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Közel háromszorosára emelték a termelőcsopsrtok 
megsegitési előirányzatát 

Ujabb 35 nahrvasmarha, 25 sertés- és 5 juhtörxset kapnak Csongrád megye 

termelőcsoportjai 

A1 gyárakban, üzemekben 
egyre szélesebb keretekben 
elÖretÖTŐ ninnka verseny moz-
galom az előirányzott tervek 
tiiltejesítése következtében 
újabb és újabb eredményeket 
sikerül elérni mind az ipar, 
mind a mezőgazdaság fejlesz-
tése terén. A munkásosztály 
öntudatos magatartása nyo-
mán most jelentős segítséghez 
jutott termelőszövetkezeti dol 
gozó parasztságunk. Az elmúlt 
napokban ugyanis a kormány 
jelentős mértékben felemelten 
termelőszövetkezeti csoportok 
részére előirányzott megsegi-
tési összeget. Ez a pótmegse-

gítési keret megközelíti a ren-
des évi keret háromszorosát. 
Igy például Csongrád megyé-
ben az eredeti keretben kiadó't 
évi 16 szarvasmarha törzsön 
felül a pótkeretben még 35 
törzset kapnak a termelőcso-
portok szeptemberig. Szeptem-
ber után előreláthatóan újabb 
törzsek is kerülnek kiosztásra. 
Ezenfelül Csongrád megyében 
az eddigi 21 sertéstörzsön fe-
lül még 25-öt, az eddigi hároi 
juhtölrzsön felül még ötöt osz-
tanak szót. Építkezésekre az 
eddigi 200.000 forinton felül 
még félmillió forintot juttat-
nak Csongrád megye termelő-

csoportjainak. 
A szegedkörnyéki termelő-

csoportok közül május-júniu? 
hónapban egy-egy szarva? 
marhatörzset kap a gyálaréli 
„Szabadságharcos", a deszki 
„Táncsics", a balástyai „Gor 
kij", a rúzsa járási „Kiss Im-
re", a baktói „Alkotmány", a 
tápai „Ady" és a forráskúti 
„Petőfi" csoport. A gyálarét' 
„Szabadságharcos" termelő 
csoport ezenkívül még egy 
sertéstörzset is kap. Május-
június hónapban 25 pár lovat 
is kiosztanak Csongrád megye 
termelőszövetkezeti csoportjai 
között. 

Honfoglaláskori sírokat tártak fel 
Szeged közelében 

Szeged közeliben az öthalom 
néven ismert halmok honfoglalás-
kori sírokat takar. Először 
1888-ban Varászéjt Gusztáv tárt 
fel itt sírokat VarázséH akkor a 
Tisza védtöltésénél partmagasitdsl 
munkálatokat vezetett. Ezekhez a 
munkálatokhoz az öthatomból szál-
lították a földet, 

Ekkor negyvenhat honfoglaláskori 
sírt tárlak fel 

Mintegy kii héttel ezelőtt a vé-
letlen hozott napvilágra ismét egy 
sért. Földmunkálatok végzése köz-
ben felszínre került egy honfogla-
láskori sir. Értesítették azonnal a 
múzeum Igazgatóságát. A feltárt 
sir nyomán azóta rendszeres ása-
tásokat végeznek is eddig tlz sírt 
tártak fel, köztük két lovasharcos 
sírját. Ezek a sírok az öthalom 
dynevezett „Balszárny"-ából kerül-

tek felszínre. Ide temették a hon-
foglaláskori magyarok a törzs úgy-
nevezett „nagy családjánaka ve-
zető embereknek kevésbbi előkelő 
tagjaiti de idetemették a nőket is 
gyermekeket is. 

Az egyik női sírban durván ke-
vert ezüstből is bronzból készült 
ékszereket, a nőj csontvázon pedig 
lemezes bronzkarpereceket és át-
fúrt cipreakagyló nyakékeket talál-
tak. Egy másik női csontvázon ke-
vert ezüstből készült fonott gyárü 
és ruhadiszek feküdtek. 

A férfi sirok arról tanúskodnak, 
hogy a harcosokat felszereléseik-
kel együtt helyezték sírba. Egy 
ilyen sírban a harcos Ijja, tegeze 
feküdt, a tegezben két nyílheggyel, 
lábánál megtalálták a lovát. A ló. 
nrk csak a fejét és lábalt helyez-
tik a sírba, az állat őbbl részit 

ISMÉT EGY LÉPÉS ELŐRE 

őst szertartás szerint, a halott to-
ron elfogyasztották. A ló felszere-
lését, tlletve nyergét azonban tel-
jes egészében a halott mellé he-
lyezték. 

