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„VÖRÖS C S U K A J O B B JOVO F E L E 
Ujabb tercielősziWetíezeli cso ro r l a lakul ! Hagysiegeden 

•Dolgozó népünk kezdi fel-

ismerni a szocialista, a közös, 

a társas termelés minden elő-

nyét és szívesen, önként, egyre 

fokozódó mértékben tér ét a 

szövetkezeti termelési formára* 

— mondotta Rákosi elvtárs a 

Magyar Dolgozók Pártja Nagy-

budapesti aktiváiának értekez-

letén. 

Hogy mennyire igy van, ezt 

tizonyitja az a tény, hogy 

Nagyszegeden rövid idő alatt 

21-re emelkedett a termelőszö-

vetkezeti csoportok száma. Egy 

hete, hogy Várostanyán megala-

kult az első szövetkezeli terme-

lőcsoport s a várostanyai dol-

gozó kisparasztok máris ujabb 

terme'öszövetkezeli csoportot 

alakítottak-

4z ujabb csoport tagjai 
ugyanugy, mint az első csoport-
Deliek valamennyien Igyekvő, 
szorgalmas kisparasztok. Már 
régóta szóbeszédük tórgya a 
termelőszövetkezeti csoport volt. 
A cséplések idején már kezd-
ték látni, hogy valóban jobban 
j^r, aki szövetkezetben dolgo-
zik. Egyesek csak olvasták, 
hogy egyik vagy másik nrg j-
szegedi termelőcsoportban mi-
lyen jó terméseredményt érlek 

el. Többen csoportos tanulmányi 

kirándulást tetlek a sándorfalvi 

termelőcsoportnál. Az ott szer-

zett személyes tapasztalatok az-

tán végérvényesen meggyőzték 

azokat is. akik gondolkodtak, 

hogy nekifogjanak a közös gaz-

dálkodásnak, vagy sem. 

Sokat beszélgettünk 
dülőtársaimmal a közös gazdál-
kodásról — mondja Simon Ist-
ván, királyhalmi kisparaszt. — 
Az idén azonban meggyőztek a 
tények. Látom, hogy hiába sze-
retek és tudok is dolgozni, az 
egyéni gazdálkodással a legna-
gyobb igyekezet mellett is ter-
méseredményem jóval alatta 
jár, mint akik közösen gazdál-
kodnak. Most már végleg el-
határoztam, illetve elhalároztuk 
társaimmal, hogy közösen dolgo-
zunk. 

Mindezt Simon István még 
vasárnap a DÉFOSz iroda előtt 
mondotta, mielőtt tizenhat tár-
sával végleg papírra nem vetet-
ték a csoport megalakítását. 

Sokszor esett szó 
Várostanyán a termelőcsoport 

alakításról. Ha összetalálkoztak 

az utcán, vagy munkaközben a 

határban a dolgozó parasztok. 

De ugyanerről beszéltek a ma-

lomban és augusztusban a ter-

mény begyűjtésnél Is, amikor a 

földmüvesszövetkezet raktára 

előtt összetalálkoztak és össze-

hasonlították saját termésüket a 

közösen gazdálkodók eredmé-

nyeivel. Többször éjtszakába-

nyuló estéken vitatták és hány-

ták-vetetlék meg részleteiben 

Simon Istvánék nagy problémá-

jukat, amely több más város-

tanyai dolgozó problémája is. 

A sok vita eredménye 
az lett, hogy vasárnap alakuló 

gyűlésre jöttek össze, hogy kö-

vessék előbbi társalkat. Két 

óráig sem tartott ez % mind-

annyiuk által várva-várt gyűlés, 

amelyen megalakították régi vá-

gyukat, a termelőcsoportot. Kö-

zös megegye éssel csoportjuknak 

a »Vörös Csil!ag« nevet adták. 

Ezzel a névvel kezdtek neki 116 

hold földön tizenheten az uj 

életnek, egy más, jobbfajta ter-

melési módnak, örömmel és bi-

zakodással indulnak most ezen 

az uj uton Városianyán a •Vö-

rös Csillag* termelőcsoport jobb 

jövő felé törekvő tagjai. Nem 

kétséges, hogy valóban ez az 

ut vezet nemcsak a várostanyai, 

hanem minden dolgozó paraszt 

jobb jövője felé. 

