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Köszönöm a Pártnak és Rákosi elvtársnak, hogy 
a sötétségből napfényre vesetett 

Uj termelőcsoporfok alakításával, az uj belépők (elvételével ünnepelték 
a szegedi és szegedkörnyéki termelőcsoportok Alkotmányunk első évfordulóját 
Dolgozó parasztságunk számá-

ra is örömünnepet jelentett Al-
kotmányunk megteremtésének el-
ső évfordulója. A dolgozó parasz-
tok minden községben naerv ün-
nepségeket tartottak hogy az ün-
nepnap még jelentősebb és emlé-
kezetesebb legyen számukra. Ezen 
a napon alakítottak ú j termelő-
csoportokat és a már meglévő 
csoportok is ünnepélyes keretek 

közölt vették fel új tagjaikat. * 

SZÖEEG 

dolgozó már a délelőtti órákban 
zárt sorokban vonultak fel a köz-
ség főterére. 

Ezt az ünnepélyes alka'mat. 
használta fel Szőreg dolgozó pa-
rasztsága, hogy újabb termelő-
szövetkezeti csoportot alakítson. 
Huszonhárom család határozta el. 
hogy az új élet, a nagyüzemi kol-
lektív gazdálkodás útjára lép. 
Huszonhármán adták össze föld-
jeiket, 120 katasztrális holdat, 
amelyből 30 hold gyümölcsös. 

Zsigmond Lajosné elvtársnő, a 
szőregi pár szervezet titkára, ün-
nepi beszédében elmondotta mit 
jelent az Alkotmány a szőregi 
dolgozók számára Vladiszlávjev 
Milán, a délszláv dolgozó parasz-
tok nevében szólalt fel. Kijelen-
tette: 

— Azért léptem a terme! "cso-
portba, mert játom hogy népi 
demokráciánk nem tesz különbsé-
get a nemzetiségek lezött ? min-
den embert megbecsül, aki becsü-
letesen do'goz'k az ország jobb-
létéért. 

UJSZENTIVANON 

is ünnepelt a dolgozó parasztság. 
Összejött a falu dolgozó paraszt-
sága, hogy hite' tegyen a nép 
Alkotmánya mellett. Számos dol-
gozó paraszt a termelőcsoportba 
való belépéssel bizonyította be, 
helyesli és magáévá teszi Pártunk 
célkitűzéseit. A faluban megtar-
tott ünnepség után az újszentivá-
ni Szabad Föld-termelőcsoport 
tagjai vendégül látták az új be-
lépőket. 

A Szabad Föld-termelőcsopor: 
az Alkotmány ünnepére több 
mint 200 százalékkal emelte tag-
létszámát. Huszonegyen voltak s 
most már hetvenketten vannak. 
Szép eredményeket érlek el a 
termelőcsoportban. Az elszámolás 
szerint az eddigi jövedelemből 
25 forint jut egy munkaegység-
re. 

Hasonló lelkesedéssel ünnepelte 

OSZENTIVÁN 
község dolgozó parasztsága is az 
Alkotmány ünnepet. 

a k ü b e k h A z i 

dolgozó parasztok számára kü-
lönösen na^v ünnep volt az Al-
kotmány első évfordulója. Ezt 
bebizonyították azzal is, hogy a 
mindszenti és szegvári verseny-
kihívás óta fokezták a termény-
begyüjtést és 172 százalékra tel-
jesítetlek; a terménybegyüjtési 
tervet. 

De naev ünnep volt ez a nap 
a Sarló, kalapács-termelőcsonort-
fcak is. Huszonnyolcan küzdöttek 
a kezdeti nehézségekkel, de most 
harmincnyolc úi taggal szapo-
rodtak. A be'.épők között több 
középparaszt, de idősebb dolgozó 
parasz; is van. 

