: megbeszéljük a kisgyűlés után.
Ugy is volt. A falusi békeiroLiban ült Kun és Kovács.
Beszélget.
lek. Azt mondja Kun:
— Ugye igazam volt?! Hallhattad,
láthattad, mit tesz a tanító.
Kovács végig simította deresedő
haját, odafordult
Kunhozt
— Nincs igazad — mondta.
Erre aztán igazán nem számított
Kun.
Ennyire
elszámította
voU
na magát? Kérdőn nézett és Kovács
beszelt. A lényege ez volt: A helyi
hagyományok hazaszeretetre nevelnek. Helyes,
hogy a békcgyáUscn
is szó esik róla és
bárcsak
min_
dcnüH csinálnák.
És aki a hazát
szereti, a bélce katonája.
Haza...
a föld, amelyen élünk, a sok családi ház, az emberek dolgos közössége, ha úgy tetszik, a kukorica',
földek, Kerekes né»l házal áj a. baromfija is. Hadd beszéljenek — és
kell is beszélni — a
kisgyülésen
terveikről, a
hétköznapok
apró
ügyeiről is. Mert azt is jelenti
a
bélce, A béke oly
egyszerű dolgokból áll. Lassan eszmél az emberi lélek. Nekünk kell ébresztgetni,
így érünk oda, fokról Jókra,
hogy
jól lássák a nemzetközi kérdést ig,
ami bizony nagyon
szükséges . ..
Hát nem-e az is legfőbb
dolgunk,
megmutatni minden embernek, neki
személy szerint, mit jeleni a béke?
Ha ezt megértili, akkor már eszméltek és leüzdenek. Baj ám, hogy
sokszor azok nem értik szavunkat,
akikhez
szól..,

HaUgat(aJi mind a ketten,
JF un a hallottakon gondolkodott
s mind egy szálig • elismerte
azok igazságát.
Kovács elmerengve
kitekintett az ablakon át az
útra.
Trécselő asszonyok, egymással incselkedő lányok, legények
mentek
a
kútra a bádogédénnyel. Qdált h zsákokká' megrakott szekér zötyoySri
s a gazda pattintott ostorával.
A kivilágított
kultúrház
előtt
pedig fehér
babakocsit falt egy
asszony..,
REGE
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Gyorslista az Ötéves Tervkölcsön VII. sorsolásáról
800 forint
1083
001—100 2053
névértékben
1095
301—400 2067
kisorsolva:
1098
101—200 2075
501—600 1100
501—600 2077
0060
601—700 1101
801—900 2084
0075
501—600 1107
201—300 2090
0090
301—400 1113
001—100 2092
0107
601—700 2092
701—800 1117
0121
801—900 1119
501—600 2095
0136
201—300 2105
901—.1000 1147
0151
901—1000 2113
801—900 1159
0156
901—1000 2128
701—800 1162
0159
801—900 2130
401—500 1173
0160
801—900 2130
401—500 1183
0176
901—1000 2137
701—800 1184
0176
001—100 2158
301—400 1192
0186
901—1000 2161
401—600 1196
0201
101—200 2175
001—100 1209
0208
601—700 2178
301—400 1214
0213
901—1000 2193
101—200 1220
0215
301—400 2203
301—400 1223
D218
001—100 2218
801—900 1245
0224
901—1000 2249
601—700 1275
0226
501—600 2263
701—800 1275
0240
001—100 2275
301—400 1290
0246
801—900 2279
401—500 1290
0250
301—400 2285
301—400 1314
0259
801—900 2316
501—600 1314
0276
401—500 2324
101—200 1315
0282
901—aooo 2335
601—700 1321
0301
901—1000 2352
001—100 1323
0306
201—300 2363
801—900 1328
0321
701—800 2351
301—400 1331
0349
401—500 2339
101—200 1335
0350
701—800 2355
301—400 1340
0358
701—800 2358
301—400 1356
0375
501—600 2385
0380 - 701—800 1359
701—800 2386
601—700 j 1374
201—300 2404
201—300 ' 1375
601—700 2413
701—800 1379
401—500 2413
801—900 1381
301—400 2420
901—1000 1392
501—600 2421
401—500 1394
301—400 2426
501—600 1421
601—700 2435
001—100 1421
601—700 2448
701—800 1423
301—400 2449
901—1000 1423
701—800 2452
301—400 1429
801—900 2463
001—100 1435
901—1000 2466
601—700 1442
401—500 2474
401—500 1448
101—200 2475
201—300 1453
201—300 2525
101—200 1453
201—300 2527
901—1000 1474
001—100 2560
501—600 1477
401—500 2575
801—900 1491
701—800 2600
501—600 1502
001—100 2610
601—700 1503
601—700 2613
001—100 1520
101—200 2633
301—400 1530
901—1000 2541
701—800 1531
601—700 2650
501—600 1533
301—400 2650
901—1000 1537
001—100 2655
801—900 1541
201—300 2659
901—1000 1543
401—500 2665
201—300 1555
801—900 2667
201—300 1561
501—600 2670
701—800 1569
201—300 2682
101—200 1574
701—800 2683
501—600 1595
201—(300 2685
701—800 1597
201—300 2693
401—500 1598
201—300 2697
201—300 1614
201—300 2703
401—500 1628
901—1000 2725
201—300 1628
201—300 2730
201—300 1629
301—400 2758
001—100 1633
701—800 2775
801—900 1639
901—1000 2795
001—10(1 1640
301—400
301—409 1641
2804
801—900
501—000 1646
2805
801—900
801—900 1650
2805
101—200
601—700 1751
2809
301—400
501—600 1751
2820
001—100
401—500 1753
2823
401—500
801—900 1771
2830
701—800
801—900 1791
2835
501—600 1795
001—100 2845
901—1000 1802
701—800 2846
101—200 1805
601—700 2852
001—100 1805
801—900 2858
201—300 1805
401—500 2863
801—900 1818
101—200 2864
601—700 1819
401-600 2873
901—1000 1830
801—900 2867
701—800 1846
001—100 2874
101—200 1867
001—100 2880
101—200 1867
401—500 2884
401—500 1873
401—500 2884
401—500 1882
501—600 2889
001—100
001—100 2897
001—100 1885
101—200 2918
801—900 1 8 8 6
401—500 2923
401—500 1886
001—100 2924
001—100 1901
001—100 2924
601—700 1913
701—800 2933
201—300 1913
101—200 2943
601—700 1917
801—900 2945
301—400 1918
501—600 2958
201—300 1926
501—600 2958
301—400 1938
001—100 2962
701—800 1949
501—600 1952
701—800 2964
101—200 1955
801—900 2972
401—500
801—900 2978
1960
401—500
501—600 2986
1968
301—400
501—600 2997
1973
501—500
001—100 3003
1982
001—100
001—100 3004
701—800 2001
901—1000 13013
2001
301—400
401—500 [3015
301—400 2003
601—700 3038
2012
901—1000
401—500 <3038
401—500 2016
701—800 :3051
901—1000 2017
101—200 |3072
201—300 2024
601—700 3078
2030
501—600
101—20Q '?<13»
2042

