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Az elmúlt két hét alatt 70 család lépett be 
a csongrádmegyei termelőcsoportokba 

Két helyen előkészítő bizottságot alakítottak ' 
Termelőszövetkezeteink, vala-

mint termelőszövetkezeti cso-
portjaink kétéves müködéee be-
bizonyította, hogy a többterme-
lés elérésének, a dolgozó parasz-
tok életszínvonala állandó eme-
lésének egyetlen biztos útja a 
termelőszövetkezeti gazdálkodás. 
A csongrádmegyei termelőcso-
portok a gépállomás segítségével 
ezévben a tavalyinál jóval ma-
gasabb terméseredményt értek 
jel. Példa erre a kiskirálysági 
Ifjú Gárda termelőszövetkezet 
18 mázsás minőségi holdankéntj 
búzatermése, a makói Úttörő, a 
szentesi Arvai Bálint, valamint 
a többi termelőcsoportok 10—15 
mázsás hoidankénti termésátla-
gai. Ezek az eredmények köze-
lebb hozták a kívülálló dolgozó 
parasztokat a csoportokhoz. A 
cséplés befejezése után az őszi 
munka megkezdéséig tömegesen 
léptek egyénileg gazdálkodó dol-
gozó parasztok a közös gazdál-
kodás útjára. 

A belépéseik azonban azóta 
sem állottak meg. A szövetkeze-
ti parasztok személyes példája, a 
jó népnevelő, felvilágosító mun-

ka meghozza az eredményt. A 
megyében az elmúlt két hét alatt 
70 családdal, 83 taggal emelke-
dett a szövetkezeti parasztok 
száma. Az új belépők közel 100 
katasztrális holdat kapcsoltak be 
a közös termelésbe. 

A termelőcsoportok felfejlesz-
tésében a legszebb eredményt a 
szegedi járásban érték el. Egy 
hét alatt az új belépők számát 
10 családról 27-re, a tagok lét-
számát 10-ről 37-re emelték. Jó 
eredményt mutatott fel az uj be-
lépők szervezésében Szentes is. 
gal és 14 hold földdel lépett be 
a termelőcsoportokba. Az egyé-
nileg történő felvilágosító mun-
ka eredményeként a makói já-
rásban 11, a szentesi járásban 9 
taggal emelkedett a szocialista 
mezőgazdaság megteremtéséért 
küzdők száma. Szegeden eddig 
négy, Hódmezővásárhelyen há-
rom, a csongrádi járásban két 
dolgozó paraszt lépett be a ter-
melőcsoportokba. 

A megye községeiben ée ta-
nyaközpontjaiban az elmúlt he-
tekben előkészítő bizottságok is 
alakultak. Kövegyen, Királyhe-

gyesen, Klárafalván, Szeged-
Szentmiháiytelken 15 taggal, Do-
maszéken 14 taggal alakult meg 
az előkészítő bizottság. Ezenkí-
vül termelőcsoportot akarnak 
alakítani a répásháti és a cso-
morkányi dolgozó parasztok is 

Meggyőző felvilágosító munkát 
az egyénileg gazdálkodó dolgozó 
parasztok között legjobban a 
ttrmelőcsopor ttagok végezhet-
nek, akik egy-két éves termelő-
csoportbeli munkájuk alapján ta-
pasztalták, hogy életük előnyö-
sen megváltozott. Pontos terv 
szerint végzik munkájukat, 
könyveket és újságokat olvashat-
nak. Jut idejük pihenésre és szó-
rakozásra is. Munkájuk eredmé-
nyeképpen megvan a fejadagjuk 
és az ellátásukhoz szükséges 
élelmiszerek. Ezért szükséges, 
hogy a termelőcsoporttagok a 
pártszervezetek és a tömegszer-
vezetek népnevelőivel karöltve 
minél jobb és eredményesebb 
felvilágosító munkál végezzenek. 
Minél több dolgozó parasztot 
juttassanak el a felemelkedést 
biztosító szövetkezeti gazdálko-
dás útjára-

Nem ijedünk meg Trumanéktól 
— erről tettek hitet a szegedi Konzervgyár, Ecsetgyár és Villamosvasút dolgozói 

közös békekongresszusi beszámológyűlésükön 
(Tudósítónktól.) Csütörtökön dél-

után a munka befejezésekor alig 
lelték le kezükből a szerszámokat 
nz Ecsetgyár, a Villamosvasút és a 
Konzervgyár dolgozói, máris sietlek 
a Konzervgyár kultúrtermébe, hogy 
meghallgassák Lőcsei Mihályné bé-
krküldöit beszámolóját. Az üzem 
dolgozói erre az alkalomra még 
szebbé varázsolták a kultúrtermei, 
hogy méltóan kifejezzék azzal is 
harcos békeakaratukat. 

