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Győzelemre visszük az uj kenyér 
csatáját 

Vasárnap adta át Sándorfalva dolgozó parasztsága 
az első vagon gabonát a dolgozó nép államának 

Vasárnap ünnepi díszbe öltözött Sándorialva község. Vasárnap 
indult el az országban az első vagon gabonaszúllitmány, amelyet 
Sándorfalva dolgozó parasztsága küldött a dolgozó nép államának. 

Zenés ébresztő vezette be a nap ünnepségeit s már a kora dél-
előtti órákbán megkezdődött a község dolgozó parasztjainak felvonu-
lása az ünnepség színhelyére: a volt Paüavicini uradalom kastélykert, 
jébe, ahová még nem is olyan régen, a felszabadulás elölt, még be 
sem léphettek a dolgozók. Egymás után érkeztek meg a gabonás zsá-
kokkal telt kocsik. A „Rózsa Ferenc" termelőcsoportnak, Csongrád 
megye minta termelöcsoportjának és a súndőrfalvi gépállomásnak dol-
gozói zászlókkal és virágokkal díszített autókon, Sztálin és Rákosi elv-
társak képei alatt érkeztek az emelvény elé. 

Siirü sorokban követték őket az egyénileg dolgozó parasztok zöld 
gallyakkal, vörös- és nemzetisein zászlókkal díszített kocsijai, rajtuk 
gabonától duzzadó zsákok- A legjobb eredményt elért dolgozó parasz-
tok jelmondatos táblákat hoztak: „A géptől add be a gabonái!" — 
„Engemet kövess, én a cséplőgéptől adtam be gabonámat/" _ „A gyors 
terménybeadás több ruha, több cipő, magasabb életszínvonal" — hir-
dették a tábhík feliratai. 

Nagy Péter elvtárs, a Ma-
gyar Dolgozók Pártja helyi szer-
vezetének titkára, üdvözölte a 
megjelenteket, majd ezeket mon-
dotta : 

— Sándorfalva dolgozó pa-
rasztsága megértette, hogv 

— Sándcrfalva dolgozó pa 

raszt.sága — mondotta Döged 

elv.árs — azzal, hogv az ország-

ban elsőnek szállítja be a gabo-

nát a földművesszövetkezet rak-

tárába, követésre méltó példái: 

n klerikális reakció széles fronton támad 

Csongrád megyében 90 száza, 
lékig befejeződött a buza aratá-

13 ,buzdítottak" a betakarítás 
ellen. A kulák plébánosok, 

Délen már javában folyik a maguk is „jó példával" 

a felszabadulás óta elért 
hatalmas eredményeket a 
munkásosztálynak köszön-

hetjük. 
Érért igyekszik a Párt vezeté-
sével mind szorosabbra fűzni a 
munkás-paraszt szövetséget.. 

Ezután Dögei Imre elvtárs, a 
SzövOSz elnöke mondott beszé-

mutat az egész vrszág dolgozó 
parasz tságának. Sándorfalva dol-
gozó parasztságának ez a csele-
kedete 

nyílt kiállás a béke ügye 
mellett és kiállás néoiink el-
lenségeivel: a kulákokkal és 
klerikális reakcióval szem-

ben. det. 

Minden m á z s a beadot t g a b o n a sa j á t jólétünket 
f o ko z z a 

Ma minden másza gabona, amit 
akármilyen formában eveszüünk, 
ellenségeink malmára hajtja a vizet 
és minden mázsa beadott gabona 
saját jólétünket fokozza s egyben 
hozzájárul az ország további gaz-
dasági és politikai megerősödésé-
hez. 