401—500 13085
201—300 3091
501—600 3100
801—900 3127
901—1000 3135
801—900 3139
201—300 3149
901—1000 3158
101—200 3158
301—400 3183
401—500 3189
301—400 8189
401—500 3195
501—600 3197
001—100 3199
701—800 3218
901—1000 1910
701—800 1914
601—700 1924
801—900 1954
101—200 1989
101—200 1993
601—600 2037
201—300 2056
901—ilOOO 2089
701—800 2101
101—200 2101
701—800 2102
201—300 2110
001—100 2138
401—500 2140
801—900 2146
901—1C00
2149
001—t'00
2151
401—500
2165
101—200
2170
501—600
2178
601—700
2184
401—500
2197
301—400
2199
901—1000
2209
701—800
901—1000 2213
2231
201—300
2244
801—900
501—600 2257
101—200 2262
701—800 2319
601—700 2320
201—300 2327
401—500 2332
301—400 2333
501—600 2335
101—200 2348
101—200 2357
801—900 2372
501—600 2373
101—200 2374
701—800 2395
501—600 2418
601—700 2426
401—500 2431
901—1000 2432
601—700 2472
101—200 2481
901—1000 2485
901—1000 2499
701—800 2511
501—600 2512
801—900 2537
501—600 2584
401—500 2598
901—1000 2604
601—700 2621
301—400 2627
201—300 2632
801—900 2665
001—100 2690
601—700 2701
401—500 2709
601—700 2717
90l—<1000 2770
701—800 2798
501—600 2818
701—800 2833
301—400 2844
901—1000 2847
201—300
201—300
901—1000
901—1000
301—400
501—600
501—600
601—7C0
001—100
401—500
501—600
601—700
601—700
101—200
901—1000
001—100
501—600
701—800
601—700
601—700
601—700
101—200
301—400
501—600
301—400
201—300
SOl—400
301—400
901—1000
501—600
701—800
701—800
201—300
201—300
401—500
201—300
601—700
201—300

