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S z e g e d a i z ülemlerv szerint tHS százalékot 
szolgáltafolt be 

A Népi Beszoígálfafási Bizottság az őszi 
mezőgazdasági munkában is segiti 

* a dolgozó parasztságot 
A népi beszolgáltatás! bi-

zottság tegnapi ülésén a fő-
ispán beszámolt Szeged ter-
méseredményeiről és a be-
szolgáltatás üteméről. Meg-
állapította, hogy az tilolső 
héten, a hármas ünnep el-
lenére is ugyanannyit sz.ol-

Íáltattak be, mint az előző 
élen, 
A gazdák eddig 33fi vasion 
gabonái alltak be, aiu! az 
előírt £61 vagonnak 55.3 
százaléka. 

Debrecen — Szeged ver-
senytársa — eddig 47.6 szá-
rai óbban teljesítette a be-
szolgáltatást, tehát • i 

ismét verettünk Debrecen 
elölt. 
Az 55 százalékos ered-

mény is igen jó, mert az 
előírt 604 vagon beszolgál-
tatandó mennyiséget nem 
mind kenyérgabonában kell 
beadni, hanem megfelelő'át-
számitással olajos magvak-
kal, burgonyával és tenge-
rivel lehet leróni. 

Ennél még különb ered-
hiényt mulat azonban az 
ütemterv teljesítése. 

— ütemterv, — egv bizo-
nyos időoontra elői'ányzott 
toiennviség. melyet addig be 
kell szolgáltatni. 

Igy Szegednek augusztus 
-23-ig 223 vagon az ütemterv 
Szerinti előirányzata. Eddig 
97. időpontig a gazdák, mint 
már említettük., beszolgál-
tattak 33G vagon, a csépiő-
gc'ptulajdonosok ocdie 83 
vagont, 

ami összesen 419 vagon. 
Tehát az ütemtervet ala-
pulvéve Szeged a beszol-
gáltatást 1SS százalékig 
(eljesitette. 
Elkészültek a termésát-

lagra vonatkozó számitások 
ís. Eszerint a buza 9.9 má-
zsa, a rozs 6.3 mázsa, az. ár-
pa 8 mázsa, a zab 4.4 má-
zsa holdankér.ti átlagos ter-
mést hozott. Ennek összesí-
téseképpen tehát a szemes 
termésátlag 5.6 mázsa Sze-
geden 

A dorozsmai járásban Al-
pyőnek 84 vagont Írtak elő 
n beszolgáltatásra és 11-et, 
•Sándorfalvának 21 vagont és 
8-at, Pusztamérgesnek 7.5 
vagont és 4-et, öttőmösnek 
'4 vagont ésúi-at* Tápénak 43 
vagont és 4.5-et szolgálta-
tolt be. 

A lorontáli járásban bes'k 
71 vagon előirányzat mel-
leit 21-et, Kübekháza 45 va-
gon helyett 23-at, őszentiván 
40 vagon hclvett 14-et, SzÖ-
rcg 80 vagon helyett 30-at, 
tJjszentiván 32 vagon he-
lyett 14-et, Gyálarét, mely-
nek az előírása 9 vagon, 2 
vagon gabonát szolgálta-
tott be. 

A gyűlésen a közellátás 
képviselője arra a kérdés-
re, hogy mikor kezdődik 
tneg a gazdák elszámoltatá-
sa, azt a felvilágosítást ad-
ta, hogy előreláthatólag a 
jövő héten, tekintve, hogy 

még nem érkeztek meg, a 
nyomtatványok. Itt megkell 
említenünk, hogy több vá-
rosban és megyében már 
folynak az elszámoltatások. 
A 15 holdon felüli gazdák 
beszolgáltatását ellenőrzik 
elsősorban, mert a kispa-
rasztok legnagyobbrészt pél-
dásan teljesítették kötelessé-
güket. 

