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A megyében a buza 45 százalékát 

már learatták 
Az állami gazdaságok és ter-

melőszövetkezeti csoportok pél-
.dáját követve az elmúlt héteu 
pénteken és szombaton, a megye 
valamennyi községében az egyé-
nileg dolgozó parasztok is meg. 
kezdték a buza aratását és nagy 
lelkesedéssel, igyekezettel végzik 
munkájukat. Az a versenyláz, 
amellyel az aratás megkezdése 
óta végzik munkájukat a szocia-
lista szektorok dolgozói, most 
fokozatosan átragad az egyénileg 
dolgozó parasztokra is. Község a 
községgel versenyez, de kinn a 
hatáiban is az egymás mellett 
dolgozó parasztok versenyben 
végzik az aratást. 

A lelkes munka nyomán pén-
teken estig Csongrád megyében 
100 százalékig befejeztük az 
őszi árpa aratását és csupán két 
százalék hiányzik a rozs aratá-
sának 100 százalékos teljesíté-
séből. Ezek az eredmények a 
búzaaratás eddigi lendületének 

további fokozására buzditják a 
megye dolgozó parasztságát. 
Mind szélesebb rétegben kezde-
nek hozzá a buza aratásához. A 
szombat délelőtti kiértékelés sze. 
rinl a buza aratását Csongrád 
megyében 45 százalékig végeztük 
el. Élen járnak ebben a munká-
ban a szegedkörnyéki állami 
gazdaságok, ugyanígy a levelé-
nyi állami gazdaság, mely már 
100 százalékig befejezte az árpa 
aratását. Példamutatóan végzi az 
aratást a kláramajori és kiszom-
bori állami gazdaság is, ahol 
előreláthatólag hétfőn estig el-
érik a százszázalékot. Termelő-
szövetkezeti csoportjaink már 
eddig is többen jelentették, hogy 
befejezték az aratásit. Mór&hal. 
mon négy, Szatymazon kettő, 
Vásárhelyen négy termelöcsoport 
fejezte be az aratást. Makón a 
„József Attila" termelőcsoport 
jár az élen 162 hold búzája és 
20 hold árpája aratását befejez-

te. A városok közül Szeged ve-
zet 70 százalékos teljesítéssel. 
Ugyancsak élenjár a szegedi já-
rás 65 és a csongrádi járás 60 
százalékos teljesítésével. Különö-
sen kitűntek a szegedi járásból 
Mórahalom, Dorozsma és Sándor-
falva. A csongrádi járásból pe. 
cüg Sövényháza. 

A szép eredmények mellett 
azonban lemaradás is mutatko-
zik. Van hely, ahol annak elle-
nére, hogy a buza már fehérre 
kivilágosodott, még mindig kés-
lelkednek az aratás megkezdésé-
vel, vagyis lemaradás mutatko-
zik. Ilyenek Cserebökény, Derek, 
egyháza község, Fábiánsebestyén 
és Nagymágocs. Ezekben a köz-
ségekben a községi elöljárósá-
goknak, Népfront Bizottságoknak 
még fokozottabb gondot kell for-
dítani a munkák ellenőrzésére, 
oda kell hatni, hogy itt is teljes 
lendülettel kezdődjön meg az 
aratás. 