Találtak ebben a sírban egy ko-
vácsolt vasból készült kengyelpárt 
is. Megtalálták az egyik sírban I. 
Berengár lombard király ezüst 
pénzét ls. A pénzt a harcos négy 
helyen átfúrta . is ruhadiszkénl 
használta. Ez a harcos bizonyára 
risitvett a honfoglaló magyarok 
kalandozásaiban, amelyeknek so-
rán a magyarok mint 1. Berengár 
szövetségesel harcoltak II. Rudolf 
burgund király serege ellen. 

Az „öthalom Temető" feltárása 
igen értékes eredményeket hoz fel-
színre történelmi szempontból, A 
város minden támogatást megad a 
múzeum Igazgatóságának a nagy-
jelentőségű ásatásokhoz. A város 
egyébként 3000 forin/ segély kiuta-
lását kéri a kormánytól az ásatá 
sok folytatására. 

H Á T H A M É G I S . . . 
A szokatlan hőség ellenére is 

mindenütt emberek dolgoznak a 
baktói és a fehértói határban, A 
hónaljig érő búzalábiák, a jól meg-
erősödött száron elégedetten bó-
logató arasztos kalászfejeikkel, a 
sokatlgérő krumpli, kukorica s ré-
paföldek mind az embert, s az ön-
'tudalos dolgozó parasztokat di-
csérik, akik Igyekeztek időben tel-
jesíteni a tavaszi mezőgazdasági 
munkákat. Idejében kapát fogtak, 
hogy kiirtsák a szipolyozó gazt, a 

növények alattomos ellenségét, • 

De a dolgozók ellensége to-
vábbra is él Bak tóban, Rózsa 
Vilmos 71 holdas kulák zabveté-
se csupa gaz, acat. Az amúgy is 
kései zabvetéat felverte a paré, 
„Kár is lett volna acatolni", 
uszított pár héttel ezelőtt Ró-
zsa Vilmos kulák, „Megnő ez a 
zab anélkül is" — mondogatta 
mindenkinek. Most is oi.t áll 
nagy udvarának kapujában, erő-
sen, magábamélyedve. Nem a 
zabon töri a fejét, kuláktársai 
előtt, — gyakran mondogatja is. 

— „Ezt jól megcsináltam." 
Most ellőve „te régi nótáját 

s arra gondolt, hogy hátba mire 
megérik ez a z<ab, már itt lesznek 
Tito csendőrei s a terméssel már 
az ellenség lovait abrakol'atjo 
majd. Ebben bizik valamennyi 
társával együtt. 

• 

A baktól „Alkotmány" termelő-
szövetkezet vidám dolgozó paraszt-
jai szocialista munkaversenyben 
végzik a tavaszí munkát. A kuko-
rica kapálását már bevégezték, 
most a növénytermelő brigád a cu-
korrépát kapálja. Vidáman megy a 
munka, kapálás közben gyakran 
szó esik a gyönyörű terméskilátás-
ról, a békéről, melynek alattomos 
ellenségei ott járnak nyomukban s 
állandóan azt fundálgatják, hogyan 
lehelne kárt okozni ezeknek a dol-
gozó parasztoknak, akiket a szö-
vetkezet megalakulása előtt még 

kényük-kedvükre zsákmányoltak ki. 
• 

A szomszédos 44 holdas Gelcz 
Sándor kulák hetek óta semmit 
rem csinál. De azért még sincs 
tétlenül. Kölcsönös gondolatai 

vannak Rózsa Vilmossal. Csak 
abban különbözik, ha ezt lehet 
különbségnek nevezni, hogy ö ép-
pen amerikai „megváltóira" gon-
dol, erősen várja jöttüket. Na-
gyon szeremé már, ha kipróbál-
nák a baktói parasztok ellen is a 
szuper atombombát és a többi 
,.megváltó eszközöket". Ezt nem 
is ti kolja Gelcz Sándor, rém-
hírekkel bőven gazdálkodik, de 
nem szegény a szabotáló* egyéb 
eszközeiben sem. Egy például a 
sok közül: ,.Kukoricaföldjén az 
első kapálást még a mai napig 
sem végezte el, a kései kukoricát 
elnyomja a gaz, szemfényvesz.ős-
képp elfogasolia ugyan, messzi-
ről úgy tűnik, mintha ez a ku-
lák legjobban végezte volna 
munkáját. A dotog persze nem 
így áü. A heves földet egyre 
jobban szárítja a nap, a gyönge 
kukoricatövek egymás után szá-
radnak ki a hőség ől. Dehát Gelcz 
Sándor éppen ezt akarja. 