4£d—sQÍ\

301—400
2128
0562
001—100 3148
1359
901—1000 0586
1069
701—800
0468
0988
901—1000
601—700 0609
201—300 3153
2757
0247
1368
1077
101—200
0576
0863
801—900 0617
601—700 3156
101—200
10.000 forintot
1380
1094
0606
0162
601—700
601—700 0652
301—400 3169
701—800
nyert egyenkénti 1424
1120
0650
0553
801—900
601—700 0712
701—800 3216
húzással:
1426
1141
0674
0297
501—600
001—100
901—1000 0734
801—900
1459
1160
0694
0396
0175
0170
701—800
200 forint
201—800 0755
801—900
1487
1163
0726
0615
0391
0963
401—500
névértékben
901—1000 0758
101—200
1496
1173
0733
0941
701—800
0590
0157
kisorsolva:
501—600 0770
001—100
1554
1185
0838
0144
301—400
0762
0287
0003
901—1000
001—100 0800
501—300
1560
1190
0897
0602
701—800
0812
0727
701—800
0004
401—500
201—309
1579
1212
0911
0775
0811
401—500
0912
0405
901—1000
0007
601—700
201—300
1593
1218
1032
0204
0819
701—300
1314
0114
901—1000
701—800 0838
701—800 0018
1603
1255
1077
0278
501—600
1904
0241
801—900
0021
401—500
301—400
2581
1257
1163
0814
0844
301—400
2069
0202
801—900
0035
801—900
001—100
1606
1262
1278
0382
0848
101—200
2444
0064
301—400
0094
801—900
301—400
1621
1278
1292
0189
401—500
2670
0419
201—300
401—500 0852
801—900 0104
1648
1282
1298
0587
701—800
2685
0712
701—800 0854
901—1000
0107
101—200
1654
1292
1374
0593
0899
301—400
2777
0659
601—700
601—700
501—600 0113
1765
1298
1416
0936
201—300
2889
0442
501—600 0933
0150
701—800
1825
1328
1426
0305
501—600
2930
0994
301—400 0936
501—600 0173
1830
1331
1491
0350
801—900
3138
0131
701—800 0942
0174
501—600
1833
1374
1575
0059
0950
401—500
5000 forintot
801—900
0200
801—900
1858
1402
1797
0677
0962
501—600
nyert egyenkénti
701—600
901—1000 0206
1860
1416
2060
0832
801—900
húzással:
001—100 0970
301—400 0220
1886
1426
2087
0547
301—400
0146
0448
301—400 0975
301—400 0221
1895
1488
2093
0929
0987
701—800
201—300
0279
0711
301—400 0249
1904
1491
2102
0867
0992
801—900
801—900
0485
0979
0261
501—600
1915
1565
2123
0349
701—800
501—600 0998
0524
0815
201—300 0266
1999
1573
2143
0240
801—900
401—500 1004
0558
0724
001—100 0280
2059
2192
0372
301—400
1575
201—300 1034
0564
0868
0281
201—300
2069
2258
0389
201—300
1046
201—300
1576
0669
0582
0283
201—300
2083
2272
0174
301—100
1050
901—1000
1590
0999
0989
301—400 0295
2093
2289
0770
401—500 1064
501—600
1613
1018
0291
301—400 0303
2107
2536
0827
001—100
1094
801—900
1626
1040
0113
601—700 0327
2123
2654
0441
001—100
1096
801—900
1629
1159
0118
501—600 0330
2128
501—600 1119
2654
0867
801—900
1773
1179
0319
0343
801—900
2128
101—200 1131
2663
0197
101—200
1773
1336
0241
401—500 1137
201—300 0351
2167
2878
0078
401—500
1792
1424
0644
901—1000 1140
601—700 0361
2167
2881
0263
201—300
1797
1487
0207
401—500 1144
301—100 0370
2255
2881
0387
701—800
1802
1554
0528
801—900 1157
201—300 0373
2282
3005
0871
201—300
1806
1560
0042
401—500 1162
401—500 0377
2290
3082
0166
701—800
1811
1593
0653
601—700 1177
901—1000 0400
2320
3148
0381
701—800
1829
1765
0608
801—900 1186
201—300 0433
2344
101—200
1876
1000 forintot
1886
0083
0442
201—300 1229
601—700
2402
601—700
1876
nyert sorozat2128
0085
001—100 1297
0445
101—200
2415
701—800
1878
húzással:
2282
0429
001—100 1302
2421
001—100
1887
301—400 0463
2320
0459
1243
401—500
201—300
2444
1313
801—900
1907
501—600 0464
2507
0291
3121
901—1000
401—500
2447
1318
501—600
1911
801—900 0478
2620
0543
901—1000
300 forintot
2483
1330
401—500
1912
301—400 0496
2848
0348
201—300
nyert sorozat2500
1338
201—300
1918
601—700 0497
2899
0980
201—300
húzással:
2501
401—500
1923
701—800 0521
601—700 1380
2933
0957
0011
801—900
2507
201—300
1951
501—600 0529
801—900 1382
2961
0756
701—800 2003
2530
001—100 0034
701—800 0532
201—300 1390
3112
0894
901—1000 2006
2531
901—1000 0050
601—700 0561
101—200 1400
300 forintot
501—600 2008
2569
1434
901—1000 0055
801—900 0571
901—1000
nyert sorozat101—200 2018
2592
001—100 0057
501—603 0582
501—600 1438
húzással:
101—200 2019
2609
401—500 0060
401—500 0604
401—500 1482
0072
401—500
901—1000 2037
2620
101—200 0069
001—100 0607
701—800 1497
0116
501—600
901—1000 2060
0628
2670
1502
401—500 0080
801—900
901—1000
0124
901—1000
701—800 2077
2685
401—500 0083
401—500 0635
801—900 1512
0136
601—700
601—700 2080
2699
801—900 0123
001—100 0675
001—100 1516
0146
401—500
501—600 2087
2706
301—400 0161
501—600 0677
201—300 1517
0149
401—500
701—800 2093
0684
2754
1546
201—300 0186
901—1000
801—900
0174
901—1000
801—900 2102
0766
2757
1563
801—900 0196
601—700
801—900
0175
101—200
101—200 2123
2773
501—600 0219
601—700 1655
301—400 0787
0183
701—800
0278
601—700 2127
2775
501—600 1790
601—700
001—100 0790
0188
901—1000
701—800 2137
501—600 1796
2777
501—600 0290
701—800 0800
0196
901—1900
801—900 2143
901—1000 1822
0803
2803
901—1000 0295
201—300
0230
201—300
0299
501—600 2192
301—400 1836
2824
701—800
301—400 0832
0233
901—1000
0325
501—600
501—600 1866
2899
701—800
2211
701—800 0840
0279
701—300
0350
401—500 2223
401—500 1891
2848
401—500
801—900 0844
0352
0316
401—500
001—100 2233
401—500
2859
901—1000 0849