A népi beszoígállalási bi-
zottság elhatározta, hogv, 
most, amikor a beszolgál-
tatás rövidesen a végéhez 
ér, — nem oszlik fel, ha-

gt munkálatokban segíti 

és vezeti a dolgozó pa-
rasztságot. 

* 
A belügyminisztériumba 'ér-

1%-etf főispáni jelentések be-
számolnak a beszolgáltatás 
mait heti állásáról. A. jelenté-
sek alapján megállapítható, 
hogy a beszolgáltatás! verseny 
különösen a népi bizottságok 
munkája nyomán országszerte 
egyre jobban kiterjed és az ed-
diginél is nagyob arányokat öli. 
Az eredmények annak ellenére, 
hogy az elmúlt héten országos 
esőzések voltak és a kenyér ün-

nem az őszi mezogazdasá-'' nepe miatt szünnap volt, kiüt-
nőnek mondható. 

Az MDP kezdeményezésére 

AlSami konfekcióiizemet 
létesítenek Szegeden 

A' szegedi munkanélküli-
ség problémájának szem-
pontjából nagyjelentőségű 
tárgvalást folytatott tegnap 
Zöld Sándor elvtárs, a Ma-
gyar Dolgozók Pártja nagy-
szegedi pártbizottságának 
titkára, Dénes Leó polgár-
mester és Redő Éva vezér-
igazgató, az Állami Ruha-
ipari Rt. vezetője. tArróH van 
sző, hogy a Ruhaipari Rt. 
Szegeden nagyszabású kon-
fekciős üzemet létesítene, 

amely 3—400 női munka-
erőt tudna foglalkoztatni. Az 
MDP-nak ez az akciója 
rendkívül nagy fontosságú, 
mert a pártnak' eltökélt 
szándéka, hogy a szegedi 
munkanélküliséget minden 
rendelkezésre álló eszközzel 
megszünteti, vagy legalább 
is csökkenti. A konfekció-
üzem telephelye már meg-
oldást nyert, mert az üzem 
elhelyezésére a megfelelő 
helyét már ki ls jelölték. 
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Huszonötezer embert vesztettek 
a g ö r ö g m o n a r c h o l a s i s z í á k 

a grammoszi harcokban 
Athén, augusztus 26. A de-

mokratikus görög kormány a 
grammost harcban részt vett 
csapatokhoz napiparancsot in-
tézett A napiparancs kifejti, 
hogy a 70 napos grammos! harc 
augusztus 21-ével lezárult. A 
fasiszta kormány többmint 100 

ezer katonát vetett harcba és a 
demokratikus hadsereg 25.000 
főnyi veszteséget okozott. A tá-
madást sikertilt. visszaverni. L)e-
mokratikus^iirszerzők jelentése 
szerint Londonban egyre na-
gyobb . elismeréssel adóznak a 
demokratikus hadseregnek, 

Efetszinvonafiunk augusztus 
eSső felében tovább eniefoetiefi 

A Statisztikai Hivatal leg-
újabb jelentése szerint az élel-
mezési költségek Indexszáma 
augusztus első felében 128-ról 
126-ra csökkent. Ennek meg-
felelően visszaesett az összes 
megélhetési költség indexszá-
ma ís, mégpedig a julíusvégi 
117-ről 116-ra. 

Az olcsóbbodást folyamat 
jtmius elején indult meg az 
élelmiszerpiacokon. Az élelme-
zési költ stégek indexszáma má-
jus 31-én még 158.5 vott, ek-
kor állt a legmagasabtvan az 
elmúlt gazdasági évben. Má-
jus 31-tői augusztus 15-ig 32 
pontfal Csökkent az Index és 
ezael párhuzamosan hanyatlott 
a megélhetési költségre ősz-
szege is. 

A metéíhetéví költség önrfev-
(rfiia auíusitns tUtiepén már 
13 síáizalák'kal vall alac&e-
nyabb, intnl két és fél hé-
nappal ezelőtt* 

ennyivel emeltedéit tehát mun-
kabérünk, fizetésünk' vásárló-
ereje, a reálbér a május végi 
helyzettel szemben. 