A DISZ KONGRESSZUS UTAN 
még tovább fokosodik a munkalendület 

A MAGYAR KENDERBEN 

Solc hasznos kutatási tapasztalat megismerésévi 

Befejeződött az 

Élettani Társaság szegedi vándorgyűlése 

Szomba on fejeződtek be Sze-
geden a Magyar Élettani Társa-
ság XVI. vándorgyűlésének elő-
adásai és tanácskozásai. Az utol-
só két nap előadásai a véralva-
dás, a vérkeringés, az anyag-
csere, táplálkozás különböző kér-
déseivel foglalkoztak. Kiemel-
kedett közülük Baló budapesti 
kórbonctani professzor előadása, 
akinek munkája egészen új szem-
pontokat ad az emberek óriási 
részét érintő, ma még eléggé 
ismeretlen eredetű betegség, az 
érelmeszesedés megismeréséihez. 
Ivanovics György professzor 
azokról a kísérleteiről számolt 
be, melyekkel mesterséges vér-
pótlószert állított elő. Ez a ku-
tatás fontos gyakorlati alkal-
mazásán kívül azért is jelen-
tős, mert' ez is bizonyítja, hogy 
a népi demokratikus Magyaror-
szág tudománya pótolni, sőt fe-
lülmúlni tudja a nyugati orszá-

gokkal való tudományos kap-
csolatot. 

Kiemelkedő volt az a vita ls, 
amelyet tudósaink a histamin, 
a túlérzékenység kérdései felett 
folytattak. Sok kutató foglalko-
zik ezzel a fontos kérdéssel. így 
remélhető, hogy rövid időn be-
lül sokkal tisztábban tudjuk lát-
ni. 

A debreceni Anatómia és 
Fizikai Intézet vizsgálata is 
nagyjelentőségű. Hazánkban 
először foglalkoztak orvosi szem-
pontból is a rádió-aktiv fémek 
alkalmazásával és felhasználásá-
val . 

A többi előadás is hiven tük-
rözte azt a nagy fejlődést, ame-
lyet a magyar orvostudománya 
felszabadulás óta megtett ég 
megmutatta, hogy tudósaink 
munkája igyekszik méliíó lenni 
arra a nagy támogatásra, me-
lyet Pártunk, népi demokráciánk 
a tudomány dolgozóinak megad. 

A Magyar Kender falatról le-
kerültek a SzIT csillagok éa a 
lelkes fiatalok örömmel festet-
ték fel a DISz vöröscsillagos 
jelvényét. 

— Nagyon hálásak vagyunk 
Pártunknak és Rákosi elvtárs-
rak, hogy útmutatást és taná-
csot ad nekünk a termelésben s 
egységes ifjúsági szervezetben 
dolgozhatunk — mordja Igaz 
Erzsébet üzemi DISz titkár a 
gyár udvarán. 

Büszkén és boldogan mutatja 
a verseny táblát, ahol a fiatalok 
multheti eredményeit jegyeztek 
fel. 

Biztatás és példakép 

az a tábla azoknak, akik egy kis-
sé lemaradtak a versenyben. 

Nagy eredményeket értek el 
az ifjúmunkások. Kalicka Kata-
lin kopszoló 178 százalékot tel-
jesített a kongresszusra. Nála 
még jobb eredményt, 181 száza-
lékot ért el Sziráki Klára, aki 
ezt az eredményt a kongresszus 
után még fokozni akarja. 

— Nem kampányszerűen, ha-
nem állandó termelési emelke-
déssel akarok dolgozni — mond-
ja — hogv szeretetemet és há-
lómat így fejezzem ki Pártom 
iránt s méltó taffja legyek s 
DTSz-nek. 

Közben szorgalmasan dolgo-
zik tovább, kicserél egy Üres 
orsót, megigazít egy elszakadt 
szálat. A zúgó teremben gyors 
kezek dolgoznak, minden gépen 
ott a tervlap és a teljesített 
százalékok. Sebők Magda gépén 
szép nagv betűkkel hirdeti a 
felirat, hogv 

augusztus 4 -i tervét 
pénteken teljesítette. 

— A Párt segítségének és út-
mutatásának köszönhetem, hogy 
ezt az eredményt elértem. A 
pártszervezet sokat törődik az 
ifjakkal, megbeszéljük a hibá-
kat és igyekszünk kijavítani. Az 
eredményeket még tovább fokoz-
zuk s átadjuk tapasztalatain-
kat. Most az egységes ifjúsági 
szervezet megalakulása után 
Pártunk még nagyobb figyelem-
mel és gondossággal irányit 
-bennünket, hogv betöltetik azt 
a feladatot, amit Rákosi elvtárs 
elénk tűzött. 