100.000 forintot
0336
101—200
001—100 2258
601—700 nyert egyenkénti 0361
2871
301—400 0853
0344
201—300
201—300
101—200
0379
2272
101—200 0856
húzással:
0391
901—1000 2889
201—300
501—600
0380
2273
701—800 0856
1331
0508
0430
201—300 2890
801—900
201—300
2289
701—800 0857
50.000 forintot 0385
0423
401—500 2891
501—600
301—400 nyert egyenkénti 0396
2295
101—200 0892
2894
0430
801—900
601—700
101—200
0404
2323
801—900 0922
húzással:
001—100
0445
001—100 2895
101—200
0406
2340
801—900 0936
0069
0973
601—700
0460
901—1000 2911
901—1000
0413
2349
201—300 '0941
0361
0011
701—800
0470
101—200 2912
901—1000
0416
201—300 10972
1255
0716
201—300 2357
0485
901—1000 2913
001—100
0450
001—100 0973
2930
25.000
forintot
001—100 2372
0492
101—200
301—400
0457
101—200 0976
401—500 2377
0524
801—900 2933
701—800 nyert egyenkénti 0467
húzással:
201—300 0980
901—1000 2479
0558
701—800 2943
401—500
0468
301—400 0988
0645
0559
601—700 2482
001—100
0560
101—200 2951
0495
2501
001—100 ,0993
0704
0808
2961
2869
601—700
0564
801—900
0503
301—400 2507
3 0 1 — 4 C 0 1007
0828
0719
2873
101—200
0587
401—500 2964
0504
001—100
2510
101-200
1069
0013
2965
1016
2874
701—800
0590
101—200
0512
801—900 2525
201—3C0 1033
1402
0876
3073
2877
801—900
0603
801—900
0564
101—200 2535
701—800 1051
1829
0901
3074
2878
101—200
0663
401—500
0576
801—900 2536
2003
0711
801—900 1076
3080
2882
101—200
0669
501—600
0579
901—1000 2551
2295
0102
301—400 1079
3112
2946
601—700
0670
501—600 3122
0600
501—600
2699
0631
2570
301—400 1098
2950
601—700
0677
401—500 3138
0606
101—200 2599
601—700 1116
3035
0182
2951
0697
801—900 3153
0628
501—600 2616
501—600 1117
3156
0152
2955
0732
901—1000 3179
0645
501—600 2638
001—100 1120
10.000
forintot
2975
C734
601—700
0650
501—600 2654
401—500 1121
nyert egyenkénti
2982
200 forint
0762
201—300
901—1000 2654
0652
801—900 1135
húzással:
3007
névértékben
401—500 2663
0812
701—890
0653
101—200 1146
0050
0993
3013
kisorsolva:
101—200 2670
0845
701—800
0664
801—900 1150
0664
0151
3016
201—300 2699
0912
401—500 0004
301—100
0674
601—700 1155
0868
0015
3026
301—400 2702
501—600
0921
101—200 0009
0694
701—800 1157
0912
0085
3031
601—7u0 2720
201—300
0726
0933
901—1000 0021
901—1000 1162
1094
0700
3033
801—900 2742
301—400
0704
0978
701—300 0023
301—400 1167
1190
0594
3039
501-600 2773
501—600
0999
901—1000 0049
0731
701—800 1199
1792
0283
3047
0068
001—100
001—100
1015
801—900
0732 •
2778
201—300 1203
2211
0711
3043
901—1000 2818
501—600
0733
1018
201—300 0081
901—1000 1207
2223
0849
3076
101—200
801—900
0768
1024
501—600 0129
701—800 1216
2273
0729
3077
801—900 2856
901—1000
0773
1040
101—200 0138
2857
401—500 1233
2507
0322
3090
101—200
201—300
0825
1042
501—600 0140
2878
001—100
2525
0221
3096
1255
701—800
701—800
0828
1073
401—500 0150
201—300 1256
2856
0742
3114
0153
101—200 2881
101—200
0838
1074
001—100
301—400 1288
2929
0416
3126
501—600 2881
001—100
0866
1110
401—500 0189
2885
801—900 1294
2939
0065
3144
0219
001—100
701—800
0868
1122
401—500
501—600 1310
3046
0202
3167
0225
601—700 2926
701—800
0875
1159
101—200
401—500 1312
5000 forintot
3168
0265
601—700 2929
901—1000
0897
1179
301—400
001—100 1320
0271
701—800 2939
201—300 nyert egyenkénti 0911
50.000 forintot 1187
701—300
3005
801—900 j 1322
húzással:
0273
001—100
601—700
nyert egyenkénti 1229
0912
201—300 0319
301—400
201-300 I 3 0 2 6
701—800 1331
0060
húzással:
0122
0949
1232
001—100 0334
701—800
2"í
_?!! '3035
101—200 11335
0083
0732
0960
2421
0001
801—900
1233
701—800 0402
201—300 |1344
201—300
0186
0795
0979
201—300 3046
1648
0485
1241
001—100 0427
801—900 ! 1350
601—700
0278
0610
0986
901—1000 3080
201—300 0465
25.000 forintot 1243
3082
401—500 1355
701—S00
0295
0889
1002
901—1000
101—290 0472
nyert egyenkénti 1258
3083
001—100 1380
101—200
0385
1020
0869
701—800
1276
601—700 0524
húzással:
3087
601—700 1380
101—200
0404
201—300
0668
1032
1314
101—200
3095
301—400.1432
0233
0996
701—800
0406
901—1000
0029
1033
1320
401—500 0557
ool—doo
1090
o&tf
0558
0416
001—100
1060
0758
U36
3M—3N
(Folytatás a 6. oldalon)
101—200
901—1000
201—300
101—200
101—200
601—700
201—300
201—300
501—600
401—500
401—500
901—1000
901—4000
101—200
601—700
301—400
401—500
701—800
501—600
201—800
701—800
301—400
301—400
701—800
901—1000
401—500
701—800
301—400
001—100
601—700
401—5C0
701—800
101—200
801—900
901—1000
601—700
301—400
501—600
901—1000
501—600
401—500
201—300
801—900
701—800
601—700
301—400
401—500
701—800
501—600
201—300
401—500
601—700
901—1000
501—600
401—500
901—1000
401—500
101—200
301—400
101—200
701—800
701 -<800
201—300
601—700
901—1000
501—600
801—900
201—300
001—,100
201—300
701—800
701—800
401—500
401—500
401—500
001—.100
801—900
201—300
501—600
101—200
101—200
501—600
801—900
901—1000
001—100
501—600
701—noo
901—1000
701—800
501—600
701—800
501—600
101—200
001—100
101—200
301—100
301—400
901—1000
701—800
401—500
701—800
301—400
401—500
601—700
501—600
601—700
401—500
501—600
301—400
201—300
901—1000
301—400
201—300
601—700
701—800
701—800

