
Még tokozottal ban őrhcdímk 
népi demokráciánk vívmányai teleti 

Nagyszeged dolgozói fe h borodotton követelik a le gyeükápolnai gyilkos 
kuiakbondo legszigorúbb megbüntetését 

Na^yszeged dolgozói határta-
lan haraggal gondolnak Kiss lm 
ra elvtárs, a lengyelkápolnal né-
pi bizottság elnökének gyilko-
saira. Ugyanígy gyűlölettel gon-
dodnak a jugoszláv titkosrendőr-
ség ügynökei által irányított il-
legális kulákszervezet minden 
tagjára. Gyárak ós üzemek mun-
kásai, falvak dolgozó parasztjai , 
de a hivatalok tisztviselői is el-
ítélik s a legszigorúbb büntetés 
kiszabását követelik a gyilkosok-
ra ós a kulákszervezet minden 
tag já ra . Határtalan haragjuk-
nak, gyűlöletüknek, az üzemek-
ben, a falvakban ós hivatalokban 
tartott gyűléseken adnak kifeje-
Eéet. 

4 Faludi-málom, Tisza-malom, 
és a Peregi-m.alom fizikai és ér-
telmiségi dolgozói megvetéssel 
Ü undorral fordulnak a lengyel-
kápolnai gyilkosoktól, bűnrésze-
seiktől is felbujtóiktól. Vala-
mennyien kérték, hogy a mai 
árnyaláson n legszigorúbb bünte-
tési kapják az imperializmusnak 
ezek az aljas ügynökei. Azt 
akarják, hogy elrettentő példa-
képül szolgáljon a gyilkosokra 

hosott itiletet• Minden kulák, 
minden imperialista ügynök, xz 
egész imperialista tábor felé. 

Mélységes felháborodással hal-
lotta ICübekháza dolgozó paraszt-
sága is n lengvelkápolnai a l j a s 
leulákbanda gyilkosságát. A gyil-
kosság nepja óta d'janrtóan er-
ről az aljas kulákgyilkosságrfi 
beszél Kübekháza minden dolgo-
zó kis- és középparasztja. Erről 
beszélnek a párttagok taggyűlé-
sükön. de erről beszélnek a DÉ-
FOSz-ban. az MNDSz-ben, az 
EPOSz-han is egyaránt. Megelé-
gedéssel fogadták, hogy rögtön-
ítélő bíróság elé állítják a jugo-
szláv titkosrendőrség ügynökei 
által irányított illegális kulák-
szervezet tagjait . 

A kübekházl pártszervezet 
székházában tartott gyűlésen a 
község dolgozó parasztjai hatá-
rozatot hoztak. Ebben kérik Kiss 
Imre elvtárs gyilkosainak * leg-
súlyosabb megbüntetését. ,.Életet 
oltottak ki, tehát élettel fizesse-
nek" — kiáütották a gyűlés 
résztvevői. 

— Tudjuk — mondják — a 

kübekhdzi dolgozók, hogy ez a 
gyilkosság nemcsak Kiss Imre 
elvtárs ellen szól. hanem az 
egész dolgozó nép ellen. Ezért 
fogadjuk, hogy mi is még foko-
zottabban őrködünk népi demo-
kráciánk minden vívmánya fö-
lött, hogy ne okozhasson kárt 
egyetlen kulák se benne. ígér-
jük, hogy a gvi'koseágra válasz-
képpen a tavaszi mezőgazdasági 
munkákat minden erőnkkel ós 
igyekezetünkkel, a legjobban vé-
gezzük el, hogy nagyobb termés-
eredményt biztosíthassunk dolgo-
zó népünk és a népi demokrácia 
számára. 

A gydiaréti MNDSx asszonyok 
és szülök is n legszigorúbb bün 
tetést kérik Kiss Imre elvtárs 
gyilkosaira és a kulákszervezet 
minden egyes tagjára. Ugyanak-
kor megfogadják, hogy mint ha-
tármenti k i s . f a lu Jakói még fo 
kozottahb éberséget fejtenek kl, 
hogy ne szivároghasson be egyet-
len tttóista ügynök sem és ne 
üthessen tanvát magyar földönt 
senki, aki n dolgozók ellen, a 
népi demokrácia eHen tör. 

