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Csütörtök estig a cséplést 90, 

a begyűjtést 70 sxáxalékban 

végezték el Szegeden 
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II minisztertanács határozatának 
sikeres végrehajtása: harc kérdése 

A megye valamennyi üzemében 
megismerték már a dolgozók a mi-
nisztertanácsnak a normarendezés-
röl és az alapbérek emeléséről ho-
zott határozatát. Népnevelők szá-
zai tudatosították a dolgozókkal ezt 
a jövőnk szempontjából mérföldkő-
nek számitó határozatot. Röpgyü-
lóseken vitatták meg a dolgozók, 
hogyan lehet minél jobban, minél 
gyorsabban végrehajtani a határo-
zatot, hogyan lehet ezen keresztül 
minél nagyobb csapást mérni az 
ellenségre, az imperialisták ügy-
nökeire, a jobboldali szociáldemok-
ratákra, a klerikális reakcióra- A 
minisztertanács határozata megál-
lapította: „A ma használatban lévő 
normák java része a különböző mű-

szaki és szervezési változások kö-

vetkeztében jórcszben elavult és la. 

*ávd váU. Ezt a tényt felismerték 

a munkások legjobbjai is, akik a 

szocializmus gyorsabb építése és 

gazdaságunk erősítése céljából egy-

re erőteljesebben sürgetik a laza 

normák megszüntetését 

A minisztertanács határozatának 
nyilvánosságra kerülése óta Cson-
grád megyében is felzárkóztak a 
legjobbak mellé a többiek, vala-
mennyi öntudatos munkás. E®t bi-
zonyítják azok a felszólalások, me-
lyek a gyűléseken elhangzanak, ezt 
bizonyítják a levelek, melyekben a 
munkások feltárják, hogyan akadá-
lyozta őket a saját munkaterületü-
kön a laza norma. Például Klement 
József a nagylaki kendergyárból: 
„Üzemünkben igen nagy összege-

ket ruháztunk be a munkafeltételek 

megjavítására, számos tapasztalat-

cserén vettünk részt, aminek követ-

keztében tért át pl. Tuska Jánosné 

két gombolyftógép kezelésére és 

teljesített 260—270 százalékot. Igy 

nagyon természetes, hogy az egyre 

javuló munkakörülmények új nor-

mákat követcinek." Hacsok József, 
DÉMA cipőgyári népnevelő így írt: 
,jA bélezésnél, a csattozásndt van-

nak olyan dolgozók, akik mindez-

ideig semmifele újítást, vagy új 

munkamódszert nem vezettek be, 

de a gyakorlottság áltat annyira 

fejlődtek, hogy ma mdr dtlagtclje.-

sitményük 220—230 százalék." lia-

csek elvtárs még hozzáteszi: „Ha 
így menne: tényleg megennénk  0  

jövőnketr" „Harmincnégy újítást 

vezettek be üzemünkben az u'óbbi 

időben. Ezek az újítások mind a 

munka meggyorsítását, megkönnyí-

tését eredményezték- Ha ezek után 

a norma a régi maradira, nem egy 

lépést tennénk előre, hanem keltől 

hátra." „A profiUroeás lehetővé 

tette, hogy mind hét orsősort á< 

tudjam tekinteni. A munka jobb 

megszervezésével sokat javult az 

anyag minősége és magam is gva 

korlatra tettem szert. Szo'gdlnártk-e 

c szocializmus építését, ha ezek 

után is a regi norma maradna 

megy* _ írja levelében Körösi Já-
nosné, a Szegedi Kenderfonógyár 
dolgozója. 

Lehetne sorolni ezeket a meg-
állapításokat vég nélkül. A dolgo-
zók meglátták a saját munkaterü-
letükön azokat a hibákat, hiányoí-
ságokat, melyre a minisztertanács 
határozata rámutatott. Meglátták 
azonban dolgozóink azt is, hogy a 
minisztertanács határozatának vég-
rehajtása a normák rendezése és az 
alapbérek emelése nem egyszerű 
technikai kérdés, hanem harc kér-
dése. Csak úgy jelenthet győzel-
met a határozat végrehajtása, ha 
felveszik a harcot egyrészt az el-
lenséges demagógiával szemben, 
másrészt pedig azzal a veszéllyel 
SzOmben, hogy a bérek pillanatnyi 
csökkenésével együtt a termelé-
kenység is csökken. Mert egyes 
üzemekben a jobboldali szociálde-

mokrata agitáció erre vette az 

irányt. Akadt erre példa a mi me-
gyénkben is. Szegeden az Orion 
Bőrgyárban így izgatott Kovács 
András, jobboldali szociáldemokra-
ta. A vásárhelyi Kötöttárugyár or-
sózó üzemrészében olyan hangulat 
kezdett lnbra-kapni, hogy: „Iám 
kár volt új munkamódszert beve-
teetni. 