6

1436
438
145
455
1167
172
481
510
515
551
.586
594
601
.639
774
1778
1794
1820
IK32
1835
1893
1894
1900
1909
1912
2008
2011
2039
2047
2059
2089
2097
2107
2109
2127
2135
2158
2159
2190
2204
3222
2235
2257
2270
2280
2291
2304

SZERDA

1

(Folytatás

az ötödik oldalról.)

101—200
101—200
701—800
201—300
101—200
001—100
401—500
001—100
901—1000
101—200
401—500
901—1000
401—500
301—400
401—500
101—2C0
101—200
201—300
501—600
101—200
601—700
401—500
001—100
801—900
601—700
301—400
601—700
001—100
801—400
601—700
701—800
701—800
201—300
401—500
601—600
801—400
301—400
401—500
401—500
601—600
201—300
301—400
301—400
901—1000
901—1000
201—800
401—500

2311
2314
2333
2347
2387
2392
2417
2427
2442
2452
2458
2459
2486
2492
2519
2500
2521
2522
2530
2542
2564
2570
2603
2605
2605
2639
2645
2651
2671
2678
2680
2705
2720
2724
2734
2739
2765
2776
2793
2800
2804
2819
2820
2824
2829
2852
2874

2886
'2908
2927
2960
2966
2971
2985
2994
3027
3052

£01—9C0
401—500
101—200
301—400
201—800
£01—403
401—500
901 1000
901—1000
401—600

801—400
Marokkaban
ter/ed
801—900
mozgalom
501—600 az ellenállási
701—800
Párizs (MTI). A Guillcaume tá..
201—300 bomok, marói kői fuhclylar[ó ál.
401—5C0 tal elrendelt hírzárlat ellenére Páéikezetl hitelt érdemlő je.
701—800 rizsba
801—900 lenlések szerint Rabatban, a ma„védnökség"
fövárosábon.
401—500 rokkói
hétfőn
p
Mecsetek
környékén
újabb tüntetésekre került sor.
A
Kamatozó kötvények törlesztéses
tűnte lök
ismétellen
össíoütköztek
sorsolása:
a rendőrséggel, 50 tüntetőt letartóz200 forint névértékben kisorsolva: tattak. A ..védnökség" nagyobb vászámvégződés:
rosaiban kimenési tilalmai
iendel_
tek el. A marokkói nagyvárosok ez
000
008
912
913
ostromállapot képét mutálják.
010
019
922
939
Az
északafrikai
félsz ibpífttási
056
081
029
027
bizottcás részéről a világ
közvé092
093
046
054
leményéhez
intézed
felhíváshoz
121
133
116
159
csatlakozott az algíri ulér.úk testü187
148
219
242
lete, valamint a tuniszi új-desziur
187
180
246
254
párt vezetősége is, ti]takozva a ma201
218
279
296
rokkói szultán trónfosztása é3 a
230
273
306
392
francia pyarmatoéltíók ái'al Marok295
310
398
407
kóban végrehajtott puccs ellen.
311
332
411
420
375
880
464
489
382
386
492
496
397
431
499
517
500
543
545
561
583
537
565
561
603
604
565
569
615
645
631
635
Értesítjük a propagandista
704
736
686
660
konferenciavezető
elvtársa738
751
680
695
kat; hogy
1953 augusztus
772
801
796
819
28-án, pénteken délután
16
825
860
822
903
órakor a Pártoktatók Házá861
863
916
991
ban „A szocializmus gazdasági
alaptörvénye"
című
Fenti gyorslista közvetlenül a hú
témakörből konferenciát tarzás utón készült.
Az esetleges
tunk.
számhibákért nem vállal az OTP
Pontos
megjelenést
kéfelelősséget.
A
hivatalos nyererünk!
ményjegyzék augusztus 25-én, kedAgit.-prop. osztály
den jelent meg, amelynek alap3078
8097
3104
3114
3122
3139
3146
3146
3153

801—900
101—200
601—700
701—800
201—300
801—900
001—100
701—8C0
201—300
901—1000
101—200
001—100
501—600
401—500
601—700
001—100
001—100
701—800
401—500
701—800
401—500
901—1000
801—400
401—500
601—600
101—200
101—200
701—800
901—1000
801—900
801—Q00
201—300
801—900
801—900
601—600
801—900
301—400
801-900
101—200
001—100
201—300
501—600
201—800
401—600 ján az Országos Takarékpénztár
401—500 összes fiókjai és a postahivatalok
101—200 [ megkezdték a nyeremények és tör601—700 I lesztések kifizetését,

A kormányprogromm megvalősulásn

megvalósítását mutatja az is hogy
megyénkben az iskolák építésére
szánt költségvetési összeget 540.000
forinttal felemelték. Ezt az összeget a megyei tanács oktatási osztálya a forráskúti két
tantermes
ú j általános iskola felépítésére és
két nevelői lakás megépítésére fordítja. Ezzel a forráskúti ú j iskola
— amelynek elkészítését csak' a
következő esztendőre tervezték —
még ebben az évben elkészül.

Párthirel

Szerdán ünnepi sz.abad púrlnapra i kotmány-műszak a'alt 134 százalégyűlek össze az Erőmű
dolgozói,' kos tar/teljesítéssel dolgozott. Mun.
hogy alkotmányunk
születésének kamódszerét a hozzá beosztott dob
negyedik évfordulóját megünnepel- gozótáreninak is átadja. A sztaháátvételekor fojék. Ezen a pártnapon
lüntették novis a kitüntetés
fokozotki azokat a
dolgozókat, ukik
az j gadalmat telt. hogy még
részét a termelés
augusztus 20 i
versenyszak iszban ' tabban kiveszi
kiváló
eredménnyel dolgozlak. A növeléséért vívott harcból.
legnagyobb eredményi Filák
IgKaiapis Menyhért elvtárs Vázán,
nác segédmunkás és Kakipás Meny- fü ő szép eredményeket ért el
a
béri kazánfűtő elvtársak értök el. síéninagtak'í'í'áenál.
Az
Aikot.
Kiváló munkájukéri
sztahánovista mány-müszakban
dolgozótársaival
kitüntetésben részesültek.
együit 13.7 t 0 nna szenet takarított
Filák Ignác
a
lcazánkormolás meg. Szakmai tudásai a hozzá beszakembere sok esetben meg egész cszto't fiatal fűtőknek átadja. Edfülöt nevelt
forró állapotban végzi a kazán kor- dig m á r több kiváló
molását, nom riad vissza
semmi- Katápis elvtárs a Szegedi Erőműféle akadálytól.
Teljesítménye ál- nél?
Misán György
landóan 133—140 százalék. Az al-

Jó eredményekkel vizsgáinak a szakmai tanfolyamon
Szeged 2 Postahivatal dolgoiói
Minden
üzemben
és
minden
munkahelyen vállalásokat tettek a
dolgozók alkotmányunk napja méltó megünneplésére. A mi postahivatalunk dolgozói, akik Szeged
Pályaudvar területén végzik munkájukat, a munka
minőségének
megjavítására tettek vállalásokat.
Ennek érdekében szakmai tanfolyamon is részt vesanek
dolgozóink.

hőá;vonu|á:ok,
A legutóbbi szakvizsgák alkaltöbb helyen
elsSrban
nyuqaton mával számos dolgozónk bizonyíés északon zápor- totta be, hogy megtartja ígéretét
eső,
egy-két
helyen zivatar
Meg.
élénkülő
nyugati,
— északnyugati
szól
A nappap felmelegedés nyugaton kiésé csökken, l<e|e,en alig változik
v á r h a t ó hőmérsékleti
értékek ' az
ország területére: Szerda reqael 11
—14. délben nyuqaton ás északon 20
—23, máshol 23—26 fok között.
HB
HS