Á akiwmí etette mvg ** cu a rr«pa( 
h á r o m d e s i t o i I t a l a i t 

Sr. goru el órás indult ellenük 
Amíg a dolgozó kis- és k ö -

zópparasztok Deszken is Igyekez-
nek a mezőgazdasági munkálato-
kai: becsülettel, a legjobban elvé-
gezni, addig a kulákok minden 
alkalmat megragadnak, hogy sza-
botálásaikkal ár tsanak népi de-
mokráciánknak. Bíró Andor 130 
hoddas deszki kulák még az el-
múlt cv tavaszán szerződést kö-
tött a mezőhegyes: cukorgyárral, 
de termését nem adta le. hanem 
mintegy 25 mázsa cukorrépát 
állataival etette meg. 

Hasonlóan cselekedett Csányi 
Ignác 22 holdas kulák, aki ta-
nyáján 15 mázsa cukorrépát rej-
tegetett és ebből etette állatait. 

Bíró Andort a kiezombori járás i 
Kapitányság őrizetbe vette, Csá-
nyi Ignác ellen az eljárást meg-
indította. 

Ugyancsak eljárást indítottak 
Hadin Ljubomir 37 holdas desz-
ki kulák ellen is, aki 50 mázsa 
cukorrépát áeott el házának ud-
varéiban ós annak jelentős részét 
Allataival etette meg. így a cu-
korgyárral kötött szerződését 
megszegte. Radin Ljuborpirnak 
nem ez az első szabótázscseftek-
monye. Nem tett eleget még & 
mai napig sem búza és rozs-
bogvűjtési kötelezettségének. 

Ugyancsak. hátralékban van 
még 44 mázsa tengerivel is. 

Világító fáklya számunkra 
a szovjet parasztság élete 

Pusztamérges! traktoros v é l e m é n y e 
Fehér Lajos riportkönyvéről 

Megkezdődött a szerződéskötés 
a gépállomásokkal a tavaszi munkálatokra 

Gépállomásaink a dolgozó pa-
rasztság hűséges és megbecsült se-
gítőtársai lettek. A falvak dolgozó 
népe — minden kulákmesterkodes 
ellenére — szivébe zárta és megsze-
rette a gépállomások dolgozóit, A 
barátság kialakításához hozzájárult 
• gépállomások dolgozóinak jó 

munkája, amely nagymértékben nö-
velte dolgozó parasztjaink termés-
átlagát, Hozzájárult még a kapcso-
latok elmélyítéséhez a talajművelő-
dési szerződés is, amelyet tavaly 
ősszel köthettek a termelőszövetke-
zeti csoportok és az egyénileg dol-
gozó parasztok gépállomásainkkal 

Több mint félmillió fornt jutott 
iogos tu a donosaihoi 

A DÉFOSz nagy szegedi munkaügyi bizottságai 
526.322 forint munkab»rt ítéltek meg a kulákok által 

kiuz'orásoti kisparasztoknak 
Nagyszeged területén is éberen 

8rködnek a DÉFOSz-szervezetek, 
Hogy ne zsákmányolhassák ki gaz-
dasági alkalmazót.ajkat a kulákok. 
Éberségüket bizonyítja a számtalan 
leleplezett bércsalás és ezekben ho-
zott Ítélet. A szervezetek munka-
ügyi bizottsága valamennyi ügyben 
itéle et hozott és megkapták Jogos 
követeléseiket a dolgozó kisembe-
rek. 

A nagyszegedi DÉFOSz-szerve-
zetek munkaügyi bizottságai össze-
sen 526.322 forintot Hét ek meg, 
mint Jogos követelést a dolgozó 

parasztok javára. Hiába Igyekeztek 
a kulákok kihasználni cselédjeiket, 
a DÉFOSz lecsapó t rájuk. 

Szeged belterületi körzetében 121 
ügyben hoztak ítéletet és ennek 
alapján 153.091 forintot juttattak 
vissza a panaszosoknak. Dorozs-
mán 49 tárgyaláson 57.560, A'győn 
59.520, Szatymazon 52.121, Len-
gyelkápolnán 38.779 és Felsőköz-
ponton 38.107 forintot ítéltek vlsz-
sza a gazdasági alkalmazottaknak 
A munkavállalók minden egyes 
esetben meg is kapták a nekik itélt 
összeget. 