Á szorgalmas munka .kerékkötői 
a szabotáló, csaló, kulákok és cinkosaik 

A D É F O i Z íé! miniaTEic&ló ikyében tet! ípzsp&oi 
Szigorú el árás níu az cszertíváni pupi bi-lok vezetői elien 

Dolgozó parasztságunk min-
den erejét megfeszíti, hogy 
még határ idő előtt teljesítse 
az őszi szántáS-vetési tervet 
és a rozs u t án minél előbb 
elvesse búzá j á t is. Ezt a szor-
galmas munkát azonban min-
denütt akadályozni igyekez-
nek most is éppen úgy, mint 
eddig a kulákok, akik nem 
csak u vetéstervet nem hajlan-
dók rendcsen teljesíteni, ha-
nem- ahol csak lehet, megká-
rosítják munkásaikat is. 

Avranov Illés Rókus i feke-
teföldeken lakó ku lák ügyével 
má r foglalkozott a DÉFOSz 
munkaügy i bizottsága és az 
elmaradt munkabérek megté-
rítésére kötelezte. Most újabb 
munkabércsalást fedeztek fel. 
Alkalmazottai egész sorának 
nem fizette meg a túlóradíjat, 
aőt a törvényesen járó fizeté-
ses szabadságot is elcsalta tő-
lük. Jaksa Jú l i a és Hevesi 
Már ia összesen 1691 forint 
elmaradt munkabért követelt 
rajta, Ferenci Veron 204, 
Zsótér Ju l i anna 154, Karkas 
I l ona ' 353 túlórát dolgozott 
anélkül, hogy d í j á t megkapta 
volna. Ezenkívü l a ku lák a 
napi munka után még takaró-
kat is köttetett velük. A DÉ-
FOSz szegedi munkaügyi bi-
zottsága most kötelezte a ku . 
lákot, hogy az elmaradt mun-
kabéreket teljes egészében fi-
zes e meg. 

Hasonlóképpen az eddig ki 
nem fizetett munkabér meg'é-
rítésére kötelezte a DÉFOSz 
Peták József őszeszéki 78 hol-
das külákót is. Peták még 
1945-ben azzal a feltétellel fo-
gadta meg harmadosánaki 
Sztankovics Józsefet, hogy az 
ál latszaporulat egyharmadr i 
sze Sztankovicsot illeti, az ál-
latok gondozásáért. Mire azon-
ban az első ál latszaporulat 
megjött volna, a ravasz ku lák 
Sztankovicsnak minden ok 
nélkül felmondott. A népi de-l 

mokrácia azonban nem hagy ja 
hogy a ku lákok kisemmizzék 
munkása ikat és ezért a ledol-
gozott idő fejében 4662 forint 

megtérítésére kötelezték Pe-
tákot. 

Népi demokráciánkat akarta 
megkárosítani dr. Gaál Gyula 
plébános, az ószentiváni „Szt. 
Gellért-alapítvány" nevet vi-
selő 60 holdas papi birtok ve-
zetője• A községben ugyanis 
több a lka lommal dobszóval 
hirdették, hogy mindenki sze-
lektoroztassa a búzá j á t és a 
földművesszövetkezet szelek-
torai bárkinek rendelkezésére 
ál lanak. Dr . Gaá l Gyu la azon-
ban nem akart erről tudomást 
venni és üszögös, törött, dara-
bos szemű, ezenkívül árpával 
kevert búzát vettetett a föld-

be, amelynek legalább 10—15 
százaléka csírakép'elen. A 
rosszindulatú hanyagságot 
Kószó Ferenc elvtárs, a deszki 
gépál lomás egyik kiváló trak-
torosa vette észre. Jelentése 
nyomán az ószentiváni Nép i 
Bizottság helyszíni szemlét 
tartott és megál lapította a lel-
kiismeretlen szabó tázst. A 
rendőrség szigorú eljárást in-
dít az ügyben, annál is in-
kább, mert a terménybegyüj 
tés során is szabotáltak az 
ószentiváni papi bir'ok veze-
tői. Legfőképpen dolgozó pa-
rasztságunk, de minden dol-
gozó érdeke, hogy az ilyen 
kulákszabotálókra és cinko-
saikra a legerélyesebben le-
sújtson igazságszolgáltatá-
sunk. 