sc>

A 40 váron atlétikai
béke
második szakaszának

MOZI

Befejeződött! a 40 váró®
atlétikai
bélié postavericnyo
második szakaszának Ariékelé*©. A versenyeken 22
ezer 249 dolgozó vett részt, aldk 5976
minősítési pontot szereztek és a versenyszámonként elért
legjobb
hat
pont: ériéko 72.785 pont volt.
A második szakasz az elsőhöz v i .
szétnyitva nagy Javulást
mutat
az
Indulók számában és az eredmények
minőségében. Bekapcsolódtak a fegyE*|e fél 8: Három a kislány.
veres alakulatok
taglat Is.
akik
Az építési munkákat
szeptemAz elmaradt vasárnapi előadás le- ezóp eredményeket értek el
A leg.
gyei erre az előadásra
érvényesek. nagyobb létszámban Ismét a vasutas
berben kezdik meg.
dolgozók vettek részt, de
dicséretFILMPROPAGANDISTAK
F I G Y E L M É B E re mé'Jt-ö a kis létszámú üzemek bekapcsolódása
a:
versenybe,
Igv
pétMa délutón fél 7 órai kezdetié! a
Szabadság-mozi kultúrtermében tartja i dúul az. Ecsetgyár, a Szegedi Gőzfüvettek részt
a
a Közönségszervező I r o d a a lilmpro_ rész. Szép számmal
ami
pugandleta tanfolyam
mánodlk
elő- kisipari szövetkezetek dolgozói.
szervező
adását Az eivtóivik feltétlen és pon- a Spartacus Sportkör Jó
m u n k á j á n a k tulaldonitható.
Lelkesen
tos megjelenését kérik.
versenyezlek a VÜC'amnWvnsut, a Gvu.
MÚZEUM
fngyár" és a Konzervgyár
munkáját
Szegedi Iparfejlődés a céhektől a is. Várakozáson alul maradt, az el»ő
szített. Németh István Szentmiszocialista Iparig: Fejlődéstörténeti ki- szakaszban !ó| úzereplő Ruhagyár. A
hálytelek, Felszabadulás-utca 74. állítás;
Móra Ferenc emlékkiállítási lelkesedés fő'cg o sportkör vezetősészám alatti lakos már burgonyá- Fehértó élővilága kiállítás; hétfő ki ge részéről hiányzott. Jelentő* Javuvételévei
mindennap
10 órától eate 8
ját is felszedte és gyomtalaní- óráig.
Szabadság: Róma. 11 óra (szeptember 2.lg).
Vörös Csillag: A császár pékle (au
gusztus 27.ig).
Fáklya: Ajlaml áruház
(augusztus
26-ig).
Az előadások háromnegyed ( fii 8
órakor kezdődnek.
ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD

emeléséért

FA gépmunkásokot és szalagfűrésze*
Hzrokmunkásokat azonnal
feivew.ünk
rilkuidó
munkára.
Csongrád megyei
Sepri'»gyár.
BESZÉDHIBA.) AVITÖ t a n f o l y a m , * Indít u Slketnémák
AU.
Tnniniézete.
Bécsi krt. 36 Jelentkezés 9—16 óráig.
GÉPIRO_gyor*fró tanfolyam
kezdődik
eltelén Szakiskola, Klauzál tér 3.
MEZŐGAZDASÁGI
dolgozókat felveszünk. Jelentkezés Szövetkezeti üt L
ez.ám alatt.
Ulszegedl Paprikaipari
Céigatdaaág Irodájában
TISZTA ú j
50 llterea rézüst üstház.
zn| eladó Deák F. u. 2.
EGY fehér két.'Mtöe szekrény, íróasztal eladó. Töröknél, Felhő U. 1/b.
KONYHAKREDENC akasztói rés-vei olcsón elndó. ISMWVO! u. 16.
HOHNER harmonika,
4+2
modern
rádió, varrógép olcsón eladó Petőfi
telep 37. u. 1070. Műút, első lá.mpa.
ELADÓ
dro'káekocW,
húsz
mázna
hordképewéflü.
Hódmezővásárhely.
Zrlnvl u. 51. szám. Kristóf János.
KISFIAS tehén eladó. Tisza Lajoe u.
85 szám.
RELVAROST Szolba.
konyhás.
Összkomfortos lakást keresek
nzonnnira
költségmegiérttéesel. Ajánlatok: Teréz
p . 35. szám.

totta vetéseit. Csónyi Antal Tisza Lajos-utca 99. szám
alatti
hat holdas paraszt teljesen elvégezte a tarlóhántást, de a másodvetés ápolásában is jó példával
jár elöl paraszttársai
között.
Szabó Sándor Nyil-utca 9. szám
alatti dolgozó paraszt minden
tarlójót felszántott mór és a felszántott területre kihordta már
a trágyát ls. Másodvetésű kukoricát kétszer kapálta meg, mert
erról is bő termést akar betakarítani.
Végezze így munkáját Szegeden minden becsületes
dolgozó
paraszt, mert a beadáson túl termett gabonájával, takarmányféleségével szabadon rendelkezik és
ha többet termel, több jut a szabadpiacra, ezáltal életszínvonala
is jelentősen emelkedik.

F.LADrt
tal;

3.70

2.20

m

m

padláelépcső

üvegszekrény,

KÖNYVTÁR
Könyvtári szolgálat rendje a szegedi
Egyetemi Könyvtárban a nyári szünidőben!
Könyvkölcsönzéa: keddee 7 órától
2 óráig pénleken 12 órától 7 óráig.
Olvasótermeink a szünidő alatt zár
va vannak.
A Somogyi
könyvtár
flókjatr.ak
nyitvatartási Ideje:
Petőfitelep: (X,
utca) fiók szerdán,
szombaton e*to
5—8-ig. Móravárosi fiók (Hajnal.utca)
kedden, pén;eken 5—8-lg. Rókusi fiók
(Kossuth L. sugárút 71) szerdán pér.leken 5—7.1g
Újszegedi (Kultúrház)
fiók kedden
pénteken este 6—fl-lg.
AorlJI* 4. útja 12. ezerdán pénteken
este 5—7-ig Partfürdő- riók délelőtt
11-től este 7-ig (vasárnap Is.) Felső
várost fiók (Gá| utca):
szerdán ós
pénteken este 6—8-lg.
somogyi:
üé'eiöti 10 órától es'o
7-lg (KflnyvkO!csön?és>
délután' 2 tö|
este h óráig).
Gorkiji
(Horváth M u 3.
MSZT
székház)
Hétköznapokon délelőtt 10tői 2-ig: délután 3-tól 7 óráig könyv
kölcsönzés
Ifjúság részére szerda és vasárnap
kivételével
minden nap fél 2-től 4
korlát. óráig.