Dögei e'vtárs rámutatott arra, 
hogy a dolgozó nép fáradtságos 
munkája nem volt hiábava'ó, mert 
a termés ebben az évben olyan jó-
nak mutatkozik, amilyen már régen 
nem volt. Ezután a szállítási szer-
ződéskötések jelentőségéről beszélt, 
majd így fejezte be beszédét: 

— Az a dolgozó paraszt, aki ma 
a ku'ákokra és a háborúra uszító 
népellenes papokra hallgat s nem 
végzi el az aratási- cséplési és be-
gyűjtési munkálatokat, 

az ellensége sajátmagának, 
családjának, gyengíti a béke-
tábor erejét és a népellenes 
háborús gyújtogatok malmá-

ra hajtja a vizet. 
Ma már azonban egyre kevesebb 

azoknak a dolgozó parasztoknak a 
száma, kik félre engedik magukat 
vezetni a nép ellenségeitől-

Magyar Dolgozók Pártja és az egész 
dolgozó magyar nép által forrón 
szeretett bölcs vezérünk, Rákosi 
elvtárs útmutatásai alapján — mon-
dotta Dögei e'vtárs. 

A jelenlevő dolgozó parasztok 
hosszasan ünnepelték a Pártot, 
Sztálin és Rákosi elvtársakat, a di-
csőséges Szovjetuniót. 

Győzelemre visszük 
az uj kenyér csatájat 

Ezután egy kis úttörő búza-
koszorút nyujto t át Dögei Imre 
elvtársnak. Egy úttörő kisleány 
a következőket mondotta: 

— Gazdag és víg aratásunk 
jelképé: küldjük e búzakoszorú-
ban szeretett Rákosi pajtásnak, 
hogy az ő vezetésével mi, úttö-
rők, sok-sok aratást érjünk meg 
a szocialista Magyarországon. 

Ezu án a sándorfalvi Rózsa 
Ferenc termelőcsoport elnöke. 
Pataki Sándor adta át a ter-
melőosoport gabonatermését. 

— Minden dolgozó paraszt kö-
vesse példó-nkat s legyen harcos 
katonája a béke táborának. Elő-
re a termény begyűjtés sikeréért! 
— mondotta. 

Ezután Sári György négytól-
das kisparaszt adta át gaboná-
ját 

— Magamévá tettem a tótkom-
lósiak versenykihívását —1 mon-
dotta. Felhívom az egész ország 
dolgozó parasztságát, kövesse 
példámat és legyen jelszavunk: 

a Párt vezetésével, a gyors 

terménybeadással győzelem-

re visszük az uj kenyér csa-

táját. 

Mig a gabonától duzzadó zsá-
kokat átadták a földmüvesszö-
vetkezetnek, a DISz énekkara 
mozgalmi indulókat adott elő. 

Az ünnepély befejezése után a 
terménnyel megrakott autók 
Szatymazra mentek, ahol a Sze-
gedi Kendergyár, Gázgyár, Do-
hánygyár, a Magyar Kender és 
a Pick szalámigyár dolgozóinak 
képviselői, sztahanovisták és él-
munkások vették át az első ga-
bonát a dolgozó nép állama ré-
szére. 

Ünnepélyesen átveszik 
a gabonát 

Délután hároin órakor a község-

ből gabonászsákokkal megrakott 

sa. 
cséplés, de megkezdődött a csép 
lés Cserebökényben is. Kutason 
a Szovjetuniótól ajándékba ka-
pott kombájn takarítja be a bu. 
zát. Amig a megye északi, déli 
részén és mindenütt éjt-nappallá 
téve dolgoznak, addig Hódmező-
vásárhelyen, Szentesen és a 
szentesi járásban elmaradás mu-
tatkozik. Ezeknek a területeknek 
a lemaradása hátráltatja az 
egész megyében a betakarítás 
gyors befejezését. Azért is ve. 
szélyesebb ez a késés, mivel a 
megye búzatermő területének 
döntő része itt fekszik. És ez 
megmagyarázza az okot is. Rá-
mutat arra, hogy nem késés, ha-
nem késleltetés hátráltatja a 
munkálatokat. Tervszerű károko-
zás miatt szórnak Csongrád me. 
gye középső részén a búzatáblák. 
Ha mégegyszer figyelembe vesz-
szük, hogy ez a késleltetés a 
megye legjobb búzatermő terüle-
tén fordult elő, még aljasabbnak 
tűnik a támadás. Meglátszik, 
hogy a tervszerű pusztítással a 
legnagyobb tömegű búzaterületen 
akartak ártani. 