A DESZKI TRAKTOROSOK 
a szentesi alközpont 
gépállomásainak élén 

A deszki gépállomás eddig az 
ötödik helyet fogl®Ka eü a sz <n_ 
tesi alközpont 15 gépállomás 
sa között. A gépállomás dolgo-
zói azonban miniden erejükkel 
ama törekedtek, hogy minél 
jobban szolgálják a dolgozó pa-
rasztságot és eaan keresztül né-
pi demokráciánk érdekeit. A 
szorgalmas munkának mag is 
tett az eredménye és a legújabb 
klártéki tés aökaTmával 36S4 
pontereclménnyei a deszki gép-
állomás etr. eiső helyre került a 
szenti alközpont valameny-
nyi gépállomása közül. 

Az elért jó eredmény a szor-
galmas munka meC'lett főként 
annak köszönhető, hogy helye-

sen megszerveziék a munkát, 
am.fyre a Pártszervezet veze-
tésével a fokozott tanulás. ideo-
lógiai önképzés ad'a meg .szá-
mukra az alapot. A gépállomás 
dolgozói közül az elmúlt héten 
Patyik Pál és Páncsa Dusán 
traktorosok tűntek ki legjobb 
eredményükkel. 

A gjépáillomás dolgozói mosi 
fokozott igyekezettel végzik 
munkájukat. Továbbra is éjjel-
nappal, és vasárnap egyaránt 
kinn dolgoznak a traktorokkal 
a földeken. A napokban újabb 
két traktor érkerett a gépállo-
másra. hogy minél inkább elő-
segítsék az őszi szántás-vetési 
munkák sifcarét 

Kulturházat avatott 
a szegedi földmüvesszövetkezet 

A szegedi földmüvesszövetkezet 

vasárnap jólsikerült ünnepség 

keretében tartotta meg kultúr-

házavató ünnepségét, a Petőfi-

telep 76. szám alatt. Már az ün-

nepség előtt a szegedi vasutas-

zenekar szórakoztatta a kor-

nyékből igen nagy számmal oda-

gyűlt dolgozó parasztokat. 

A kulturházavató ünnepséget 

szövetkezeti gyűlés vezette be. 

Ennek keretében Soés Vincéné 

elvtársnő, SZÖVOSZ megyei tit-

kár és Vad János elvtárs, a sze-

gedi földmüvesszövetkezet ügy-

vezetője tartott előadást az idő-

szerű szövetkezeti kérdésekről. 

A műsor keretében nagy siker-

rel szerepelt a vasutas zenekar, 

valamint a MÉMOSZ énekkara 

és az MNDSZ kultúresoportja. 

A műsor ünnepélyes szövetkezeti 

tagkönyvkiosztással fejeződött be. 

» » 
FELSOKOZPONTI HÍREK 

(Tudósítónktól.) Felsőközpont 

dolgozó parasztsága magáéva 

tette a kormány versenyfelhívá 

sát és öntudatosan, teljes erejé-

vel, versenyszerűen végzi az őszi 

szántás-vetés munkálatait. 

A Balástya, őszeszék és gaj-

gonyai dűlők öntudatos dülőfele-

lőseinek felvilágosító jó munká-

juk alapján a kis- és középpa-

rasztok a szántás-vetési verseny-

ben igen jó eredményeket értek 

el. Nevezetesen Gera János ba-

lástyai kisparaszt, Tóth Sándor 

balástyai középparaszt, Nagy 

Sándor balástyai kisparaszt, Vet-

ró Lajos balástyai kisparaszt, 

Ördögh József balástyai közép-

paraszt, Balogh Antal gajgonyai 

középparaszt, Tóth Sándor gaj-

gonyai középparaszt, Tóth Imre 

öszeszéki kisparaszt és még sok 

mások. 

Rozsvetésünket az ütemterv 

szerint 100 százalékig teljesítet-

tük. Búzavetésünk nagyon kevés 

hányaddal szintén teljesítve van. 

Algyőn is munkában minden 
traktor és fogatos eke 

(Tudósítónktól). 

Vasárnap a kora reggeli órák-

ban már mozgalmas volt az al-

győi párthelyiség. Jöttek a nép-

nevelő elvtársak, hogy a Sze-

gedről érkező Szikra-gyufagyári 

falujáró elvtársakkal együtt fel-

keressék dolgozó parasztságun-

kat. 

Délelőtt megérkezett a han-
gos híradó autója. A Népház 
környékén összegyűlt a község 
apraja-nagyja és örömmel hall-
gatják az őszi szántás-vetés ide-
iéhen történő elvégzéséről tar-
tott beszámolót. A hangos hir-
adó közölte a falu lakosságá-
val, hogy melyek azok a mun-
kák, amit Idejében el kell vé-
gezni a dolgozó parasztságunk-
nak. 