Amíg beszél szeretettel a 
Pártról, gyorsan forognak az 
orsók és a gép felhetelenül ad-
ja a szálakat. Igy a munka köz-
ben mondja még: 

— Elvtársnfí. ne csak a fia-
talokat nézzék, az idősebbek is 
értek el a kongresszusra nagy 
eredményeket! 

Igaz Erzsébet megmutatja 

a felajánlási lapokat. 

Decker Béláné a kongresszusra 
felajánlotta, hogy junius 18-i 

tervét június 2-án fejezi be. Fel-
ajánlását május 23-án befejezte. 
A párttagok példát mutatnak a 
fiataloknak, szeretettel és büsz-
kén nézik munkájukat és elért 
eredményeiket. Ott vannak az 
uj versenylapok is és a termelési 
felelős megmutatja az uj felaján-
lásokat. Az öregek és fiatalok 
egyaránt állandóan versenyeznek 
és most a kongresszus után uj 
felajánlásokat tettek. Ezek is rá-
kerülnek a gépekre és a kifüg-
gesztett lapokra havonta jegyzik 
be a teljesítést. 

A DISz megalakulása nem ve-

tett véget az újszegedi Magyar 

Kenderben semr annak a lendü-

letes munkaversenynek, amely a 

kongresszusi felajánlások során 

ujabb és ujabb eredményeket ho-

zott Sőt most még tovább fo-

kozzák teljesítményeiket DISz 

tagok és idősebbek egyaránt, hi-

szen közös a célja mindannyiuk-

nak: ötéves tervünk sikeres tel-

jesítése, a dolgozók életszínvona-

lának állandó emelése. N. M. 

A jugoszláv tifoisták 
igazi arcával, áruló politi-

kájukkal ismerkedhetnek meg 
meg közelebbről ma délelőtt 
Szeged dolgozói. a .Nemzetkö-
zi kérdések'' előadássorozat ke-
retében. Délelőtt 10 órai kez-
dettel a Korzó Moziban kezdő-
dik ez nz előadás, amely lep-
lezetlenül bemutatja az ameri-
kai imperialisták zsoldjában 
álló Tito-klikk politikájának 
mozgatórugóit és felfedi azt a 
politikát, amely a dolgozók 
jobb életére tör. Rudas László 
elvtárs, a párttitkárképző isko-
la vezetője tartja a mai elő-
adást: „A Jugoszláv Kommu-
nista Párt kémek és gyilkosok 
hatalmában" cimmel. Az elő-
adásra minden szegcdi dolgo-
zót szívesen látnak. 

T1ZE8BÉGY m i G 
üdültem Visegrágon a szak 
szervezeti üdülőben, amely 
azelőtt a ZsRvay-féle kastély 
volt. 

Húsz éve dolgozom és az 
idén volt először alkalmam 
gondtalanul nyaralni. Pár-
tunknak és népi demokráci-
ánknak köszön.he'em azt 
hogv szinte fillérekért kap-
hattam meg a legjobb ellá-
tást és a 14 napomat valóban 
pihenéssel tölthettem el. De 
számos alkalmam nyilt szóra 
konásra is. 

Amikor az üdülőbe értünk, 
ismerkedési estet tartottunk. 
A visegrádi ifjúsági szervezet 
színes kultúrműsorral ked-
veskedett nekünk. Sportolási 
lehetőség is bőven kínálko-
zott. Asztalitenisz, röplabda, 
evezés és úszás várta az üdü-
lőket. Társas kirándulásokat 
is szervezünk a történelmi 
nevezetességű helyekre. Ha-
talmas könyvtár állt rendel-
kezésünkre, hogv ezzel is 
szórakozhassunk és olvasáson 
keresztül is emelhessük elmé-
loti tudásunkat. Nem sza-
kadtunk el a napi politikai 
eseményektől, mert rendsze-

resen tartottunk Szabad Nép 
bártól kört, szabad pár;na-
pokat rendeztek részünkre 
és számos filmet néztünk 
meg csoportosan. Étkezésünk 
napi négyszeres, bőséges 
koszt volt, valamennyien híz-
tunk és rendkívül figyelmes 
ellátásban részesültünk az 
üdülőtelep fizikai dolgozói 
részéről. 