Itt van Kovács Péter 7 holdas 
kisparaszt földje. A nap már éppen 
lemenőben van, de Kovács Péter 
még most is szorgalmasan dolgozik. 
Már a második kapálásra készül. 
A termelőszövetkezeten kívül még 
csak Kovács Péternek van virágzó 
krumplitáblája a határban. A für-
tös, fehér virágok bizonyítják, hogy 
Kovács Péter már jóval előre van 
a tavaszi munkákkal Ennek a kis-
parasztnak most minden öröme ve-
teményeiben telik Csak akkor éri 
szomorúság, ha Gelcz Sándor vete-
ményei felé jár. Sokai is mondja 
odahaza: — ez a kulák háborúra 
spekulál, pedig most már neki is 
dolgozni kell, — Eddig csak az 
evésben és az ivásban merült ki 
minden munkája Gelcz Sándornak. 
Mindenki tudja róla. hogy a dol-
gozó parasztok zsírján élősködik. 
Sokat kérkedik ilvenf ormán; — 
„Úriember vagyok én.' nem olyan, 
mint ezek a rongyosok." — Azt is 
gyakran elújságol/a. hogy évente 
250 kilogramm cukrot és tíz hekto-
liter bort fogyaszt egyedül. Nem 
is csoda, ha azt mond iák róla a 
baktól és fehértói kisparasztok, 
hogy „ilyen tipikus kulákot még 
ecsettel sem lehetne festeni." Ta-

láló lt ex a mondás. 'A sok ételtől 
és italtój a hasa már hordó mód-
jára megnőtt, azzal akarja igazolni 
majd a „várva-várt messiásoknak", 
hogy ő mindig a dolgozók ellenség! 
volt, 

* 
özv. Karácsonyi Gergelyné, 34 

holdas kulákasszony „úri" laká-
sának küszöbje sokat tudna me-
sélni a csendőrcsiznnákról. E 
tudná mondani, mennyit dáridóz-
tak itt a baktói szegényparasz 
lok hóhérai. „Szép napok voltak 
ezek", buggyan fel a szó sokszor 
Karácsonyiné torkán, „Talán 
már soha sem jönnek vissza, di 
hátha mégis . . ." Ez a szó, „hát-
ha mégis", ez bíztatja Karácso-
nyaiét arra, hogy minden esz-
közzel szabotálja a tavaszi mun-
kákat. Répaföldjének még csak 
egy kis résziét kapálta meg, de 
répavetésének jelentős részében 
már majdnem térdig ér a gaz. A 
répa övek nincsenek szétválogat-
va, néhol túlságosan sűrű, több 
helyen pedig a répa helyett csa1 

gaz burjánzik. Te'szik ez Kará 
csonyinénik, de jobban te' ezen f 
már, ha a gaz helyett újra csend 
őrtoliakat lobogtatna erre a szél 

• 

Vetró Pál 40 holdas kulák ii 
ki.anulta a kulákiskola minden 
osztályát, ö egyszerűen azza 
szabotálta el az első bopátós 
hogy el sem vete'te kukoricáját 
csak az első kapálás ideje után 
Kukoricája még most kel, de i 
megszáradt, felcserepesedet 
földiből jóformán ki sem ud buj 
ni. Hízik Vetró lelke, hu, arrr 
gondol, „na most megint jó 
megkárosítottam a kommunás á 
kat." 

Mintha egy új világ határa kez 
th'ídnc itt. Es valóban az is kezdő-
dik merf n termelőszövetkezet cu-
knerépatáblája ez. A esopnrt dolgo-
zói már a második kapáláson Is 
túlvannak. A jól végzett tavaszi 
munkában újabb pontokat szerez-
tek. A szocialista munkaversenyben, 
bebizonyították dolgozó népünk és 
Pártunk tránt érzett szeretetüket. A 
hosszú, arányos sorokban, még 
csak nyoma sínes a gaznak, nem 
úgy mint a baktói és fehértói dol-
gozó parasztok között... 

Csepl J ózsef. 

„A szocialista verseny feladata.1, 
hogy széles teret nyisson a töme-
gek energiáidnak és alkotó kezde-
ményezésének kifejezésére, hogy 
telszinre hozza azokat az óriási erő. 
tarta lékokat, amelyek rendszerünk 
mélyén rejlenek és az országon be-
lül és országunkon kívül ts az osz-
tályellenség ellen folyó harcban a 
mérlegre dobja" — mondoÜa. Sztá-
lin elvtárs. 