A hódmezővásárhelyi római 
katolikus egyházközség éppen a 
napokban bocsátott ki többezer 
példányban felhívást, buzdítva a 
lakosságot az egyház támogatá-
sára. A felhívás kenetteljes sza. 
vakkal ecseteli az egyház „ne-
héz" helyzetét, igyekezve sajná-
latot ébreszeni „a mindentől el-
hagyatott" egyház iránt. 

Többezer családot zaklattak ez. 
zel a legnagyobb dologidőben. 
Raffinált módon akarták a fi-
gyelmet elvonni az aratásról, a 
kenyérről, megtévesztve a lakos-
ságot, sajnálatot akartaik ébresz-
teni az egyház iránt. A felhívás 
persze elhallgatja azt az állami 
támogatást, amivel az egyházak 
működnek, hiszen ez felnyitná 
az emberek szemét, elmaradna 
a hatás és neim sikerülne az al-
jas terv: a figyelem elterelése 
az aratásról, késleltetés, szabo-
tálás. 

Mert az egyenes cél ez volt ós 
a reverendába bujt imperialista 
ügynökök nem maradnak meg az 
aratás nyomtatványon terjesz-
tett szabó tálasánál. A kikézbesí-
tésnél mindenütt hangos szóval 

papok 
jártak 

Az aratási és betakarítási mun-
kálatokat idejében elvégezzük, a 

autók indultak el a szatymazi állo-
más felé. Az állomás épü'etét 
zászlókkal és drapériákkal díszítet-
ték fel és#a rakodó környéke is ün-
nepi díszbe öltözött. Itt várta a ga-
bonát a MAV-nak egy fedíszített 
szerelvénye. A munkásság nevében 
Koszorús István, a Szegedi Ketider 
dolgozója vett^át a gabonát. 

Hangsúlyozta, hogy minden szem 
beadott gabona erősíti a munkás-
paraszt szövetséget, erősíti népi de-
mokráciánkat. Nagy Péter elvtárs, 
a sándorfalyl pártszervezet titkára 
felhívta a dolgozó parasztság fi-
gye'rnét, hogy kövessék a sándor-
falviak példáját. Egyben ígéretet 
tett arra, hogy a gabonacsata to-
vábbi részét is becsülettel hajtja 
végre Sándorfalva dolgozó paraszt-
sága. Az ünnepség az Internacionálé 
hangjaival ért végett. 

elől az aratás szabotálásánál. 
Mindez k figyelembevé ele 

után érthető a vásárhelyi lema. 
radás. A raffinált támadás azon-: 
ban is friss keletű. A röplapokat 
még május közepén nyomtatták 
ki az ébertelen nyomdászokkal, 
ahova az ellenség ügynöke i^ 
beépült. Ez mutatja: messze elös 
re kigondolt támadásról van szó, 
Még kalászát sem hányta a 
bona, mikor már egész évi ke-
nyerünk ellen szervezkedtek. 

Ugyanez tapasztalható Szegs 
váron is. Mindszenty ügynöke, 
Nagy Eiek külön gondoskodott 
papi segédle'.ről az aratás, csépi 
lés, begyűjtés idejére. A volt 
apácákat is mozgósította, hát 
rom kispap is érkezett a faluba, 
akik a kulákokkal együtt a ha-
tárt járják és kenetteljes, sima, 
de gyalázkodó papi szóval buj. 
tanak a betakarítás, begyűjtés 
ellen. 

A klérus támadásának suly» 
pontja a megye középső területe 
ellen irányult és nem eredmény 
nélkül. A klérus mindenütt hii 
szövetségesre talált a kulákok. 
ban, akik az ő szervezésükkel 
támadnak mindennapi kenye-
rünk ellen. Azok a papok, akik 
naponta hazugon a mindennapi 
kenyérért imádkoznak és imád. 
koztatnak, levetve álarcukat, 
ugyanazzal a szájjal mindennapi 
kenyerünk megsemmisítéséért 
agitálnak. 