Szűcs Györev 60 éves dolgo-
zó paraszt például így nyilatko-
zott: 

— Elhatároztam, négy és fél 
hold földemmel belépek a ter-
melőcsop"rtba. ho<*v nyugodt éle-
tem. gondtalan iövőm legven. 
Ígv szeretném felemelkedésünket 
rrég evorsabbá tenni. Mos', ez 
ünnepélyes a'ka'.ommal, vállalom 
az úionnan btóéoő csoporttá ó-ok-

kal együtt, hogy augusztus 27-ig 
mindannyian egy-egy egyéni dol-
gozó parasztot világosítunk fel 
és szervezünk be a csoportba. 

A szegedi járás területén, a 
dolgozó nép Alkotmányának ün-
nepén. a járás területen lévő 36 
termelőcsoportba 460 család 625 
új taggal lépett be. 

a s z e g e d i d ó z s a 

termelőcsoport tagjai még szom-
baton este megtartották az Al-
kotmány ünnepét. Ünnepélyesen 
vették fel a 15 új tagot, akik új 
életet akarnak kezdeni és belép-
tek a Dózsa-termelőcsoport nagy 
családjába. 

Az ünnepségen Bán Béla elv-
társ, a DÉFOSz szegedi titkára 
mondott beszédet. Elmondotta, 
hogy a csoport az elsők között 
alakult meg a megyében. A Párt 
iránymutatásával áttörték magu-
kat a kezde i nehézségeken és 
máris jelentős eredményeket ér-
tek el. 

Ezután Retkes József elvtárs, 
a csoport elnöke tartott beszá-
molót a csoport eddigi munkájá-
ról és eredményeiről. Hangsú-
lyozta, ak: jól dolgozott, az jól is 
járt. Gémes Péter az egyik leg-
szorgalmasabb csoporttag, a fél 
évi elszámoláskor például 9000 
forintot kapott. 

Az új belépők közül többen fel-
szólaltak. Barna István példán! 
kijelentette: 

— Figyeltem a csoport mnnká-
ját és eredményeit. Láttam, hogy 
a nagyüzemi gazdálkodással sok-
kal nagyobb eredményeket lehet 
elérni, mint egyénileg. Láttam, 
milyen megelégedetten élnek a 
csoport tagjai. Köszönjük a Szov-
jetuniónak. hogv felszabadított 
bennünket és lehetőséget nyúj-
tott arra, hogy megszabadulva a 
kizsákmányolástól, magunknak 
dolgozhassunk. 

Ezután a csoport legjobb dol-
gozó tagjai között értékes köny-
veket osztottak szét. 

a z u j s z e g e d i h a l a d á s 

termelőcsoport tagjai vasárnap 
délután rendezték meg az Alkot-
mány ünnepét. Az ünnepségen 
résztvett a szegedi pártbizottság 
részéről Szili Antal elv'árs. aki 
érdeklődéssel kísért beszédében 
ismertette az Alkotmány jelen-
tőségét és azt a segítséget, amit 

Ba'ett-esl az ujszegedi 
Vascimap este 8 órai kezdettel 

balettestet rendes a Muzsika NV as 

ujszegedi szabadtéri színpadon: 

Bord.v Bella. Csajkovics Magda, 

Kálmán Etelka, Lakatos Gabriella, 

Mák Magda, Fülöp Viktor, Exk Imre, 

ősy János, Solymossi Kálmán és 

Tóth László as Ml ami Operaház 

magántáncosainak közreműködésé, 

vei. A műsoron szerepelnek: Csaj. 

Ismeretes, hogy hatósági köze- ; 
geink ébersége számos ellenséges 
ügynököt leplezett le Szegeden, 
akik igyekeztek kihasználni a köz-
eilátás terén mutatkozó átmeneti 
zavarokat s áruhalmozással, ellen-
séges híreszteléssel igyekeztek 
megzavarni a dolgozó ncp békés, 
építő munkáját. 