Ismét dolgozóink legjobbjai lép-
tek elő, csattanós választ adva az 
ellenségnek. Elhatározták, úgy vá-
laszolnak a minisztertanács hatá-
rozatára, hogy emelik a munka 
termelékenységét, még jobban ki-
fejlesztik a szocialista munkaver-
senyt. A legszebb példája ennek az 
a kezdeményezés, melyet a vásár-
helyi Magasépítési NV dolgozói in-
dítottak el. Versenyre hívták a 
megye összes üzemeit az Alkot-
mány évfordulójának méltó megün-
neplésére. A versenyfelhívás pont-
jai kőzött a munkafegyelem meg-
szilárdítása, anyagtaikarőkosság, 
selejtcsökkentés szerepel. Igen 
nagyjelentőségű vállalást tett ifj 
Verők János sztahánovista, aki ver-

senyre hívta a megye valamennyi 

sztahánovistájdt. Vállalta, hogy az 

évfordulón az új normabcsorolás 

szerint tömör falazásban 700 száza-

lékot ér el s ugyancsak az új nor-

mabesorolás szerint pillérfalazásnál 

és kávaképzésnél 400 százalékos 

teljesítményt ér el. Ifj. Verők János 
vállalását az egész üzemre vonat-
koztatva így öntötték szavakba a 
Szegedi Kenderfonógyár dolgozói: 
a tnunkaverseny fellendítésével vá-
laszolunk a minisztertanács határo-
zatára. „Termelékenységünket az 
új normák szerint fokozzuk. Ez az 

új harc, lendület lesz alapja a* öt-

éves tervünk sikeres befejezésé-

nek!" — írja a dohánygyárból 
Német Istvánné- Koszorús István a/ 
elmúlt hetekben átlag 176 százalé-
kot ért el, igy szólalt fel egy gyű-
lésen: „Bebizonyítom, hogy a nor. 
marendezés után is tartani fogom 

az eddigi eredményemet!" Igy nyi-

latkozott Csende Piroska. 200_as 
brigádvezetö, Lacsán István élen-
járó dolgozó és még sokan, sokan 
Szeged és a megye üzemeiből. 
Egyöntetűen határozták el: azon 
lesznek, hogy a normarendezés után 
is elérjék, sőt túlszárnyalják az 

eddigi eredményeket. 

A vásárhelyi Magasépítési NV 
versenykihívása most úiabb lendü-
letet ad az öntudatos dolgozók kez-
deményezésének. A megye üzemei 
bizonyosan kivétel nélkül csatla-
koznak majd a versenyhez, egy-
részt azért, hogy új, magasabb tel 
jesítményekkel adjanak választ a-

cllenség próbálkozásaira, a jobbol-

dali szociáldemokraták és a klérur 

ügynökeinek aknamunkájára. 

Pártunk Politikai Bizottsága is-
mét segítségére sietett a dolgozók-
nak, ismét igen nagymértékben tá-
mogatta kezdeményezésüket. Jú-
lius 24-i határozatában rámutatott 
azokra a hibákra, melyek a szak-
szervezeti munkában megmutatkoz-
nak, azokra a hibákra, melyek igen 
nagv mértékben fékezték eddig 3 
munkaverseny még szélesebb ala-
pokon való kibontakozás^ « veszé-
lyeztették a minisztertanács hatá-
rozatának jó végrehajtását. Mig 
üzemekben sorra leplezik le a dol-
gozók ellenségeit, a jobboldali szo-
ciáldemokratákat, addig Pártunk 
Politikai Bizottsága mostani hatá-
rozatával igyekszik odahfitni, hogy 
a szakszervezetekből is kiseperjük 

a jobboldali szociáldemokratákat s 

lehetővé váljék, hogy a szakszer, 

vezetek a szocializmus építésének 

tömegiskolái legyenek. 

Kemény, következetes harcbar 
születik a siker; a minisztertanács 
határozatának gyors és jó végre-
hajtása. Megyénk dolgozói a mun-
kapadok mellett adnak választ a7 

ellenségnek. Pártunk pedig — mint 
a Politikai Bizottság határozata is 
bizonyítja — éberen őrködik min-
den vonalon a szocializmus építé-
se, a dolgozók érdeke felett. Cson-
grád megye minden dolgozója tudta 
már a minisztertanács nyilvános-
ságra kerülésekor, hogy az ellen-
ség nem nyugszik majd egykönv-
Dycn bele a vereségbe. Tudták dol-
gozóink, hogy a siker, harc kérdé-
se. S Csongrád megye dolgozói 
nap mint nap tettekkel bizonyítják: 
álljuk a harcot és sikerre visszük 
a normarendezés és alapbéremelés 
ügyét. 