A Köztársasági induló eléneklésé-
vcl kezdődött az ünnepély, majd 
Lőcsei Mihályné számoll be részle-
tesen békékongresszusi élményeiről. 
Mindhárom üzem dolgozói nagy fi-
gyelemmel hallgatták a beszámolót 
s löbb alkalommal félbeszakították 
azt kitörő, lelkes tapsukkal. Lőcsei 
Mihályné szavHi után a dolgozók 
számos hozzászólása következelt. 

Elsőnek Hamzek Andrásné ecset-
gyári dolgozó szólt hozzá. 

— A z} hiszem, minden becsületes 
dolgozó nő nevében beszélek, ami-
kor kijelentem, hogy elegünk volt 
a háborúból, a nyomorból s szenve-
désből. Hat már megismertük a 
boldog, szabad ember életét s ezt 
akár fegyverrel a kezünkben ls meg-
védjük. 

— Az imperialisták hiába acsar-
kodnak s hazudoznak — szólalt fel 
Gyengj Ferenc elvtárs, az Ecselgyár 
dolgozója ls. A Szovjetunió és an-
nak oldalán a népi demokratikus 
országok, de az imperialirta orszá-
gok dolgozói is nem félnek. nem 
ijednek ineg Truman ék és társai fe-
nyegetéseitől, mert tudjuk, a béke-
tábor sokkal erősebb és a Szovjet-
unió vezetésével győz is. 

— Fél az imperialisták aljas tá-
bora — emelkedett szólásra Sziha 
Ferencné konzervgyári munkásnő. 
Nem merték beengedni békeküldött-
'ceinket. Ezzel ia elárulták önmagu-
kut, hogy ellenségei a békének, 

— Hiába volt azonban minden til-
takozásuk, a beutazási engedély 
megtagadása — mondja Kiss Ferenc 
villamosvasúti dolgozó —, a béke 
híveinek küldöttei mégis megtartják 
nagyjelentőségű kongresszusukat, ha 
nem is Scheffieldben, de az új, a 
szebbé, gazdaggá fejlődőt} Varsóban. 

A dolgozók nagy lelkesedéssel 
tapsoltak meg minden hozzászólást, 
majd az azt követő kultúrműsort, 
amely szintén a békemelletti harcos 
kiállásukat támasztotta alá. 

Gyémánt Ferencné, 
Konzervgyár. 

* Párthirek 
Ma délután 5 órakor összevond 

háromszögértekezletet tartunk a 
Kálvin-tér 6. szám alatti nagyterem-
ben. A meghívót mindenki hozza 
magával. Pontos megjelenést ké-
rünk. Ipari Termelési Oszt, 

A ma délutánra hirdetett titkári 
értekezlet, mely a Sztálin-sétány 10. 
szám alatt let* volna megtartva, el-
marad. 

A középfokú politilcai Iskolave-
zetők részére szombaton délután fél 
4 órakor tart juk az értekezletet a 
Pártok'.atás Házában, Ugyanitt este 
7 órakor az alapfokú politikai isko-
lavezetők részére tartunk értekezle-
tet. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenését. 

Ágif. Prop. Oszt. 

Parasztgyülések 
Alsóvároson ós Bak tón 
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor 

az alsóvárosi földművesszövetkezet 
helyiségében (Földműves-utca 7 sz. 
alatt) parasztnagygyűlést tart a 
DÉFOSz. Ezen a dolgozó parasztság 
legfontosabb feladatait tárgyaljál^ 
meg. 