Ha nem is ilyen átfogóan, de 
a megye többi területein is fo* 
lyik a kulákokra támaszkodó kié. 
rus.támadás kenyerünk ellen. A 
legkülönbözőbb rémhíreket, me. 
séket terjesztik, igyekezve ezzel 
késleltetni a betakarítást és a 
begyűjtést Dolgozó népünk lep. 
lezze le mindenütt jövőévi ke. 
nyerünk ellenségeit, a klérus ez. 
zel a támadásával amellett, hogy 
kenyerünket próbálja veszélyez, 
tetni, minden esetben az impe« 
rialisták háborús ügynökeinek a 
szerepét játszák, a háború front, 
ját erősitik. A mi kenyerünkön 
és a mi szemünk láttára akarnak 
rést ütni a mi szilárd békebás. 
tyánkon. Dolgozó népünk ne en. 
gedje magát megtéveszteni az 
ellenségei által, küzdjön ellenük 
minden vonalon. 

A tankerületi főigazgatóságok ezentúl 

a megyei tanácsok mellett működnek 

A Tankerületi Főigazgatósá-
gok ezentúl a megyei tanácsok 
mellett mint a tanács oktatási 
alosztályai működnek. Az okta-
tási osztályok ugyanakkor, mi-
kor szervezetileg a megye egy-
séges igazgatási rendszerébe tar-
toznak — a szakirányítást to-
vábbra is a minisztériumból kap-
ják. A minisztériumból kapott 

utasítások nem jelentik azt, 
hogy az oktatási osztályok bár-
milyen kérdésben is a megyei 
tanácstól, illetőleg a végrehajtó 
bizottságtól „függetlenül" dol. 
gozhatnak. A szakirányítás jó 
helyi végrehajtását éppen az-
által biztosítják, hogy az oktatá-
si osztályok szorosan együttmű-
ködnek a tanács végrehajtó bi-
zo ttságávaL 

Tömörkény községben 
hétfőn megkezdődött a cséplés 
Tömörkény község 

parasztsága a búza, öszi és 
tavaszi árpa, valmmt a rozs 
aratását július l-ig százszáza-
lékban elvégezte. Az aratás be-
fejezése után azonnal meg-
kezdte a behordási munkákat. 
A gabonának 75 százalékát 
már be is hordták. A község, 
ben az aratás befejezése után 
azonnal megkezdődött a csép-
lés. A felgyői gépállomás két 
cséplőgépe csépel a határban, 
de azonkívül még hat gép 
ontja az acélkemény búzasze-
meket a zsákba. 

Az első gabonakévék cséplé-
sénél a dolgozó parasztok kí-
váncsian lesték az eredményt. 
Örülnek annak, hogy az idén 
sokkal jobb lesz a termésük 
a nagy szárazság ellenére is. 
mint tavaly volt. 

Községünk dolgozó paraszt, 
sága a jó terméseredmény 
láttán kétszeres örömmel köti 

i meg a szállítási szerződéseket 

dolgozó a föildművesszövetkezettel. Ed-
dig 160 dolgozó paraszt 600 
mázsa gabonára szerződött le. 

Tóth K. József 

községi bíró, Tömörkény. 

Megnyitották 
a budapest-békéscsabai 

légijáralot 
Közlekedésügyünk fejlődése újabb 

ál'oniáshoz érkezett: vasárnap dél-
előtt ünnepélyes keretek Között 
megnyitották a budapest—békés-
csabai légijáratot. Ez Magyarorszá-
gon a hetedik légijárat. A gyorsvo-
nat négyórás menetidejével szemo n 
a repülőgép 50 perc alatt teszi meg 
az utat Budapest és Békéscsaba kö-
zött. A menetdíj azonos a gyorsvo-
nat másodosztályának menetdíjával. 

Az új járat a budapesti ferihegyi 
repülőtérről 8.50-kor indul és 9.40 
órakor érkezik, Békéscsabáról 21-50-
kor indul és 22.40 órakor érkezik 
Budapestre. 


