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Tervé r tekez le t f ujitók jutalmazása 
a Tiszamentf Fűrészek ujszegedi telepén 

(Oteml tudósítónktól.) Ünne-
pélyes külsőségek között tartot-
tók meg a Tiszamenti Fűrészek 
újszeged! Özemében a tervis-
mertető értekezletet és ujilási 
juta lomkiosztást. 

VIncze flntal vállalatvezető 
elvtárs rámutatott azokra az 
eredményekre, amelyeket az üzem 
dolgozói a hároméves terv si-
keres befejezéséi); végrehajtottak 
hogy eredményeinket a felsza-
badító Vörös Hadseregnek és 
Pártunknak köszönhetjük, flz öt-
éves lerv egy u) ország terve — 
mondotta Vincze elvtárs. 

Léderer Ferenc elvtárs Ismer-
hette az ötéves terv elsőévi rész-
tettervét. Közölle, hogy az öt-

éves terv első évében az 1949. 
évi termeléshez viszonyítva a lá-
dagyári részlegnél 111 százalék, 
mlg a gyapotíizemnél 118.3 szá-
zalékkal emelkedik a termelés, 
fl beruházásokkal a bépi beren-
dezéseket korszerűsítik. 

Rudas László elvtárs az üze-
mi pártszervezet nevében szó-
lalt fel és felhivta Pártunk tag-
jait, hogy az ötéves terv végre-
hajtásánál a Párt tagjainak kell 
élen járni a munkában. 

Ezután sorban szólaltak fel 
a dolgozók: Petróczl István, Lé-
derer István, Hladek Ferenc, 
Madarász Péter, Svéd Pál, Mi-
cheller János elvtársak, akik 
mind az üzem szük keresztmet-

szeteire mutattak rá és hozzá-
szólásaikkal, ötleteikkel nagyban 
hozzájárultak a Jó terv elkészí-
téséhez. _ 

Ifj. Bata József elvtársunk a 
Iá in yé 1 ü en dolgozói nevében 
szólalt fel és közölte, hogy tel-
jes egészében magukévá tették 
a Tervet, jóval a határidő előtt 
végrehajtják. 

Vincze flntal elvtárs ezután 
az üzem három újítójának: Le-
bák Ferencnek, Nagy. Istvánnak 
és Stefánov Gábornak átadla a 
pénzjutalmat a dolgozóit lelkes 
tapsa közben. A három ujitó 
Igen flgyelemreméltóan járult 
hozzá a termelés emeléséhez. 

j (Barát János.) 

A V A Í ? T I R A N Y T M U T A T 
•SÍ 1 Sí l Y 1 F E L S Ö & Ö Z P O H T O N IS 
én eaneh nyomán a dofgozó paraszttágof utói vezethetik létre 

« knláhravaszsáfoh az őszi munkák (efftsÜássben 
Az elmúlt hetekben alifj lehe-

tett íovasko sit látni Felsőköz-
pont utcáin. Valamennyi a ha-
tárban járt. A felsőközponti 
dobozó parasztok minden ere-
jüket a szántás-vetést munkára 
I lltották. E! is érték céljukat: 
hiég a kitűzött határidő elölt 
be'cjeziék a vetést munkálato-
kat. Ma már nem ritkaság, ko-
csit látni az utcán. A fókknú-
vesszövetkezett raktár eíőtt há-
rom-négy ls áldogál. Alig mégy 

az egyik, máris ujabb érke-
Nk. 

et eső után a magot, akkor bi-
zony még két hét is eltelne, mi-
re kikelne a mag. Most meg 

örüfl nézni, bog? zfltdilnek 
a vetések. 

— Köszönhetjük mindezt a 
Párlnak — szói közbe Balogjh 

' Anial bácsi. — A Párt szót már 
j szjnle együtt mondják vala-
mennyien. Hálatelt sziwel ejtik 
kl mindannyian a Párt revét. 