Ugyancsak parasztnagygyűlés lesz 
a baktói főldművesszövetkezet he-
lyiségében vasárnap délelőtt 10 
órakor. A dolgozó parasztság eze-
ken a gyűléseken saját érdekében 
minél nagyobb számban vegyen 
részt, hiszen az egész dolgozó pa-
rasztságot érintő fontos kérdések-, 
ről lesz szó. 

NB l-es kosárlabdamérkőzések Szegeden 
Vasárnap délelőtt két NB l-es csapata mérkőzik Sopron esspatá-

kosáriabdamérkőzést bonyolítanak 
le Szegeden a rókusi tornacsarnok-
ban. 11 órakor a Postás NB l-es 
női csapata játszik Komárom ellen, 
12 órakbr a Postás NB l-es férfi 

val. 
A szegedi Lokomotív NB T-es férf i 

kosárlabdázói vasárnap Budapestien 
a Főiskolai DISz ellen küzdenek a 
bajnoki pontokért. 

SzSzMTE—Sz. Textil 5 : 0 (3 :0) 
A BDSE elleni vasárnapi sors-

döntő mérkőzésre készülődő SzSz-
MTE cfitt őrtökön délután edzőmér-
kőzést játszott az Sz. Textil ellen. 
Az Sz. Textil késése miatt csak 
kétszer harminc percet játszottak. 
A sáros t«lajom nem alakult ki jó 
játék. A (szakszervezeti csapat vé-
delme jól játszott, a fedezetek is 
jól mozogtak, a csatársor játéka 
azonban sok kívánnivalót hagyott 
maga után. Az edzőmérkőzés külö-
nösen középcsatárkereséts jegyében 

zajlott le. Rei taron és Aprón meg-
látszott az odzéshiány. Góllövők: 
Törköly (2), Ladányi, Csáki és 
Nyári. A széteaően jái'szó Sz. Tex-
til nem tudott veszélyes lenni az 
SzSzMTE kapujára. A látottak alap-
ján a vasárnapi mérkőzésre a kö-
vetkező csapatösszeállítás várható; 
Verscczi, — Szabó, Kerekes, Bé-
nák, — Heteei, Gyurik, — Csáki, 
Ladámyl, Bitó, Szöcs, Törköly. A 
BDSE elleni csapatot a ma esti 
szakosztályi ülésen jelölik ki. 

Amerikai szabadsáct 

Megfosztják ember i j o g a i k t ó l és in terná l ják 
a k ü l f ö l d i születésű po lgárokat 

Postás kardivívók az országos 
harmadosztályú versenyen 

Budapesten 
A budapesti Dózsa SE által meg-

rendezésre kerülő országos har-
madosztályú egyéni kardversenyen 
Szegedről a Postás négy fialal 'te-
hetséges kardvívója indul: Magai, 
Csébfalvi, Diriing és Örlei. 

DLASz hirek 
Papdi (Sz. Postás) ellen az NB 

Ill-as bizottság az eljárást beszün-
tette és játékjogát visszaadta. 

Liliom II. játékvezető jelentése 
alapján az NB Ill-as bizottság Do-
rozsmát arra kötelezte, hogy pá-
lyáját az állóhelyfelőli oldalon el-
kerítse. Ellenkező esetben a va-
sárnapi mérkőzést már otthonában 
nem engedélyezi. 

Bata (Sz. Postás) játékost fegyel-
mezetlensége miatt szigorúan meg-
dorgálták. 

Asztalitenisz eredmények 
NB Il-es férfi: Orosházi M. Ko*z 

—Szegedi KASE 13:11, Békéscsabai 
SzSE—Szegedi Gázgyár 13:1, Szege-
di Textil—Szegedi KASE 13:3, Sze-
gedi Lokomo'tiv—Bajai Textil 13:6, 
Szegedi K'ASE—Makói VSK 13:1, 
Makói VSK—Szegedi Gázgyér 13:3. 

NB Il-es női: Szegedi KASE—Sze-
gedi egészségügyi 5 J . 