Az üdülés alatt éreztem, 
hogy most már valóban van 
Alkotmányunk és biztosítja 
egész évi munkánk után a 
pihenés, szórakozáshoz való 
jogunkat. 

GÁCS GYÖRGY, 
a TÜZÉP NV dolgozója. 

A hönyrnapl verseny győxlesel i 

a Szegedi Textil-

nagykereskedelmi NY dolgozói 
A Szegedi TÜZÉP NV dolgozói a 

hatodik szabad könyvnap tisztele-

tére június 4-én versenyre hívták ki 

a szegedi kereskedelmi NV-k dol-

gozóit. 

A könyvnap befejezése után a 

kereskedelmi vállalatok dolgozói-

ból alakított bizottság kiértékelte 

a verseny eredményeit. Megállapí-

totta, hogy ebben a versenyben a 

szegedi T extilnagykereskedelml NV 

dolgozói nyerték el az elsó helyet, 

mert vállalásukat 377 százalékban 

teljesítették. A TÜZÉP NV dolgozói 

239 százalékot értek el és ezzel a 

versenyben a másodikok lettek. A 

harmadik helyet a Szegedi Ruházati 

Bolt NV dolgozói nyerték el 149 

százalékos teljesítményükkel. 

A Szegedi Rövid, és Kötöttáru 

Nagykereskedelmi NV 133, a Kiske-

reskedelmi NV 105, a Szegedi Mű-

szaki Kisgép és Kerékpárnagykeres-

kedelml NV dolgozói 90 százalék-

ban teljesítették vállalásukat. 

A haf kereskedelmi vállalat dol-

gozói összesen 879 ideológiai kBny. 

vet, 185 szépirodalmi könyvet vásá-

roltak meg. 

A hatodik szabad könyvnapon 

1064 könyvet vettek meg a verseny-

ben résztvett hat kereskedelmi NV 

dolgozói és ezzel is nagyban járul-

nak hozzá ahhoz, hogy emeljék el-

méleti és kulturális szinvonalukat. 

Szabotáló kulákokat ítélt el 
a szegedi járásbíróság 

Nópünlc elensé'gei: szabotáló 
kulákok felett ítélkezett szom-
baton a saegedi járásbíróság. 

Sisák Pál kisteleki. 32 hol-
das kuják földjének nagyré-
szét az adóbevallásnál elhall-
gatta, hogy így kivonja azt a 
hőszolgáltatási kötelezettség 
alól. A járásbíróság ezért hét-
hónapi börtönre, 500 forint 
pénzbirságra slOOO forint va-
gyoni elégtételre ítélte. 

Bararayai Antal csanádpalo-
tai kulák földjét nem művelte 
meg, ezzel szabotálta népgaz-
daságunk vetéstervét. A já-
rásbíróság tfzhavi börtölnre 
ítélte. 

Gombos Pá] szaíymazí, 36 
holdas kulák, Krisztin Béla 
:'.tokházi kulák tejbeszolgálta-
tási kötelezettségüknek nem 
tettek eleget. Ezért a járásbí-
róság Gombos Pált három-
havi fogházra és 1500 forint 
pénzbirságra Krisztin Bélát 
pedig háromhavi fogházra 
ítélte. 

Kopasz József szegedi, Ma-

ros-utca 18. szám alatti, 31 

holdas kulák cséplőgéprészek-

kel nem számolt el. Ezért a 

járásbíróság kéthavi börtönre 

ítélte. 