A Párt irányt mulat Fefső-
kőzpon on is. A dolgozó kispa-
rasztok követik ezt aa iránymu-

I nziua'firíiftPrM' erállit áV ,alást' Pártlae°k' pértonkivüH-0 tupra OrgORPffT Siailil 2« e k egyformán. Bizonyltja ezt az 
be négy nap óta. Most már erre is, hogy a pár onkivü-'iek sem 
ls vau idő. Igaz, szilái az esd, akartak femaradini a vetés lelje-
tíe ez nem árt a mnr/^mak, sitósében. Ekő Sándor bafás-
mert minden kocsit yizmentes tyadűlői kisparaszt a lennény-
ponyvávat védenek a viztől. betakarítást szeptember 26-ra, 

N m kisebb a forgalom a rozsve'.ését október elsejére, 
földműveseié vetkezet trodájá- jbuzave'ését október 10-re és 
ban sem. Pipa és cigaretta füst 1 most már a mélyszántást is ha-
meltelt beszélik el, ki mit látott ; táridő e'őtt elvégezte. Nem 

határban, hogy nőnéd a IOZS- maraál ei tőle Horváth Pál sem, 

Volések, kitnijt-e már a buza a 
fő' 'Ml. llven kérdések röp-
ködnek az lrod'álran. Jó l Jár-
tunk, hogy hallgattunk az okos 
szára, — mondja Galiba Antal 
jpajgonvadülől kisparaszt. Ha a 
kufákok »)ólanácsaira« hall-
gattunk volna és most vetnénk 

74.348/1949- 1. — A szegedi 
pénziigyigazgalóság felhívja 
mindazokat, akiknek tudomásuk 
van az ingatlanvagyona teljes 
vagy rész'eges elkobzására Ítélt 
dr Krmonesi Tibor volt sze-
gedi tanácsnok, ^ékéscsabni, 
Garamszegi Ferenc (Re'ek-u. 47. 
sz.), Finla Imre csendőrszá-
rados, Arnold Richárd fog'ech-
nikus, Farkas István (öszeszék 
183. sz.) és özv. Kamp Fcrenc-
Bé (szül. Komárony Etelkfi 
azeoedt lakosok bármely ingat-
lan vagyonáról. továblul a fellel-
hető vagyona teljes vagy részle-
ges elkobzására Ítélt Könyökű 
Lóránd vegyészmérnök, Abra-
hám József (Csejthey-u. 12 
sz.) Feövényessy (Csűrik) End-
re (Jós)ka-u. 20. sz.), Titcfy Já-
nos (Osz'rovszky-u. 11. sz.) és 
Kovács József (Dózsa György-
Utca 22. sz.) szegedi lakos bár-
mely, akár ingó, akár ingatlan 
vagyonáról, követeléséről, vagy 
tartozásáról, azt a pénzügvigaz-
Iflatóságon nyolc napon beteli a 
törvényes következmények ter-
he meffeit Jelentsék be. A nne-
Itógiazdaságl ingatlannal egvütt 
h hozzálnrlozó gazdasági fe'sze-
relést ts be kell jelenteni, vi-
szont nem keff bejelenteni az 
elitéit lakóhelyének területén 

fekvő UkaElliaonuxvant. 

aki Balástya másik részén lakik, 
Mindketten a többi dolgozó 

társaikkal eggütt a termelőcso-
porttól veszik a példát. Ezt 

tud á! a „Garkif-csoprt tagjai 
ls és Igyekeznek ugy végezni 
munkájukat, hogy valóban mél-
tók legyenek a példára, 

fl csoport földterülete valóban 

olyan, mint egy szépen gondo-
zott virágoskert Minden tábla 
vetésüket — pedig egynémelyik 
távol esik a termelöcsoport ta-
nyájától — szépen megmunkál-
ták. öszi vetéseik már szépen 
fejlödnek, fl cSoport tagjai jó-
val a határidő előtt elvégezték 
az öszi szántás-vetési munkála-
tokat 

Igy van ez most, a mélyszán-
tás idején is. Szitál az eső, de a 
oarna homokos részeken a 

bs'sstyai. Csiesfékí, 
Phoiijai parssílok 

lelkesen végzik a mélyszántást. 

— Ennél jobb időt nem is 
álmodhattunk a mélyszántás Ide-
jére — mondják többen is. — 
Máskor kl sem mozdultak, ha 
már igy csepergett az eső. Most 
azonban örömmel dolgoznak ldnt 
a halárban, flz eső minden 
cseppje üdítőn, frissítőn hat 
most rájuk. Minden csepp uj 
kedvet fakaszt munkájukhoz és 
ugyanugy életet, csirát fakaszt 
az elvetett gabonából. Jókedv-
vel, örömmel végzik munkáju-
kat a felsőközponti dolgozó pa-
rasztok, továbbbra ls követik a 
Párt iránytmutató szavát, Ígé-
rik, hogy a mélyszántást ls még 
a kitűzött határidő előtt , száz-
százaiékig befejezik. 