NB III. déli csoportja: 
1. Dózsa 12 36:13 21 
2. KSzTK 12 35:13 26 
3. MVSK 12 36:10 16 
4. HSzMTE 12 31:17 15 
5. Csongrád 12 20:18 13 
6. Sz. ÉDOSz 11 20:20 13 
7. Kistelek 12 17:23 13 
8. Bácsalmás 11 35:24 12 
9. Sz. Postás 12 28:24 12 

10. Baja 12 31:27 10 
11. Dorozsma 12 23:29 10 
12. Szentes 12 20:31 8 
13. Kiskőrös 12 18:33 8 
14. Kalocsa 11 15:27 7 
15. Jánoshalma 12 14:50 7 
16. Szőreg 11 12:31 4 

A külföldi származású szemé-
lyeket védő amerikai bizottság kül-
döttsége felhívást intézett az ENSz 
közgyűlése szociális, humanitárius 
én kulturális kérdésekkel fogla lko. 
r.ó bizottságához, hogy vegye vé-
delmébe azokat az amerikai állam, 
polgársággal nem rendelkező sze-
mélyeket, akiket az . USA kormá-
nya ok nélkül tar tóztatot t le és 
akiket négy hete fogva tar tanak. 

A letartóztatottak közül senkit sem 
vádolnak bűntettel. Az Egyesült 
Államok kormánya — mondja a 
felhívás —, 

bejelentette azt a szándékát, 
hogy újabb 3000 külföldi szá r . 
mazáflú személyt fog letartóz-

tatni . 
H a d kormánynak sikerül kül-

földi származású személyeket meg-

fosztani jogaiktól, úgy többmillió 
USA-ban élő külföldi származású 
személy közül senki sem érezheti 
magá t biztonságban. 

A kormány, amikor a koncentrá . 
ciós táborok törvényellenes rend-
szerét honosítja meg, egyengeti 
az u ta t más amerikaiak, az á l ta la , 
nos béke és biztonság hivei üldö-
zésére is — mondja a levél. 

Országos versenyt nyert a szegedi 
Állami Erdőgazdaság 

A Szovje tunó példáját követő, 
egyre fejlődő erdőgazdálkodásunk 
előtt mind nagyobb ta .ara tok ál 
Iának. A meguóvekedett és megso-
kasodott tennivalók sikeres elvég 
zése megkívánta az erdőgazdaság 
nagyarányú útvzer.-ezfisét. Énnek 
érdekében a Népgazdasági Tanács 
ez év augusztusában elrendelte az 
összes Erdőgazdasági Nemzeti Vál . 
lalat átszervezését. A rendelet vég-
rehaj tása során a szegedi Erdő-
gazdaság Nemzeti Vállalatból, 
melynek .területe egész Dél-Ma-
gyarországra kiterjedt, hat ú j á l . 
lami erdőgazdaság alakult. 

Az Erdöközpont az új jáalakult 
szegedi Állami Erdőgazdaságot 
bízta meg a volt szegedi Erdőgaz-
dasági Nemzeti Vállalat összes fel-
számolási munkálatainak elvégzé-
sével. A nagyarányú átszervezések, 
kel kapcsolatban, a munka mielőb. 
bi elvégzése érdekében, országo-

verseny indult meg az. ilyenrányú 
munkát végző állami erdőgazda-
ságok között. A szegedi Állami 
Erdőgazdaság dolgozói a Pá r t irá-
nyítása mellett, a munkaverseny 
helyes megszervezésével elérték 
azt, hogy a felszámolási munkála-
tokat a kitűzött határidő előtt 23 
nappal befejezték, s ezzel orszá-
gos viszonylatban elsők lettek. 

Ez a siker ú jabb lendületet adott 
a szegedi Állami Erdőgazdaság 
dolgozóinak, akik megfogadták, 
hogy most, az átszervezés után, 
mely jobb és bürokráciamentes 
munkafeltételeket te remtet t a szá . 
mukra, még jobb munkát végez-
nek, még tevékenyebben kiveszik 
részüket a szocialista munkaver-
senyböl, hogy az előttük álló to-
vábbi fe'.ndatoknt is Sikeresen meg 
tudják oldani. 

MSZT HÍREK 
A Magyar-Szovjet Társaság Fel-

sőváros 1. alapazervezete november 
18-án este 7 órakor műsoros estet 
tart tánccal egybekötve, melyre 
mindenkit szeretettel várnak. 

Az MSzT Belváros II. szerveze'e 
november 18-án estic 7 órai kezdet-
tel műsoros estet tart. 