nvúlket-

és fejleszti tudását. Tóth Jenő és
Tanács Imre például vizsgájukat
jeles
eredménnyel
tették
le.
Ugyancsak ötös eredménnyel vizsgáztak Békési Pál és Laczi Lajos. Török Lajos és Ágoston József
pedig négyes
eredménnyel
tettek
tanúbizonyságot
a tanulás
terén végzett eredményes munkájukról.
Alkotmányunk napjának
megünneplése után továbbra is lendületes
szorgalommal
folytatjuk
munkánkat és tanulásunkat. Tudjuk, hogy ezt teszik az üzemek,
a földek dolgozói is a kormányprogramm megvalósítása érdekében. Az idősebb postás dolgozók
segítik a fiatalok felkészülését a
vizsgára. Mi azon vagyunk valamennyien, hogy még hibátlanabbul végezzük el a munkánkat, kiküszöböljük m u n k á n k fogyatékosságait és hogy elősegítsük a posta
tervteljesítését a rá váró feladatok
elvégzése terén.
Kovács Mihály

SPORT

A kapásnövények terméshozamának
Az elmúlt aszályos esztendő
u l á n ebben az cvbcn bő termést
takarított be dolgozó parasztságunk. A beadási kötelezettség
teljesítése után bőven marad még
gabonájuk. Ma m á r minden becsületes ember látja, hogy magónak dolgozik és egész évi
munkája gyümölcse
életszínvonala
rohamos
emelkedésében
nyilvánul meg. Dolgozó parasztságunk azt Is látja, hogy minden
gabona, minden
növényféleség,
amelyet földjéről takarít be, elsősorban
saját
életszínvonala
emelkedését szolgálja. Ezért most
augusztus 20. után sem pihenhetnek meg babérjaikon, hanem
minden erővel küzdenek
azért,
hogy Idejében végezzék el a soronkövetkező feladatokat. Katona Mihály Pásztor-utca 66. szám
alatt lakó dolgozó paraszt
már
gyomtalanította másodvetésű kukoricáját, de egy kataszteri holdat m á r lucernavetésre ls előké-

2«.

Alkotmányunk ünnepén leltek sztahanovisták
— ezután még jobban dolgoznak

A szakmai tanulás egyéni s Budapesten teszünk vizsgát. Érezzük
azt, hogy m u n k á n k minőségében
sok még a javítanivaló. Éppen ezért fokozott szorgalommal tanulunk és m u n k á n k megjavításáért
indított harcba bevonunk
olyan
dolgozókat is, akik eddig lebecsülték a tanulást. A hivatal dolgozóinak mintegy 90—95 százaléka
ID0JARASJELENTÉS
tett ígéretet munkája minőségének
varható időjárás
szerda estig: Fel. megjavítására.

n z
Ú U

utján

Szeptemberben kezdik meg a forráskuti
új iskola építését
Kormányunk programmja
célul
tűzte kl, hogy fokozottabb gondot
kell fordítani a munkáslakta kerületek és községek iskoláira. Megyénkben évről-évre egyre bővül a
községi iskolák száma.
Most Is alkotmányunk
ünnepén
adták át az ú j Iskolát villannyal
együtt a baksl dolgozóknak, illetve
tanulóifjúságnak. Ugyancsak megkapták új iskolájukat az algyőlebőiek és szeptember elsején adják át a kisklrálysógi tanulóknak
az István hegyesl ú j iskolát.
A kormányprogramm
mielőbbi

*

1953. AUGUSZTUS

Szegedi

ifjúsági

úszók

Esztergomban

A szegedi ifjúsági úezók Esztergomban Csongrád megye Színeiben i n d u l ,
tak az országos lfjús-ágl
úszóbajnokeagokon ahol igen eröa mezőnyben
helyezéseket
értek el
A 10O m.es
nöl mellúszásban harmadik
Peterdi
(Petőfi) 1:32.1; 100 m-e* férfi mellúszásban ötödik Vajtni (Petőfi) 1:22,
200 m es férfi mellúszásban hatodik
Va|tul 2:57.2; 100 m-es férfi
hál.
úszásban
hatodik
Vtlrga
(Petőfi)
ltSl-el; a 4x200 m-es férfi
gyors,
váltóban negyedik
Csongrád
megve
csapata (Szendrei I „
Szendrei
II..
Varga, Lugosl). A
4x100 m.es férfi
vegyerváltóban ötödik
Cscmtgrád megve (Szendrei II.. Vajtaí. Szendrei I,
Dobai II).
Értekezlet

a

rókusi

tornacsarnokban

postaversenye
értékelése

lás mutatkozik
a
Tex+ll m ű veknél,
uhonnan sokkal t ö b b dolgozó indult,
mint n
verseny el*ő
szakaszában,
azonban a sportkör vezetőei«ének to_
vúbb kell Javítani a felvilágosító é«
szervező munkát a h a r m a d i k szakasz
sikere érdekében.
Hiányoztak a versenyből a tranáoe
dolgozói, valamint a kiskereskedelmi
vállalatok. Itt főjeg a. verseny megszervezésére kell törekedni
A sportkörök
közül
ló
szervező
m u n k á t végzett a
Lokomotív és a
Spartacus Sportkör. B Honvéd SE a
versen veztetés terén ért eü igen szép
eredményt.
Nagy érdekllődéskel
várluk az or
ezágos értékelés eredményét és most
nz n feladatunk.
hogy me*rkezdiflk
az előkészítő
m u n k á l a harmadik,
egyben döntő
szakaszra,
hogv
a
voiveny befejezésekor
a 39
várowt
megelőzve Szeged cisőnek
kerüljön
ki o 40 város atiéllkal
béke postaversenyéből.
Dudás Italos,
a z Atlétikai Társadnsrnt Szövetéé?
elnöke
Megkezdik

edzéseikel

a Dózsa

vivói

A Szegedi Dózsa Sportkör vtvószakosztálya befejezte
nyárt
kiegészítő
sportedzéscit és 27.ön megkezdi rendszeres edzf-eit.
A vezeiőeég kéri
a
ragokat,
hogy feltéllen
jelenjenek
meg.
'