If jamimkás brigádok segítenek a szegedkornyéki 
termelőcsoportok novényápolási munkáinál 

A magyar ifjúság különösen a 
DPSz megalakulása óta még na-
gyobb lendülettel és lelkesedéssel 
fogott hozzá a munkához. Ifjúmun-
kásaink Szegeden is egyre inkább 
el akarják mélyíteni a kapcsolatot 
a dolgozó parasztsággal, a termelő-
szövetkezeti csoportokkal. Több sze-
gedi fizem ifjúsága elhatároztn, 
hogy brigádot szervez és segít a 
termclőcsoportoknak a növényápo-
lás fontos munkájában. 

A Szegedi Kender, a Textilkom-
binát, a Magyar Kender, Lemezgyár 
DISz fiataljai elhatározásuk alapján 

ma kukoricakapálásra mennek Ki 
újszegedi „Haladás", a kecskéstele-
pi „Táncsics", a bak'iói „Alkot-
mány" és a szegedi „Dózsa" ter-
mclőcsoportba. 

Minden csoportban 40 fiú és lány 
megy ki, hogy segítsen a kapálás-
ban a termelőcsoport tagjainak. 
Már reggel 6 órakor elindulnak 
160 an a DISz székház elöl, hogy 
idejében hozzáfoghassanak a mun-
kához. Csatlakozik hozzájuk 30 
MNDSz nsszony is, akik szintén 
munkájukkal akarják elősegíteni a 
jó növényápolás időbeni elvégzését. 

Zsákfoltozó brigádokat alakit 

az MNDSz a cséplés zavartalanságáért 

Soronlevő feladataink közül 
legfontosabb teendő a cséplési 
munkák és a begyűjtés jó és 
időbeni elvégzése. A magtárak, 
gépek, karbantartása mellett 
nagyfontosságú az ia. hogy a 
gabona szállítását a cséplőgép-
től a raktárakig biztosítani tud-
juk. Elhhez elsősorban zsákra 
lesz szükség. Az MNDSz asszo-
nyok ezért elhatározták, hogy 
segítséget nyújtanak a zsákok 
rendbehozáséhoz, megfoltozásá-
hoz, 

X 
A szegedi „Kossuth Zsuzsán-1 talanságához. 

na" MNDSz szervezet asszonyai 
20 tagból álló zákfoltozó bri-
gádot alakítottak és már az el-
múlt pénteken társadalmi mun-
kában ötven zsákot javítottak 
ki, tettek hasznavehetővé. De 
már előre célul tűzték ki, hogy 
a jövő héten ujabb száz javí-
tásra szoruló zSiákot foltoznak 
meg és egészen a cséplés befe-
jezéséig mindig igyekeznek a 
zákkészletet rendbentartani. Ez-
zel akarnak hozzájárulni a csép-

| lés és a gabonaszállítás zavar-

Ma tart előadást Straub Bruno elvtárs 
a szovjetunióbeli tapasztalatairól 

A közelmúltban kulturális kül-

döttség járt a Szovjetunióban, ame-

lyet dr. Straub Brúnó elvtárs, Kos-

suth-díjas egyetemi tanúr vezetett. 

Straub elvtárs ma, vasárnap dél-

előtt 10 órakor tart előadást az 

Ady-I6ri egyelem nagy előadóter-

mében a szovjetunióbeli tapasztala-

tairól. Straub elvtárs nagy érdek-

lődéssel várt előadásában a kom-

munizmus felé haladó Szovjetunió 

éleiéről, a szovjet tudósok és tudo-

mányos intézetek munkájáról beszél, 

valamint arról, hogy milyen nagy 

tanulság számunkra a szocializmust 

megvalósító, a krmmunizmus felé 

haladó Szovjetuniónak és az élen-

járó szovjet tudománynak a példája 

Az előadáson a Magyar-Szovjet 

Társaság egyetemi szervezete min-

den érdeklődőit szívesen lát. 

Népnevelőink munkáját 

segíti elő 

Népneveié 
füzet olvasása 

t 