DÉFOSZ-HÍREK 
Munkástagozari gyűlést tart a 

DÉFOSz vasárnap délelőtt 10 óra-
kor a belvárosi szervezőében (Jó-
sika-utca 2. szám) és a rókusi szer-
vezetében (Kossuth Lajos-sugárút 
75. szám). 

A DÉFOSz felsővárosi szervezete 
(Retek-utca ée Vásárhelyi-sugarút 
sarok) vasárnap délelőtt 10 órakor, 
a kecskéstelepi szervezet a kultúr-
házban vasárnap délután 4 órakor 
tart gyűlést. 

Ma ismét három helyen 
békekongresszusi beszámológyűlés Szegeden 

Beszámoltunk már arról, hogy 
Szeged dolgozói mjyen érdeklődés-
sel hallgatták az eddig meg ártott 
békekongresszusi beszámoló gyűlé-
seket. A Magyar Békekongresszus 
iküldötitieinek beszámolói tovább 
folytatódnak s ma ismét 3 helyen 
tartnak a küldő tek beszámoló gyű-
lést Szegeden. 

Ma. pénteken délután 5 órai kez-
dettel a Bőripari Szövetkezet és az 
Épületszerelő NV dolgozói előtti be-
szél Lacsán Mihályné elvtársnö kon-
gresszusi élményeiről s a békeharc 
feladatairól. Az alsóvárosi vasutas 
kultúrházban fél 5 órakor a Pálya, 
fenntartási Almflhely, az összes 
MAV dolgozók éfi a Paprika NV 
dolgozói részére tart beszámolót 
Szanyi István. Negyed 4 órai kez-
dettel a „Délmagyarország" nyom-
da, szerkesztőség és kiadóhivatal 

SZOMBATON ESTE 

a L I G E T . 
vendéglőbe ; f á í ! c ! 

B E L V Á R O S I MOZI 
===== TELEFON: 46-25 ===== 

November 22-lg: 

SEMMELWEIS, 
as anyák megmentője 

K O R Z Ó M O Z ' 
MI I T E L E F O N : 33 44 

November 17-ie 
Két pajtás 

Széchenyi FÁ KLYB fitmsalnhá* 
! TELEFON: 34 77 ===== 

Tanul a lengyel ifjúság. — Ló-
verseny. — Sarkcsillag. — Szov-
jet sporthíradó. 

Előadások kezdete hétköznap 6 
és 8-lior, vasár és ünnepnap 

4, A és 8 órakor 
Pénztárnvitás délelőtt 11—12 

ig. délután egy órával az elő 
adás kezdete elő'tt. 

dolgozói részére tart beszámolót a 
..Délmagyarorfizág4' nyomda kultúr-
termében Gál i Gyula. 

Ezek a békiekryigresszusi beszá-
moló gyűlések még nagyobb jelen-
tőséget kapnak most, amikor Var-
sóban megkezdte tanácskozásait a 
a Békevilágkongresszus s meghatá-
rozza azokat- a tennivalókat, melye-
ket el kell végeznie a béke meg-
védése érdekében a világ valameny-
nyi becsületes dolgozójának. 

MEGALAKULT a Szegedi Fale-
mezgyárban a Szabadságharcos Sző-
ve'ség alapszervezete. A hangulat 
igen lelkes volt éfi a felszólalások-
ban ígéretet lettek a dolgozók, hogy 
minden erejükkel kiveszik részüket 
a békeharcból. 

Elvesze t t 
Makra Mihály névre rtzóló igazol-
vány. (Születési idő és hely: 1923., 
Táoé). Kérik a megtalálót, hogy a 
számára értéktelen igazolványt ju-
talom ellenében adja Ke a Délma-
gyarország kiadóhivatalába. 

DCLMAGYARORSZÁG 
po.ilikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő: 
BODAY PÁL 

Szerkesztőség Szeged. Jókai u 4 
Telefon 35 35 és 30 03 

Éjjeli szerkesztőségi lelefon 
este 8.tól 34 38 

Kiadóhivatal: Szeged Ler.ln u 6 
Telefon. 81-16 és 35 00 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak 

Délmagvarország Nyomda. Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándoc. 
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