A magyar parasztküldöttség csoportja 
Ukrajna és Üzbekisztán kolhozaiban 

A Szovjetunióban tartózkodó 

magyar parasztküldöttség egy 

csoportja nagy érdeklődéssel ta-

nulmányozza Ukrajna kolhozait. 

A magyar vendégek az ukrajnai 

korszuny-sevesenkovoi kerületbe 

érkeztek, amely köztársaságszer-

te ismert a villamosság széles-

körű alkalmazásáról. 

A magyar parasztküldöttség 

tagjai a Peremoga kolhozban 

megismerkedtek az állattenyész-

tő farmok munkájával. Az ál-

"attenyésztő kolhoztagok részle-

tesen tájékoztatták a vendége-

ket a produktív közösségi állat-

tenyésztés fejlesztésére kidolgo-

zott hároméves terv sikeres 

megvalósításáról. A magyar pa-

rasztküldöttség tagjai munka 

közben megtekintették a villa-

mostraktorokat. 

A Szovjetunióban tartózko-

dó magyar parasztküldöttség 

másik csoportja az üzbekisztání 

nizsnijcsircsiki kerületbe látoga-

tott el. A mindenütt örömteljes 

fogadtatásban részesült paraszt-

küldöttek behatóan tanulmá. 

nyozták a Kraszina-kolhoz gaz-

dasági és szervezési munkáját. 

Az Üzbég Szocialista Szovjet 

Köztársaság ötéves tervéről el-

nevezett gyapottermelő szovhoz-

ban a mezei munkák tanulmá-

nyozása után baráti találkozót 

rendeztek a magyar vendégek é$ 

a szovhoz termelő-szakemberei, 

valamint magas termelést elért 

kiváló tagjai részére. 

A magyar parasztküldöttség 

tagjai felkeresték a jangi-julii 

kerületet, a taskenti terület leg-

nagyobb gyapottermő vidékét-

A vendégek kolhoz-tagok házá* 

ban is jártak, érdeklődtek a kol-

lektív gazdaság munkájának 

megszervezése, valamint a gépi 

és traktorállomások viszonyai 

i ránt A magyar parasztok a 

gyapotföldeken behatóan érdek-

lődtek a gyapottermelési agró® 

technika és a traktorok munká-

ja i r án t 

Továbbra is Szeged vezef a vidéki városok között 
a koreai gyűjtésben 

Budapesten, vidéki városokban 
és üzemekben befejeződött a 
gyűjtés. 

Budapesti eredmények: kerüle-
tek összesen: 4,666.542 forint, 
nagyüzemek összesen: 1,257.410 
forint. Összesen: 5,918.952 fo-
rint. 

Megyei eredmények: Borsod 

711.583. Baranya 476.179, Cson-

grád 445.914, Veszprém 437.915, 

Komárom 421.302, Győr 395.952, 

Hajdú 380.101, Bács 378.490. 

Zala 351.310, Békés 350.058, Pest 

336.500, Heves 328.081, Somogy 

303.243, Szolnok 300.175, Sza-

bolcs 295.904, Fejér 262.626, Tol-

na 255.562, Nógrád 247.800. Vas 

229.602. összesen: 6,907.917 fo-

rint. 

Vidéki városok eredményei: 
Szeged 227.441, Pécs 221.374, 
Debrecen 205.594, Tatabánya 
202.664, Miskolc 192.230, Győr 
185.880, Szombathely 102.138, 
Nyiregyháza 87.220. Eger 86.549. 
Kaposvár 84.094, Hódmezővásár. 
hely 57.164 forint. 

Országos összesítés: Budapest 
5,918.952, vidék 6,907.917 forint. 
Összesen: 12.826.869 forint. 
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„Meghiúsít juk az imperialista háborús uszitők terveit" 
— mondotta Thorez elvtárs Kremlin-Bfcetreben 

Maurice Thorez elvtárs, a Kom-

munista Párt főtitkára beszédei 

mondott a páriskörnyéki Kremlin-

Bicetreben. „A képmutatás és ha-

zugság fátyla elszakadt" — hangoz-

tatta. A Marshall-terv országunka'i 

a felé a rettenetes háború felé so-

dorja, amelyben szövetségeseink 

lennének azok a reakciósok és pán-

germánok, akik csak a sztálingrádi 

„Koreai műszakkal" fejezik ki dolgozóink 
a koreai nép iránti szolidaritásukat 

A kelenföldi textilkombinát dol-
gozói két héttel ezelőtt elhaVároz-
ák, hogy egy hónapon keresztül 
minden szerdán „koreai műszakot" 
tartanak. mindhárom műszakban 
kimagasló termelési eredményeket 
érnek el. Már két izben igen erfed-

százalékra növelték. A selyemszövő, 
de a műszak előtt 112 százalékra 
teljesítette előirányzatát, a műszak-
ban már 124.5 százalékos eredményt 
sikerült elérni. 