Tóth László ifjumunkás Lengyel-
országba utazott tanú mányutra 

Tóth László elvtára a Magyar 
Kender egyik legkiválóbb i f jú-
munkása eddig már nyolc nagy-
jelentőségű újítással járul t hoz-
zá az üzem termelékenységének 
emeléséhez. Újí tásai közül ed-
dig már hatot vizsgáltak felül 
és vezettek be s ezek a maga-
sabb termelési eredmények mel-
lett évente több tízezer forint ön-
költségcsökkentést és anyngmeg-
takari'áist eredményeznek 

Ezért a ló munkájáér t most 
elnyerte a nagy kitüntetését és 
több budapesti kiváló i f júmun-
kással és sz'ahánovistával együtt 
kéthe'es tanúim''nv útra méhe 
tett a baráti Lengyelországba, 

A l k o t m á n y u n k 
én n r > o ' **árl 

Dezs" Gvu'i T0 r e«870r e thdása 
a Jogász-SzOvettégj en 

A Magyar Jogasz Szövetség 
Világnézeti alkotási csoportja ál 
tal rendezett előadássorozat hét-
fői előadásán Dezső Gyula elv-
társ. epvetemt tanár tartott elő 
sdást „Az alkotmány és a pol-
gári jog* címmel. E'őadásáhan 
kifeitette, hogy a demokratikus 
Jogészság olőlt világosan Ali a 
fejlődés további menete, mert 
azem a téren ts rendelkezésünkre 
állanak a Szocialista Szovjetünk) 
többévtlzedcs gyakorlatában ki-
Jegecesedett i ránymutató példák, 
amelvek a marri-lenini-sztáHni 
ideológiában fogantak. 

ahol átveszi majd a lengyelorszá-
gi kiváló texti lmunkás új í tók 
munkamódszereit, amelyeket 
majd hazatérése után hasznosit 
a Szegedi Kenderfonódában. 

Megismerkedik majd olyan 
újítóitokkal és észszerűsftéaekkol, 
me'yeket idehaza a textiliparban 
eddig még nem alkalmaztak. 

Tóth Lés/Jó elvtárs kedden 
délelőtt m á r el is indult tanul-
mányú 'jára.. Az üzem i f júmunká-
sai bíznak abjwtn, hogy hazatér-
ve számukra is értékes tapasz-
talatokat hoz a lengyelországi 
i f júmunkás szervezetek életéből 
s ennek nyomán a jövőben ők is 
még aktívabban veszik ki részü-
ket a termelésből, a tanulásbé' 
s még eredményesebben segítik 
elő ötéves tervünk sikerét 

Nagy segítség volt ez a falu né-
pének, mert aki szerződést kötött 
egész évre a gépállomással, már 
előre biztosította a jóminőségü és 
időben elvégzett gépi munkát. Nem 
fordult elő egyetlen esetben sem, 
hogy ne kapott volna gépet akár-
melyik szerződd dolgozó paraszt a 
szántás-vetés munkájához. A dol-
gozó parasztok, akik eddig a kólók-
ra voltak szorulva, megmenekültek 
az uzsorától, A talajművelési szer-
ződést kötött gazdák és termelő-
szövetkezeti csoportok kedvezmé-
nyeket' kaptak," 'olcsóbban vehették 
igénybe az érvényes díjszabásnál a 
gépállomás gépelt. A termelőszövet-
kezeti csoportok 30 százalékkal, az 
egyénileg gazdálkodó parasztok pe-
dig 10 százalékkal kevesebbet fizet-
nek a gépi munkáért, ha szerződést 
kötnek. 

A kedvezmények mellett a gépál-
lomások és az egyénileg dolgozó 
parasztok is a gépállomással tör-
tént megbeszélés alapján megálla-
píthatják az egyes munkálatok ha-
táridejét is, tehát a dolgozó paraszt 
vagy termelőcsoport akkor szántat-
hatja, vagy munkáltathatja meg 
földjét, amikor neki a legalkalma-
sabb. Nagy kedvezménye még az is 
dolgozó parasztságunknak, hogy a 
kikötött terménydijazást csak az új 
termésből kell teljesiteniők. A gép-
állomás a termelőcsoportoknak nem 
meghatározott mennyiségért, hanem 
terméseredményeik egy bizonyos 
százalékáért végzi a talajművelés) 
munkálatokat. 

Ha az egyéni gazdálkodó ter-
mény helyett pénzben kiván szerző-
dést kötni, akkor is biztosíthatja jó 
előre a gépi munkát s 5 százalék 
kedvezményt kap ebben az esetben 
is. A munka diját azonban nem hi-
telezi a gépállomás Tehát minden 
dolgozó parasztnak módjában áll 
szerződést kötni egész évi, de egyes 
részmunkálatokra is. A szerződés-
kötés megkönnyíti a termelőcsopor-
tok. az egyénileg dolgozó parasztok, 
a gépállomások munkáját is, mert 
be tudják orztani a gépeket, terv-
szerűbben tudnak dolgozni. 