Augusztus első felében a 
burgonya 10 százalékkal, a 
zöldség" és K zöldfözeléik Atla-

Sosan 12 százalékkal, a para-
icsom 15 százalékkal, a gyü-

mölcs pedig átlagosan 25 szá-
mlákkal olcsóbbodott. A bur-
gonya. zöldség, v.öfdtózelék ésí 
gyümölcs ára ma m j r alacso-
nyabb nz egy év előtti ám' . t 
is. A hagyma drágult kissé 
augusztusban, de a mai bagy-
rnaár még így ls csak fcie 
a tavalvi augusztusi árn k. A 
tojás ára körülbelül 10 szá-
zalékkal magasabb ma a tava-
lyinál. 

A megélhetési költség ol-
csóbbodása életszínvonalunk 
emelkedését jélenti. 

A változatlan fheffwk éí 
órabérek vásárlóereje fs 13 

százalékkal aőveteuett tui-
fas éta. 

A nagyobb munkateljesítmény-
nvei cfőrt nagyobb munka-
bérek pedig ennél is nagyobb 
mértékben emelték a dolgozók 
reáljövedelmét és életszínvo-
nalát. A közalkalmazottak reál-
jövedelme az augusztusi 17 
százalékos fizetésemelés után 
és az áresések következtében 
35 százalékkal nagyobb ma, 
mint volt ikél böuappai ez-
etótt. 

„ f i f a r t é s b é k é é i t , 

a é p i d e m « b r í c j á é r t ! á í 

sz.&ma 
A kommunista- és munkás-

pártok erejének forrása: kap-
csolat a tömegekkel. Erról szói 
a .Tartós békéért, népi demo-
kráciáért !< legújabb számának 
vezércikke. Miakinen, a finn 
kommunista párt központi bi-
zottságának propagandatitkára a 
finnországi parlamenti válasz-
tások mérlegérőt és a finn po-
litikai helyzetről ir, Kovács Ist-
ván, a Magyar Dolgozók Pártja 
politikai bizottságának póttagja 
a pártszervezetek választási el-
vének tiszteletbentartásáról, 
Moghioros, a román munkás-
párt politikai Irodáidnak tagja 
padiig a párígyülésről, mint a 
politikai nevetés iskolá ;á'ói Ír. 
Közli a lap az olasz kommu-
nista párt vezetőségének hatá-
rozatát az ország politikai hely-
zetéről, Terpesev, a bolgár 
munkáspárt poKlikai bizottsá-
gának tagja pedig érdekfeszítő 
cikkben számol be Bulgária 
kétéves népgazdasági tervének 
végrehajtásáról. Grofewohf, a 
német szocialista egységpárt ve-
zetőségének elnöke a szocialis-
ta egvségpárt feladatairól szá-
mol be és értékes beszámolót 
olvashatunk az USA kommunis-
ta pártjának XIV. országos Icon-
gcsszusánól Is. 

A d o l g o z ó k m i n d e m r é t e g e 
m e g m o z d u l t a z i s k o l á k é r t 
Rövidesen befejeződnek Szegeden az iskolajavitési munkálatot 

E g y a tervönk 3 évre 
N é z z előre, d o l g o z z érte 

A csütörtök esti palronázs-
blzottsági értekezleten bonta-
koztak kl annak a hatalmas 
munkán az méretet, amelyet a 
• Dolgozók nz iskoláért* moz-
gatom keretében az üzemek, 
gyárak, hivatalok, intézmé-
nyek, testületek dolgozói vé-
geznek. 