SZÉLJEGYZETEK 

AZ O L A S Z K O R M Á N Y kény be len volt visszavonni 
azokat a lendetefcket, am-teyok értelmében elűzték a paraszto-
kat, akik folytatták e földek megművelését, azu.án, hogy a 
földbirtokosok felmond ák a bérleti szerződéseket. A oatabrUJ 
paraszok és mezőgazdasági iraumkéook íorrada'mi fellépésének 
nagy sikere azt bizonyítja, hogy a fekete reakciós de Gaspe.rt 
kormány sem mer tovább szembeszállni a felgerjedt nép aka-
ratával. A részleges válságban lévő olasz kormányba egyébként 
Saragat, a latinos munkásé.uló jobboldali szociá aemofcra a ve-
zér vissza akarja tornászni magát. Kérdés, hogy de Gasperrir.ek 
keli-e jobban szógyxlni Saragat táísaságát, vagy Sa:agatnak a 
da GaÉperriét. 

A z amer i ka i , ango l és f ranc ia külügyminiszter kétna-
pos értekezletet tart a jövő héten Parisban. A tanácskozás 
egyetlen napirendje: Acheson közli parancsait aláz a os szo'gáir 
val: Bevirvncl és Schumannal. A parancsokat azonban az ame-
rikai nép megkérdezése nélkül adják s nz angol és francia nép 
sem igen fogja végrehajtani azokat. A miniszter urak népek nél-
kül csinálják meg az üzleteiket. 

M U L L E R B A J O R M1NISZTERELNÖKHELYETTE& 
a német tkmotoa.ikus köz-én sasággal való együttműködést kö-
veteli. A nyugati hatalmakat és német cselédeiket nyilván igen 
kellemet ter.ül érinti Mü 'er köve eíése, melyben a német nép. 
cgységikívánságai nyilvánulnak m.g. 

A tömegek n y o m á s á r a kénytelenek voltak szabadonbo* 
csá'am az Amerikai Kommunista Párt vezetőit. Medina bíró úr. 
aki az igazságszolgál.'atás történetében páratlan, még a nácik 
által sem merészelt módon megbünte te a védőügyvédeket is. 
most gondolkodhatik azon, hogy a nép mégis hatalmasabb, mint 
a dollármilliárdosok, akiknek a kedvéért — no meg néhány doh* 
lárjáért szívesen elfutod akár Newyorktól Medináig ir. 

A BUDAPEST I Á L L A M V É D E L M I H A T Ö S A G őri-
zetbe vett bárom rémhír e. jesztőt, akik szervezettan terjes®* 
tettek rémhíreket a száz forintosok lebéíyesaéséröL A százforiiw 
tosokat nem fogják lebélyeg-zni, a ma yar né-p azor.'oan meg 
fogja bélyegezni a íasisz a espresso'.ujajdorosnőt és cinkosait. 

Bcb i e r ú r . Jugoszlávia képviselője az ENSz-ben rémtörté-
neteket mesélt a magyar határőrök álli'ólagos határsértéseiről, 
Az ostoba hazudozásnak azonban még a Tito-klikk nyugati gaz-
dái sem dűltek be: Bebler és a sánta kutya futóversenyébet 
ezúttal ismét az utóbbi ért először célba. 

Az MDP-nek mondtak köszönetet 

K í N E V E Z I S U K Í R T 
cz d o í r c i ó l 

Az u] alkotmányra 236 fizikai és szellemi dolgozója 
telt fogadalmat 

A népi demokratikus orszá-

gunk egyik újabb sikerét ünne-

pelte szombaton a 3zegedi tudo-

mányegyetem, amikor 236 egye-, 

temi dolgozó — akiket a kultusz-

miniszter most nevezett ki, vagy 

erősített meg állásában — az 

cgyettmi kultúrházban házi ün-

nepség keretében a magyar al-

kotmányra fogadalmat tett. A 

kinevezések jelentőségét emeli, 

hogy az egyetem szakképzett 

dolgozói egy része a munkájának 

megfelelő státuszba került. 