Örömmel olvastam a Délma-
gya r ország j anuár 1- i számában, 
liogy pályázat indul t Fehér La-
jos „Öt hé t a világ legfej le t tebb 
mezőgazdaságában" című riport-
könyvével kapcsolatban. 

Napoka t lehetne beszélni e 
könyv nevelőhatásáról . Talán 
mondani iis felesleges, mekkora 
szolgálatot te'tt, nemcsak nekünk 
gépállomási dolgozóknak, hanem 
minden termelőszövetkezeti t ag 
nak, ezenfelül minden egyes doL 
gozó parasztnak is munká jában . 
Fehér La jo s könyvének monda-
nivalója és a szovjet parasz tság 
élete világító fák lva a magvar 
dolgozó parasz tság előtt. Meg-
vi lágí t ja mindazt , ami t eddig 
sötéten lát tunk, amivel a kulá-
kok, úr i birtokosok mindnyá junk 
ellenségei igyekeztek bennünket, 
i jesztgetni . Megismertem ebből a 
könyvből azt a nagy fe j lődés t , 
amelyen a Szov jetunió mező gaz 
dasága keresztülment a dicsősé' 
ges Októberi Forradalom óta. 
Megismertem, hogyan valósítot-
ták meg és minek köszönhető, 
hogy ma háromszor annyi t tud-

nak termelni egy hek tá r földön, 
mint a világ bármelyik országá-
ban. akármilyen gazdaságban. 
Tanulságosan tűnik k i ebből a 
könyvből, hogy mi a különbség 
a kapital is ta és a szocialista ter-
melés között. A kapi ta l i s ta ter* 
melésben a hasznot egyesek v á g . 
j ák zsebre, a ezocialL t a t ö b b . 
termelésből eredő javak viszont 
a dolgozók életszínvonalának ál-
landó emelkedését jelenti. 

Foglalkozik a könyv mezőgaz. 
dasági gépek száz százalékon fe-
lüli kihasználásával és az üzem-
anyag normán aluli fogyasz tásá-
val. Ezeknek tudása és elsajátítása 
tása nekünk, gépállomási dolgo-
zóknak különösen narv fontossá-
gú. Ezek e lsa já t í tásával , ha g á 
peinken mi is így dolgozunk, ak-
kor hazánknak és népnknek na-
gyobb szolgálatot tehetünk, biz, 
tos í tha t juk ötéves te rvünk é s 
ezen kero-iztü1 a szocializmus mi, 
előblbi megvalósí tását hazánkban 
is. 

Bálint László traktorvezető 
pusztamérgest gépállomás 

Nagyközséggé alakult Zsombő 
(Zsombói tudósítónktól.) Régi 

vágya teljesült a zsombói dolgozó 
parasz Ságnak. Január 26_án meg-
ünnepelhették Zsombó nagyközség-
gé alakulását. A dolgozó parasztok 
hálájuk jeléül táviratban köszön-
tötték Rákosi Má.yás és Kádár J á . 
nos elvtársakat. A megalakulás al-
kalmából bensőséges ünnepséget 
rendeztek. Az új község vezetői 
megfogad ák, hogy mindenkor kö. 
vetik a Magyar Dolgozók Pártja 
útmutatását és a dolgozó népet 

fogják szolgálni Az esti ünnepséget! 
megjelentek a kiskundorozsmai 
gépállomás dolgozói is, akiket a 
zsombóiak nagy szeretettel fogad-
tak. A gépállomás dolgozói és az 
újonnan alakult nagyközség dolgo-
zói haniar megértették egymást és 
együtt énekelték a szebbnél.szebb 
dalokat, indulókat s ezzel is még 
felejthetetlenebbé tették az ünnep-
séget. Zsombó nagyközséggé aía-
kulásá'. 

Röszke vezet a zsírbegyujtésbea 
Nagy lendülettel halad Nagy-

szegeden a z s í r b e g v ü j é s . A dol 
geraó parasz t ság készségesen t®£* 
a'eget as í rbegyüj tés i kötelezett , 
ségének. s egymással versenge 
nek a községek. A mul t héten 
Domaszék hagy ta el az addig ve 
zelő Röszkét, most azonban ismét 
Röszke ugro t t az elrő helyre 101 
százalékkal. Domaszék a második 
99.08 százalékkal. 