Tomhácz Imre elvtárs, & 
pafronázsbizottság elnöke Is-
mertette az eddig befutott je-
tCIl lésG 1 • 

Az MNDSz gyűjtése '4500.40 
forint, a Tisza-malom dolgozói 
40, a Konzervgyár dolgozói 
100, az építőmunkások szak-
szervezete 500, a vendéglátó-
ipar doígozóí 100, a bőripar 
dolgozói 200, a nyomdászok 
80, a gőzfürdő 5)0. a zenész-
szakszervezet 89 46, a gázgyári 
Imi hírcsoport 100, a Népbank 
alkalmazottai 30.40. a Varga 
Mihály cég alkalmazottai 200, 
a Márkus Kft. 150, az MDP 
kulturcsoport 300, gyárfe] ág ve-
lök 600, Tisza-malom 100. 
Szirovicza Györgyné 10 forin-
tot juttatott. Az eddigi befize-
tések meghaladják a 7700 fo-
rintot inig a kiadások 3800 fo-
rintot Tesznek C d . 

A HONSz szegedi és Csong-
rádi csoportja természetesen 
a rokkanttelépí marostői isko-
lát javitja rohammunkával. A 
KIOSz 3084 forintot gyűjtött 
a tápéi töröktelepi Iskola re-

Rókusi pártszervezet tagjai figyelem! 
Szombaton 6 órai n l ^ a , gy f l tartunk Kossuth L.-sugárut 

kezdettel y 53sz. a. párthelyiségünkben 

A taggyűlésen minden egyes elvtársunk pontos megjelenését elvárjuk. 

noválásiíra. Az MDP alsóvá-
rosi pártszervezete az alsóvá-
rosi földmüvesuteai elemi is-
kolát vette pártfogásába. A 
Belváros II . a Dohánygyárral 
közösen az őszen tiváni és a 
belvárosi 'fiúiskolát vette párt-
fogásába. Negyvenezer forintos 
költséget vállallak magukra. A 
Dohánygyár 40 tagu kultur-
gárdájá' is részt kért ebből 
a munkából. 

A Szegeoi JJcnderfonó a 
Poto cipőgyárral 850 munka-
órát végzett a Móraiskolán. A 
szegedi Gázgyár a rókusi is-
kolán segit. de vállalták a 1" 
fiatalabb község, Árpádköz! 
iskolájának heiyrcállitási mun-lódtak. 

k á i t 
A Nagyszegedi SzIT mun-

kája szinte páratlan a tnafid 
nemében, 18 iskolát váltait, 
ebből 11-et önállóan, hetet; 
más szervezettel közösen épit 
ujjá. Még sportpályákat is épí-
tenek a faivaxban, hogy a k i i 
tanyai gyermekek egészséges 
sportolási lehetőségét biztosil-
sák. 

A jólsikcrült értekezlet vé-
gig magán viselte a >Dol£ozók" 
az iskoláért/ mozgalom jelen-
tőségét, minden bejelentés-
minden megbeszélés á dolgo-
zók lelkesedését mutatta, ami-
vel a mozgalomba bekapcso^ 

A népügyészség lefaríóziatfa 

d r J n f a ! Ferenc makó* güénriinyígaznafft! 
Az elmúlt hónapokban több 

ma Ivói pénzügyiga zga tósági 
tisztviselőt tartóztatott le a 
népügyészség a demokratikus 
államrend elleni izgatás miatt, 
mig csütörtökön már a pénz-
ügv igazgat óra került a sor. Mint 
kídei ült, a pénzügyigazgató elő-
szeretettet gyűjtötte maga kóré 
a fasiszta uüiílu tisztviselőket 

és az előléptetéseknél is azo 
kat részesítette előnyben. Ezr 
zei magyarázható a pénzügy-
igazgatóságon uralkodó fasiszta 
szellem. Dr. Antal Ferenc azon-
ban óvatos volt kijelentései-
vel, de kétkuiacsos politiká-
jára ráfizetett. 

A szegedi népügyészségen ki-
hallgatása után letartóztatták, 

A Nehéz Ipari Központ a l fö ld i leraknia 

V31*93 Iszsi vaskereskedés 
Szeged, Híd-u?ca. Tele on : 2-53. 
Rendelkezésére áll az lisszes vasárak, horsaevzoft áru. zonánc-

eüéai, stb. készletével a t. vlsmieiaáft kereeketSálaek. 