Totótájékoztató

I . Bp. Bástya—Bp. Kinizsi 1—1,
2.
törölve; 3 Győri Vasas—Szegedi Hon.
véd I—x; 4. Dorogi Bányász—VL Sor.
tex 1—2; 5. Sztálin Vasmű Építők—
Salgótarjáni Bányász 1—1; 6 Miskolci Lol<—Debreceni Lok 1—1; 7. Salgótarjáni Voeae—Bp.
Lok x—2;
8.
Sajószenipélcrl Bányász—Ozdl
Vasas
2—1; 9. Szombathelyi
Honvéd—Pécsi
Lok. 2 - 2 : 10. Ceglédi Lok—Bp Saik.
ra 1—x; 11. Sz Pelőfi—Légierők 1—
l i 12. Szolnoki Lok.—Bp Előre 2—2,
13. Csillaghegyi VL—Komlói Bányász
1—1. Pótmérkőzések: Szombathelyi VL
—Péraúlhegyl Bányász 1—1; 15 Nyíregyházi ÉpHők—Porecesi Bányász 1—
1;
Nagybátonyi
Bányász—.Mis keltát

Csütörtök eete 7 órai kezdettel
a
rókU3Í tornacsarnokban téli
terem"
beosztó értóltozjeietet tartanak
Az
egyesületek képvleejől Jelenjenek meg. Honvéd 2—1.

A RÁDIÓ

MAI

MŰSORA

MSZT H I R E K
Augusztus 26. szerda
di
17.40 Előadás
17 55
Szórakoz.
Kossuth rádió
taíó zene, 19
Hangos újság, 20 TD
Ma délután 6 órakor Belváros VI.
20.10 E í v falu —
MSZT szervezete (Jókai u. 4)
taggyű.
5 Falurádió. 5.30 Hírek, 5.45 Reg. perc külpolitika
léét tart kultúrműsorral egybekötve, geli zene, 5.5P
Torna. 6
Levelezők egv nóta, 20.40 Riport, 21.40 Tánc.
22.25 Szimmelyre a tagokat éa vendégeket meg. Jelentik. 6.45 Lnpezrmle, 7.05 Hang- zene 22 Hirek. rporí,
fónlku* zene, 23.25 E«tt muzuika, 24
hívja a vezetőség.
jomezek. 8.05 Énekkar, 11.30 Elbe
Hírek.
Az MSZT
V szerveze'e 'Április 4. szélés 11.50 Keringő. 12
Hirek. 12
Petőfi rádió
ú i t g 121 értesni tagságát és aktivált, óra 10 Népdalok, 12.30 Ének
12.50
dl vei, Jósika u . 32.
6 Ének kamura kórus, 6.45 To-na, 7
hogy ma. eeerdán délután fél 6 óra- Előadás
13 Mai operettekből. 13.30 !
SZÉP fehér, mély gyermekkocsi mat- kor aktíva- és
i
Szimfónlkus
Indulók, 7.35 Vidám zetaggyűlést tart, utá- Hanglemezek.
14.15
Cvermrkrádió.
9 Hangszerszóraccal
elodó
Szentháromság u. 62. na könyvtáréra.
14.35 Hangverseny. 14.50
Népi ze- 1: ne 8 Hangverseny
lók.
9
20
Úttörő
híradó, 9.40 Gyér.
PERZSASZONYEG 2.lOszer 2.75
or
ne. 15.30 C.ordonkí, 15.50 Dalok, 16
10 Hírek, 10.10 Buettze.
csé>n eladó.
Béke u. 2/b;
délutáni
SZAKSZERVEZETI H I R E K
éra 20 F.seménvlálék. 17
Hirek. 17 , mckrádlú
i ne, 10.30 Ovdások műsora, 11 Nóndalörákbzn megtekinthető.
A MAV ée egyéb
nyugdijatok bi- óra J0 VIT dalokból. 17.25 Sztv kül- I kórusok. 15
Rádlóegyüt'es
15.3©
BEJÁRÓNŐT keresek délelőtt két ő r á . zalmi teetüiete 27.én délután 3 óraIrodalmi
rinort
15.50
Operarészle
ra, esetleg másnaponként. Dózsa Gy. kor Tolbuchin sugárút 14. szám srlatt
lek. 10.30 E'őaciáe, 16.45
Vonóetrló.
DÉL MAGYARORSZÁG
u. 0 I. em 3.
bizalmi ülést tart. 29-én délután 3
17.10 Elbeszélés 17 30 Vidám zene.
Dolliikat napilap
GYERMEKAGY
riadó.
Újszeged, Fürj órakor igen
fontos és
az
összes
17.55 Építőipari fé'óra, 18.40 Ének,
Felelő*
szerkesztő
kiadd
u. 25. szám.
nyuedljueokat érintő
ügyekben tag19 Előadás
19.30 Tánczene
ZOMBORI JANOS
SANDBERC: látszerész ú j
címe Sztá- gyűlést rendez bóketrvűléseei egybe,
Szerkeszti
a szerkesztőbizottság
lin krt. 47. Nyit szeptember 1 én.
kötve. :> melyre
minden
nyugdíjast
Szerkesztőség- Szeged
Lenin u. 11
elvárnak.
Telefon: 35-35 As 40-Ro
HIRDETMÉNY
BEMUTATÓ C S I L L A G V I Z S G Á L Ó
KOLÖNBEJARATU
bútorozoit
Kfadőhlvntal• Szeged Klauzál tér S.
szobát keresünk
n5 részére a
Értesítjük a iako*«ágot
hogy
az
Telefoni 31-16 és 35-00
A celllagászat-l hét
kereeben ma
Belvárosban Címeket a Délma.
algyői Tii«za-hldon a
közúti forga.
1«> órakor nz. Egyetem
Bék ér ÖleiéQ»arorszáq
kiadóhivatalába kéCsongrédmetzyet
Nyomdaipari
lom
Javítási
m
u
n
k
á
k
miatt
f
h
ó
27,
ben „Az ú j csillagászat
megteremée 28-án 21 órától éjfélután 1 óráig
rünk.
Vállalat
Szeged
tői'' címen előadás Utána távcsöves
szünetel,
MAv Pft. Főnökség
Felelős vezető: Vlncze György
bemutatóé
recnek alkalmas. 12 rete*zes faszek.
rény, férfikerékpár.
Lajta u 8. sz.
Huszár laktanya mögött.
EGY perzsa! b u n d a ,
natúr
pézsma
bunda o l t a l m i áron eladó. Megtekinthető Bánval szűcsnél Oroszlán u. 3.
ELCSERÉLNEM budapesti
XVI. ker.
szép szoba, konyhás lakásom
szege