Azok a dolgozó parasztok, 

akik megértették kormányza-

tunk leihívását, Igyekeztek azon-

nal a dolgozó nép hasznára vá-

ló rendelkezésnek eleget tenni. 

Az őszi munka végzése terén Al-

győn élenjáró dolgozó parasz-

tok PásztI József Mátyás ki-

rály-utca, Tóth Lajos Farklrét, 

Csikós József Rákosi telep, VI-

dács János Algyő-íanya és Ma-

tuszka Gábor Rákóczi telepi la-

kosok. Ezek a kisparasztok tud-

ják, hogy cz a reájuk rótt kö-

telezettség a közösség javát 

szolgálja. 

Amig a kisparasztok becsü-

lettel végzik munkájukat, addig 

a kulákok a munka szabotálá-

sávat hátráltatják a fejlődést, 

rombolni igyekeznek a demo-

kráciát. A kulákok gazdasági 

felszereléssel rendelkeznek, te-

hát megfelelő Időbea elvégez-

hetnék becsülettel az őszi szán 

tás-vetés munkálatait, de nem 

teszik, mert a haladás kerékkö-

tői, a demokrácia megdöntői 

akarnak maradni. Ilyen kerékkötő 

kulákok Algyőn: Majorosi Vin-

ce, C. Nagy Imre farkiréft, Ko-

pasz József Algyö-tauyal és 

Szendrel László Algyö-RákóczI 

telepi lakosok. A kulák speku-

láció minden vonatkozásban 

megmutatkozik. Amig a szántást 

végzi, addig a földje végénél 

a vetőgépet hosszú Időn keresz-

tül kihasználatlanul állni hagy-

ja. A dülőielelösök feladata, hogy 

most az őszi szántás-vetés al-

kalmával ellenőrizzék az ilyen 

módon szabotálni Igyekvő kulá-

kokat és a munkavégzés sor-

rendjében Igénylő parasztnak, a 

vetőgép rendelkezésére álljon. 

Az algyői Pártvezetöség az 

őszi szántás, vetés Időre való 

elvégzése érdekében beállította 

a gépállomás 4 traktorát, a ma-

gánosok traktor- és lófogatait 

is, hogy a kormány által ki-

adott rendelkezést maradéktala-

nul végrehajtsák. Ez a kor-

mányrendelet megvalósítása a 

jövő évi jobb termés előfelté-

telének a biztosítását szolgálja, j 

BAKOS MIHÁLY 

A szüreti munkálatok jó Gtem-
ben haladnak és lassan a befe-
jezéshez közelednek. Egyea szőlő-
fajtákban a termés jó közepes. 

Mint mindenütt, Igy nálunk i» 

dolgozik az osztályellenség. Né-

meth Sádor gajgonyai földtulaj-

donosnak előbbre való a rossi 

lószerszámok megvarrása, mint 

földjének megmunkálása. ígér-

jük azonban Németh Sándornak, 

vigyázunk rá. hogy inkább a 

földjének időben való megmun-

kálásában versenyezzen! özv. 

Csányi Istvánná gajgonyai kulá-

kot is szorgosabb munkára int-

jük. 

A DÉFOSZ és a Mezőgazda-

sági Igazgatóság által rendezett 

kiállításon igen szép számmal 

vettek részt a felsőközponti gaz. 

dák. A szép kiállítási anyaguk-

nak volt az eredménye, hogy a 

kiállító gazdák közül hárman 

ezüst oklevelet, egy pedig arany 

oklevelet nyert. Dicséretre méltók 

Répás Illés óriási burgonyái, 

melyet műtrágyahasználattal, jól 

előkészített talajban termelt és 

Longa Antal balástyai középpa-

raszt gyapottermeléssel való kí-

sérletezésének eredménye, amely-

lyel szépen halad és melyért a 

kiállításon arany oklevéllel tün-

tettek ki. 

Balog Antal 

x Pk. 16.647/949. sz. 8000 Ft 

becsérték ü traktor Szegeden, 

Ilona-utcu 23. szAm alatt októ 

ber 31-én 10 órakor elArveret-

tetik. Nagy jbir. végrehajtó. 

A proletár nemzetköziség 
hirdetője, 

A békéért folytatott harc 
éles fegyvere 

a 

Tarfos békéért, 
néoi feaw ráciáért 
A kommunista és munkás-
pártok I ájékoztató Irodá-

jának lapja 
O l v a s d ! T e r j e s z d : 