Hatalmas Jelentőségű a szocialista 
munkaverseny a szocializmus épfté-
se és a békeharc szempontjából. 
Dolgozóink egyre Jobban feüsmerlk 
ennek jelentőségét él ennek folytán 
mind több és több az egyéni és 
kollektív versenyben résztvevők 
szama. Munkaversenyünk fejlődése 
— általánosságban megállapítva — 
folyamatos és állandó, mégis van-
nak időszakok, amikor szinte rob-
banásszerűen újabb és újabb hatal-
mas lendületet nyer, valósággal órá-
ról-órára még nagyobb eredmények 
és sikerek születnek a termelés 
úontlán-

Ezek, a munkaversenyt nagyban 
előrelendítő szakaszok, azok az ese-
mények és dátumok, melyekhez dol-
gozó népünknek egy-egy nagy ün-
nepe fűződik, vagy pedig, amelyek 
időszerűségüknél fogva ráterelik a 
dolgozók figyelmét a szocialista épí-
tőmunka jelenlegi szakaszában leg-
sürgősebb tennivalókra. És a leg-
sürgősebb tennivalók közé tartozik 
minden időben a munkaverseny 
eredményeinek a megszilárdítása és 
továbbfejlesztése. 

A Pártunk iránti szeretet és bi-
zalom az egyik nagy hajtóerő, amely 
a dolgozók hatalmas tömegeit moz-
gósítja és vezeti harcba a szocia-
lizmus építésében és a békeharcban. 
A szegedi dolgozók is szivükbe zár-
ták a Pártot az elmúlt évek során, 
látva azokat a hatalmas eredménye-
ket, melyeket bölcs irányításával és 
vezetésével elértünk. 

A fejlődés mai szakaszában a leg-
döntőbb feladatok közé tartozik a 
termelékenység fokozása, népgazda-
ságunk erősítése. Éppen ezért na-
t'ározták el egyemberként a szege-
di dolgozók, hogy május 28-ára 
újabb, nagy lépést tesznek a tefme-
lés fokozásában és megjavításában, 
szocialista munkaversennyel készül-
nek a pártértekezlet napjára, ezzel 
is kifejezésre Juttatva a Párt irán-
ti szeretetüket és ragaszkodásukat. 
Most, a pártértekezlet napján, ha 
'evonjuk az előkészületek tanulsá-
gait, megállapíthatjuk, hogy a 
munkaverseny újabb lendíti etet ka-
pott, még iobb, még szebb eredmé-
nyek születtek szerte az üzemekben 
Emellett a páriértckezletre való ké-
szülődések során a pártszervezetek, 
gazdasági vezetők és maguk a dol-
gozók felismerték a hibákat, a le-
maradásokat, s amelyek megmutat-
koztak a termelés egyes terüle-
tein, s amelyeket fel kell számolni. 
A pártértekezlet tiszteletére a meg-
lévő eredmények továbbfejlesztése 
mellett megkezdték üzemeinkben a 
hibák kijavítását ls. 

A termelésben elért eredmények-
nek a kiértékelésénél ez a két fő 
szempont az irányadó. Az egyik: 
A dolgozók nagy tömegeinek a be-
kapcsolódása a munkafelajánlások-
ba, a termelés fokozása, a minőség 
megjavítása, a selejt, az önköltség és 
huliadék csökkentése, takarékosság, 
ilzemtisztaság és a gépek jobb ki-
használása érdekeben. A másik: az 
a munkaverseny, melyet a DÉMA 
cínőgyár üzenni Mzojtsága Indított 
el az egyes, még fennálló hibák ki-
küszöbölése érdekében. 

Mit eredményez ek az újabb 
munkafelajámilások? A munka-
verseny további kiszélesedését 
Ugyanezt jelentette a szegedi 
'zemi bizottságok közölt megin-
dult ujabb verseny is. Ez utób-
>i esetben éppen azokra a hiá. 
-.yosságokra figyeltek fel üze-
neink. me'yek a munkaverseny-
'•"m s pnrt'i fo°va a termriésben 

megmutatkoztak. A Pártértekew 
letre való előkészületek során Je-
lentős mértékben csökkent az a 
veszély, hogy üzemi pártszerve-
zeteink, a szakszervezetek és ma-
guk a dolgozók a versenyt kam-
pánynak tekintsék. 