A budakalászi Textilművek NV. 

ményesen tartották meg a koreai ^ * '»?««A
3 

műszakot. 'A'z első hét eredményei-
ből kiemelkedik a pamutszövöde 
teljesítménye, ahol a dolgozók a 108 
százalékos átlagteljesítményt 117.2 

vetésszám a 3 napig tartó koreai 
műszak alatt 15,302.000 lett, ami 
pontosan 28 százalékos emelkedést 
mutat. 

Mao-Ce-Tung elvtárs válasza 
a transvali hindu kongresszus elnökének 

a délafrikai „gettó-törvénnyel" kapcsolatban 

Mao-Ce-Tung elvtárs vála-
szolt dr J u su f Dadoo-nak, a 
transvali h indu kongresszus 
elnökének jú l ius 18-i távira ta-
ra, amelyben megkérte a K i 
nai Népköztársaság központi 
kormányát , támogassa tilta-
kozását a Délafrikai Un ió kor-
mányának „gettó-törvénye" 
oillen. 

Mao-Ce-Tung válasza a kö-
vetkezőképpen szól: . 

„A kínai nép nevében teljes 
egészében támogatom Igazsá-
gos tiltakozását a Délafrikai 
Unió kormányának a kínai, 
indiai és más ázsiai népek 
üldözését célzó törvények 
ellen." 

Dél-Afrika valamennyi né-

érint, valamint 300.000 h indu t 
és 4000 kínait. Déa f r ikában 
kevesebb min t 2 mi l l ió fehér 
él. 

győzők és Franciaország ellen irá-

nyuló bosszúról álmodnak. 

— Pleven miniszterelnök azt han« 

goztatja: „Nem hagyja megzavarni 

a rendet hamis hírek terjesztésé-

vel" Hamis hír-e azt állítani, hogy 

a koreaiak odahaza vannak Koreá-

ban? Hamis hír_e megbélyegezni 

Formozának az amerikaiak által 

történt elfoglalását? Hamis hír-e azt 

állítani, hogy Ho-Si-Minh elnököt 

és a Vietnámi Népköztársaságot 

nem kisebbség támogatja országuk 

szabadságáért és függetlenségéért 

vívott harcában? 

— A miniszterelnök ugyancsak 

felemelte szavát — folytatta Tho-

rez — „egyes spekulációk" ellen. De 

bűnös „spekuláció-e" eli'iélni a pol-

gári lakosság lemészárlására való 

eszközöket? Mint francia állampol-

gároknak, mint proletároknak és 

mint a többi népek barátainak, jo-

gunk és kötelességünk, hogy meg-

mondjuk az igazságot. Igy hozzájá-

rulunk az összes dolgozók, demo-

kraták és jó franciák egységéhez, 

hogy meghiúsítsuk az imperialista 

háborús uszítók terveit — fejezte 

be beszédét Thorez elvtárs. 

A monarchoiasiszta rendőrpribékek meg-
gyilkolták a makronizoszi borzalmak leleplezőjét 

Ujabb ierrorhullám Görögországban 

A Szabad Görög Rádió jelenti: 
Papandreu, július 5-én vette át 
a közrendészeti minisztérium ve-
zetését és már a kinevezését kö-
vető napon rendeletet adott ki, 
hogy szállítsák vissza Makroni-
zoszra Koszta Gavrielediszt. a 

pe tiltakozik a bTaMka iUn ió l f í * 0* p a r a s z tP á r t főtitkárát. -
kormánya által. a z elmúlt év Ugyanazon a napon a rendőrök 

júniusában hozott fa j i törvé-
nyek e'-len. E z a törvény 
kényszeríti a nem fehéreket, 
Dél-Afrika lakosságának túl-
nyomó többségét, hogy bizo-
nyos körzetekben éljenek. A 
törvény 9 mil l ió bennszülöttet 

meggyilkolták Kucoiorgaszt, mert 
napvilágra merte hozni a 
Makronizoszban elkövetett ke-
gyetlenkedéseket. 

A katonai törvényszékek újból 
működésbe léptek és húsz nap 
alatt 17 halálos ítéletet hoztak. 

Athénben hatalmas pör tár-
gyalására készülnek, amelynek 
„bizonyítékait" az állambiztonsá-
gi szervek cs a vezérkar kohol-
ták. 

A vádirat szerint a vádlottak 
állítólag reilkosságokat akartak 
elkövetni. Szerepelnek közöttük 
a Kommunista Párt régi harco-
sai, a nemzeti ellenállás hőset 
De ott vannak közöttük az ál-
lambiztonsági szolgálat ügynökét 
is, akiknek feladatuk az, hogy 
..beismerésükkel" megkönnyítsék 
Papandreu otromba provokáció-
já t és lehetővé tegyék újabb le-
tartóztatások sorozatát. 