Ezek közé az ellenséges ügynö-
kök közé tartozik Kocsis Antal, 
Juhász Gyula-utcai háztulajdonos, 
közismert jobboldali szociáldemok-
rata is, akinek lakásán a rendőr-
ség 50 ki'ó kenyeret talált, ame-
lyet a disznókkal akart megetetni-

a Párt eddig is nyújtott a terme-
lőcsoportoknak. 

A csopor.ba új tagok léptek 
be s ezen az ünnepélyen írták 
alá a belépési nyilatkozatot. Elő-
ször Fodor István dolgozó pa-
raszt írta alá a nevét és ezeket 
mondta: 

— Elég volt a mult nyomorú-
ságából, a Párt jobb élete; biz-
tosít nekünk a termelőcsoportok-
ban. Ott jobb és eredményesebb 
munkát tudunk végezni, mint. 
egyénileg. Ezután Sebők Anta!, 
Rakonczai Mihály. Daróczi Mi-
hály, Kohoni Zsigmond írta alá 
a belépési nyila.kozatot. Pár nap-
pal ezelőtt még kilenc új tag lé-
pett be a csoportba, most 
újabb öt. — Igy az Al-
kotmány ünnepéig tizenháromról 
buszonhétre szaporodott a Hala-
dás termelőszövetkezeti csopor-
taglétszáma. 

a b a k t o i a l k o t m á n y 
termelőcsoportban vasárnap dél-
után minden csoporttag új ruhá-
ban, szépen felöltözve ment el az 
Aikotmánv ünnepségére. Az ün-
nepi beszédet Makra Mihály elv-
társ tartotta meg. Utána 19 új 
tag kapta meg a tagsági köny-
vét, az új élet kulcsát. Az új be-
lépőket a régi tagok szeretettel 
fogadták. Forgó Jánosné az újon-
nan belépők nevében kijelentette: 

— Eddig öt holdon dolgoztam 
látástól vakulásig, eredményt 
azonban nem tudtam elérni. Köz-
ben figyeltem a csoport munká-
ját s láttam, milyen szép ered-
ményeket érnek el. Minőségileg 
is jobb munkát tudnak végezni. 
Ezért határoztam el, hogy én is 
belépek a csoportba. 

Az ünnepség alatt írta alá 
Rajkó Károly a belépési nyilatko-
zatot. Amikor letette a tollat, 
ezeket mondotta: 

— Köszönöm a Pártnak és Rá-
kosi elvtársnak, hogy a sötétség-
ből napfényre vezetett és én is 
tagja lehetek a termelőcscport-
nak, ahol sokkal jobb étetem 
lesz. mint a múltban volt. 

Igy ünnepelte dolgozó paraszt 
ságunk az Alkotmány első évfor-
dulóját. A dolgozó parasztok, a 
termelőcsopcrtokba való tömeges 
belépésükkel bizonyították be, 
magukévá tették Pártunk irány-
mutatását s tudják, mit jelent a 
dolgozó nén számára Népköztár-
saságunk Alkotmánya. 

szabadtéri színpadon 
kovs'kij, Asssajev, Muszorgszkij, 
Smetana, Erkel, Kodály, Farkas 
Ferenc és Strausz János szerzemé-
nyeiből balettrészletek. 

A zongorakíséretet HoUay Béla 
zongoraművész látja el, ami nagy 
mértékben hozsájárul ahhos, hogy 
balettest maradandó élményt nyújt-
son a szegedi dolgozóknak. Jegyek 
a Muzsika NV-nél és az IBUSz-ndl 
kaphatók. 

| De nemcsak kenyeret, hanem 35 
kiló cukrot is találtak nála. A 
dolgotó nép bírósága példás bün-
tetéssel sújtotta Kocsis Antalt. A 
bíróság másfélévi börtönre, ötévi 
hivatali és politikai jogvesztésre, 
kétezer forint vagyoni elégtételre, 
500 forint mellékbüntetésre és Sze-
ged területéről hathóniapi kitiltásra 
ítélte. A bíróság ezenkívül kötelez-
te, bogy az ítéletet a Délmagyar-
országban tegye közzé. 