Az újabb kollektív és egyéni 
felajánlások mutatták, hogy a 
vállalások javarésze hosszabb 
időre szól, kapcsolódik a ré-
gen beindult versenyek tovább-
fejlesztéséhez. Röviden: a hi-
bák kiküszöbölésével, újabb 
célok kitűzésével szélesebb ala-
pokra helyeződött a munka-
verseny: olyan alapokra, mely-
re továbbra is építeni lehet és 
amely magában hordozza a 
mőg nagyobb továbbfejlődés 
csiráit. 

Szemléltető példák sorozata 
bizonyítja a munkaverseny 
megszilárdulását. Ha üzeme-
ink munkáját nézzük, ha a 
dolgozók lelkesedését és fel-
ajánlásait egyénileg is meg-
vizsgáljuk, világosan láthat-
juk ezt. 

A Magyar Kenderben a párt-
értekezlet napjára 85 százalékra 
emelkedett az összvereenyaők 
száma és külön meg kell említe-
ni, hogy az egyéni munkaver-
senyben — mely a szocialista 
munkaversenynek egyik legfej-
lettebb formája — a dolgozók 
résa.vétele elérte a 79 százalékot. 
Különösen kiemelkedik még á 
Magyar Kender a pártértekezlet-
re tett oly értelmű felajánlása ls, 
hogy az öBsadolgozók 90 száza-
lékát beszervezik a szocialista 
munkaversenybe az év végéig. A 
Magyar Kenderben egymással 
versengve teljesítették túl a párt. 
értekezlet napjára a dolgozók 
munkaf el ajánlásaikat. Különö-
sen kiemekedtek Koposz Rózsi, 
Zsombolyai Jánosné és Fekete 
Erzsébet szövőnők, valamint Se-
bők Magdolna kopszoló és Dobó 
Valéria cérnázó. Közülük többen 
már a július második felére elő-
irányzott tervüket teljesítik. ,f 

A Szegedi Kenderfonó' dolgo-
zóinak példája is azt mutatja, 
hogy a pártértekezlet napjára 
újabb, jelentős eredmények szü-
lettek a szocialista épt őmunka 
frontján. Itt 1050 dolgozó tett 
felajánlást, a 942 egyéni ver-
senyzőhöz még újabb 108 dolgo-
zó csatlakozott. A teljesítmények 
között egészen kiválóak is vol-
tok. Igy például Koszorús István 
241 százalékról 417 százalékra 
emelte teljesí'ménvét, Tóth Er-
zsébet károló ifjúmunkás pedig 
már két hónappal előrejár a 

tervteljesítésbe ni 

A Dohánygyárban is több mint 
350 felajánlás történt, melyeknek 
nagy részét máris teljesítették a 
dolgozók a minőségjavítás, se-
lejt és önköl'sé;,csökkentés te-
rén, valamint a termelés fokozá-
sával. Komócsin Balázsné és En-
gi ülésnél dohánvkeverök pél-
dául 291 százalékra emelték'fel 
teljesítményüké'. A DÉMA ci-
pőgyár dolgozói közül 170-en vál-
lal'ák munkájuk megjavításé' é® 
felajánlásaikat a pártértekezletet 
megelőző napokban már száz-
negyvenheten teljesítették. 

Hasonló lendület mutatkozott 
meg a többi szegedi üzemben Is. 
Elükön a párttagokkal, e szege-
di dolgozók még tevékenyebben 
bekapcsolódtak a szocialista 
munkaversenybe. Brtttó jel ez is 
erra nézve, hogy ötéves tervünk 
sikeréhez a szegedi dolgozók is 
mérőképpen hozzájárulnak éá 
Pártunk irányi ásóval, vezetésé-
vel, a nagy Szovjetunió támoga-
tásával és példája nyomán ha-
ladnék előre a szocializmus épí-
tésében, újabb sikerek, eredmé-
rnmk fp'A 

Lovett tesz az atlanti csúcsszerv elnöke 

Truman és Acheson külügyml-
mszter a jövő héten dönt abban 
a kérdésben, hogy ki legyen az 
amer:kaii-k képviselője és egy-
ben végrehajtó elnöke az atlanti 
legfelsőbb szervnek, amelyben az 
atlaníizált országok külügymi-

nissterhelyettesei foglalnak he-
lyet. A legvalószínűbb jelölt er-
re az állásra Róbert Loveft, aki 
Marahall tábornok külügymi-
niszteraége idején külügyi állam-
titkár volit és egyike volt az 
és: akatlanti szerződés kidolgozói-
nak. 