A fogadalmat a kultuszminisz-

ter nevében és megbízásából 

dr Medgyesi Endre elvtárs, az 

VÖRÖS KATONÁK... 
llarmnicTcét éve megmozdult a világ, 

mert fegyvert fogott sok-sok millió 

keményöklű munkás és rongyos paraszt, 

hogy igazságot tegyen már végre 

kié hát a föld a o gyári / 

ezek voltak a 

Vörös Katonák. : 

I 
Harminckét éve sürgős Tett az élet 

Századokon át fájt a kancsuka , 

tüzes hasítása, bár imádkoztak, 

ahogy azt a cárok megkívánták, 

míg egyszer kicsordult a sok ima 

s beléfojtotláJo 

a cárokat a * 

Vörös Katonák. 

Szorult a hurok mindenütt, de mégis 

t.éhány gazember még acsarkodott, 

a vérrel kente a korhadt trónokat, 

hogy védje aranyát s haljon a nép, 

mely kétmilliárdunkért feygvert fogott: 

c cári paloták 

égtek, a dalolta 

Vörös Katonák. 

élet. 

f 

A Föld egyhatodán kinyÜt az 

hazát foglalt hazájában a nép. 

Sarlós, kalapácsos kezek döngetik 

má r a talajt a tőkések alatt, 

a lesz kültura, béke, szépülő vidék, 

mert ezt akarják ( 

h^iesen a - i 

Vörös Katonák. 

Harminckét éve megmozdult a világ, 

s azóta meg nem állt a küzdelem. 

Mindig nagyobb lesz az igazság földje, 1  

a mindig győznek a Vörös Katonáik, 

u vérre szomjas csúf tőkéseken: j f 

tegnap nálunk, 

ma Göröghon, s Kína ' 
aa igazságunk! 

Magyar, román, lengyel, a kínai szájbői 
fölcseng a dal a Szovjetek felé: 

Lenin népe az igazság, a béke, 

dicsőség nektek Szovjet Katonák, 

hogy hazánk már a dolgos emberét 

S miénk a világ — ^ 

Sztálin katonái, 

Vörös Katonákl — rtV — 
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egyetem gazdasági igazgatója 

vette ki a Magyar Népköztársa* 

ságra. Figyelmeztette az eskü* 

tevőket arra, hogy amit ma kap* 

tak, azt a dolgozónép adta nekik* 

Arra kérte az egyetem vatameny* 

r.yi dolgozóját és különösen a 

most esküt tett dolgozókat, hogy 

a Magyar Do'gozók Pártjának 

útmutatása vezesse óket és min* 

ilen dolgozónak példaképe Ré kosi 

Mátyás elvtárs önfeláldozó élet* 

1 gyen, akit népünk szeretet* 

vesz körül. 

Az MDP Nagyszcgedf Párlbl* 

zottsága nevében Ladányi Bena* 

dek elvtárs üdvözölte az új kl* 

evezetteket. Rámutatott arra* 

hogy a Magyar Dolgozók Pártja 

'.Ital vezetett népi demokráciánk 

ztedménye a mostani kinevezé* 

és valamennyi becsületes dolgo* 

zó bízhat abban, hogy ó is mun* 

bájának méltó megbecsülésébe* 

ut a Magyar Dolgozók Pártja 

segítségével. 

A kinevezést az egyetem értel-

miségi dolgozói nevében Takács 

Antal elvtárs, gazdasági tiszt, a 

izikai dolgozók nevében Balogh 

Andrásné elvtársnő, a fizikai 

érfidolgozók nevében Totka Bá-

lint elvtárs köszönte meg. Vala-

mennyien köszönetet mondtak a 

Magyar Dolgozók Pártjának, 

amely nélkül az egyetem dolgo-

zói nem érhették volna el, hogy 

a felszabadulás óta csekély ki-

vétellel, csaknem valamennyien 

' inevezéshez vagy megerősítésbe* 

jussanak. 

ldé*ö hirdetmény. Komáromi 
Lászlónak Komáromi Lászlóul 
ellen végrehajtás mcjpzüntetű 
se iránt indított pere!>en t i o 
gvalás 1949 november 29-ón a 
síegedi járásbíróságnál. Idézv* 
az alperúB. Ügygondnok: dr, 
Tóth László ii^-véd. 