Igy járnak azok, akik kezet emel-
nek a dolgozó népre, veszélyeztetni 
akarják a dolgozó nép építő mun-
káját. 

Cukrot rejtegetett, disznókkal etette a kenyeret 
Másfélévi börtönre ítélték 

c / / izeqzcLi biliehizöttságok tagjait 
meghívja a "Megvédjük a békét"-mozgcIom Előkészítő Bizottséga szerdán délután 
6 órára a 11agyar-*izoviet T á r s a s á g székházába (Horváth Mihály-ufca 3.), 
ahol ünnepélyes gyűlés keretében a ir.ozqclcm országos bizottsága külcöuérek rész. 
vételével megválasztjuk a "Megvédjük a békéi"-mozga!cm S z e g e d Városi Bizottságát-

Előkészitő Bizottság. 

KOREA A FELSZABADULÁS UT3ÁN 
Korea népe hősiesen folytatja harcát a betolakodó amerikai 

imperialisták ellen. Eletéért, sza >adságáért, boldogabb jövőjéért 
folyik a küzdelem. a koreai nép tudja, hogy mit jelent az ameri. 
ka'ak uralma, tudja, hogy elnyo pás* "»oIgrsá"ot ég rvomort je-
lent számukra. Tudja azt is ugyanakkor, hogy a Szovjetunió 
által vezetett hatalmas béketáborban, a szocializmus építésével 
virágzó, boldog jövő vár minden dolgozó Számára. 

Az amerikai katonák csőre töltött puskával kísérik nz 
elfogott délkoreai parasztokat. A szerencsétlenek kezét hár 
rákötözik, iigy viszik a koncentrációs táborba, ahol a tfJJ-
válogatottabb kínzásoknak vetik őket alá. Mindezek ellenére 
az amerikai lapok azt hirdetik, hogy „az USA csapatok 
szabadságot hoztak" Korea népének... 

Észak-Koreában és mindenütt, ahova a felszabadító 
Néphadsereg elérkezett, a szabad fejlődés, a tanulás s a bol-
dog jövő lehetősége nyílik meg a dolgozók és gyermekeik 
előtt. Képünk koreai iskolásg yermekekről készült, akik a 
felszabadult területen éroekíődéssel tanulmányozzák az új 
iskoláskön y veket. 

Teljesítették 
a koreai hétre tett felajánlásukat 

a szegedi Papir-és Irodaszerértékesitö ISV dolgozói 

biztosították, hogy a tanév meg-
kezdésekor zavartalanul el tudják 

A Szegedi Papír és Irodaszerér-
tékesítő NV dolgozói is méltókép-
pen kivették részüket a koreai hét-
re tett munkafe'.ajánlásaik teljesí-
téséből. A nemzeti vállalat dolgozói 
elhatározták, hogy a falusi föld-
művesszövetkezetek részére a fü-
zetelosztást augusztus 26. helyett 
augusztus 18-ra befejezik. Ezzel is 

látni füzetekkel az iskolák tanulóit. 

A nemzeti vállalat dolgozói telje-

sítették felajánlásukat. Ugyanakkor 

megígérték, hogy további jó mun-

kával veszik ki részüket a békéért 

folyó harcból. 

A felszabadulásának hatodik évfordulóját ünneplő ro-
mán nép is tudja, hogy mit jelent az imperialista elnyomás. 
Ezért hallatják olyan tömegesen tiltakozó szavukat mindtnütt 
az országban az amerikai imperialisták koreaj haditáma-
dása ellen, és tesznek hitet a Szovjetunió ált°l vezetett bé-
ketábor mellett. Képünkön a VHaret-gyár munkásai a bc* 
kefelhívást írják alá és tiltakoznak a koreai támadás 
elien. 