A többi községek is szorosan 
nyomában vannak az elsőnek. Le. 
maradás mindössze Balés tyán 

mutatkozik, ahol alig érték el A 
80 százalékot. Nem yéletlen 
azonban Balástya lemaradása. A 
kulákok, akik a kukoricabegyii j -
tést is elszabotálták, és a t e j -
b&gyüjtésből is igyekeznek ma-
gukat kihúzni, a zsírt is meg-
próbál ják elvonni a dolgozó nép. 
tői. Hiába igyekeznek tehát a 
dolgozó parasz1 ok. * a kulákok 
szabotá'ájsa leront í a az őr, vered-
mény t n ezért kullog Balás tya az 
utolsó helyen. 
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Régi vágyuk teljesült a deszki 
dolgozó parasztoknak. A csanádme. 
gyei földhivatal 36 házhelyet oszt 
k! a község szanatóriuma előtt el-
terülő részen. A 36 házhely közti' 
34-et magánosoknak, ke tőt pedig 
kö-célra adnak ki. 

Eziclg a 34 házhelyre 53_an je-
'entkeztek. Az igénylés ha'áridejc 
15-én jár le. Ezután értékeli és 
osztja ki a népi bizottság a község 
tömegszerveze*e;nek részvételével a 
házhelyeket az Igényjogosultak kő-
zött. A kiosztott terület fötdtu'al. 
douosal cserekárpótlást kapnak. 

ugyancsak közcí a községhez egy 
négyszögöl helyett két négyszö-
göl . A cserének valamennyi föld-
tulajdonos őrük mert hasonló minő. 
ségü és kétszerannyi föl-let kap-
nak helyette. A házhelykiuta'ássa! 
együtt a csanádmegyei fö'dhiva a! 
két hold 1200 négyszögöl földterü-
letet utalt ki a deszki legelőből 
sportpálya részére. A házheíyosz. 
ás mellett nagy örömmel fogad-

ták a deszki dolgozó parasztok a 
sportpályát 1s. ezzel megoldódik a 
község ifjúságának régi kívánsága, 
a sportpálya létesítése. 

Orvos no*t7S*gB|jf fritolti 
Szegben 3 ' o r z u v a odss e Isi 
A szegedi orvos.egészségügyi 

szakszervezet február 7-én, kedden 
délu'án 6 órakor a bőrklinika tan-
termében ér ekez'eíet tart a faS-
szúvasodás elleni küzdelem megln-
d'tására. Ezen résztvesznek az É'él-
mezóstudemányi Intézet és az Or-
szágos Közegészségügyi Intézet 
szakértői is. Az ér ekcz'et jelentő-
ségét nagyban emeli, hogy nép 
gazdaságunk ötéves torvének egész 
ségügyi célkitűzései között 
tős részt foglal el a fogbe egség. 
mint nagymértékben eltorjedt nép-
betegség eÜen: küzdelem is. 

Az értekezleten előadás tart dr. 
HaFyasi Dezső, szegedi egyetemi 
tanár, dr. Fekete László a budapes. 

orvos Hódmezővásárhelyről. 
Az ér ekezletre minden érdeklő, 

döt szívesen lát az orvos-egészség-
ügyi szakszervezet. 

s S í D u t o on v I á* íel 
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D! S' m0;3) 
Szombatan avatják fel ünnepé* 

lyes here ek között a Fűszerpapri-
ka to, meltető és feldolgozó Nem-
zed Vállalat szegődi kirendel scgé-
nek új műszárltőjá;. Az új szárf-

jelen-' ét s, volt dohánybeváltó helyén 
épí et ék. Ez alV.Irmmal a ldrco-
doltsóg ünetnl SzIT kui úresoport-
ja szombaton e-te 7 órakor vacso-
rával és ;ánceat egyhskötött mű-
soros Ünnopsé-et rendez. A műsor 
kero óben Pollik Zoltán a kiren-

| dvltség vezetője mond ava óboszé-
ti Élelmezéstudoniányi In ézet osz- m ^ ® kulturcsoport s-avata-

tokkal. énekszámokkal népi tán-
cokkal. egyfelvonásos színd:rabok-

az avaióünnep-
tályvezefője. dr. Srabó Gáza az 
Országos Közegészségügyi In'ézeí kaí"szórakoztatja ' 

küldötte és dr. Szánlhó György fő- ség résztvevőit. 


