
VASARNAP, 1951. MÁRCIUS 4. 7 

Példát mutat dolgozó paraszttársainak 
Szőke János 16 holdas középparaszt 

A lassan lenyugvó nap utolsó 
sugarait veti a mindszenti 

^anyákra. Mintha parázslana az ég 
alja, olyan vörösek a nap sugarai-
tól megfestett felhők. Szőke János 
feleségével kint 'áll a tanya udva-
rán, nézik a naplementét. 

— Hallod-e fiam — szól oda a 
jószágok körül forgolódó kisebbik 
fiúnak, — végezd el gyorsan a mun-
kádat, mert bemegyünk a faluba 
DÉFOSZ-gyűlésre. 

— Akár indulhatunk is már — 
feleli a fiú — mert nincs már sem-
mi dolgom. 

Felveszik a nagykabátot, elindul-
nak a falu felé. A tanyaudvarról 
kiérve beszélgetnek és nézegetik, 
hogy melyik szomszéd vetése a leg-
szebb és ki végezte már el az őszi 
mélyszántás tavaszi elmunkálását. 

— Nem az elbizakodottság szól 
belőlem — mondja Szőke János — 
de úgy látom, a mi vetésünk leg-
szebb a környéken. 

A/" alóban szép a vetés, mert jó! 
* előkészítette ősszel a földet 

lés a vetőmagot. Az elsők között vé-
gezte el a szántást, kiszelektoroztat-
ta és megcsávázta a vetőmagot. 

— Ugye édesapám — folytalja a 
beszélgetést a fiú — az idén is jól 
dolgozunk, hogy annyi gabonát ad-
junk be, mint tavaly. 

— Nemcsak annyit, sokkal löbb 
gabonát viszünk be az idén a föld-
művesszövetkezet raktárába, mint 

tavaly, — szól rövid gondolkozás 
után az apja. 

Pedig tavaly is az elsők között 
volt Szőke János Mindszenten n be-
adási kötelezettség teljesítésénél. 
Búzából 14 mázsa helyett 154-cl, 
kukoricából 6 tnázsa helyett nyol-
cat adott be, a tej és szénabcszol-
gáltatást is 100 százalékon felül tel-
jesítette. Nem is nézte jószemmel az 
ellenség ezt a példamutatást. 

— Amikor a nevem megjelent az 
újságban, mint .a beszolgáltatást 
legjobban teljesítő középparaszté, 
azt híresztelték, hogy csak a hírné-
vért teszem. A kulákok rám uszító!. 
Iák a szomszédos kis- és középpa-
rasztokat is, — mondja Szőke Já-
nos. 

— Engem még meg is akartak 
verni egyszer dühükben — veszi át 
a szót fia, — nz volt a szeren-
csém, hogy arra jött a kocsi és így 
nem mertek bántani. 

— Ezt még nem is mondtad, — 
állott meg az apa a váratlan hír 
hallatára. 

— Hát pedig ez így volt és ha 
édesapám nem magyarázta volna 
meg nekik, hogy ne üljenek fel az 
ellenség szavára, akkor úgy lehet, 
hogy még most is haragudnának 
ránk. 

A dolgozó parasztok azonban 
hallgattak a jószóra. megér-

tetlék, hogy az ellenség azért szórt 
hnzug rágalmakat Szőke Jánosra, 

Készülődünk a tavaszi vetésre 
írta: Kozlov, a puskinói gép- és traktorállomás 

igazgatóhelyettese 

A kongresszusi felajánlási mozgalom 

eredményei az egyetemen 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYE-

TEM dolgozói is jól teljesített fel-
ajánlásokkal fejezték ki hálájukat 
és szeretetüket a Magyar Dolgozók 
Pártja iránt a II. kongresszus alkat, 
mából. 'A párttagokon kívül a nagy 
lelkesedés a pártonkívüliek töme-
geit is magával ragadta s az egye-
tem dolgozói büszkén számothatnak 
be arról, hogy a kongresszusi elő-
készítő idő alatt nem egy új tudo-
mányos eredmény született meg a 
Szegedi Tudományegyetemen. 

Lehetetlen c rövid Cikkben min-
denről beszámolni. Fel kellene so-
rolni a professzorok lelkes felaján-
lásait, a tansegédszemélyzet elvég-
zett munkáját, a hallgatóság tanu-
lással kapcsolalos jó eredményeit, 
de figyelemreméltóak a műhelyek 
dolgozóinak és az adminisztrációs 
személyzetnek időnieglakarítási ered-
ményei is. Éppen ezért néhány ki-
ragadott példával mutatjuk be az 
elvégzett jó munkát. 

Sztálin elvtárs a tudomány célját 
S valóság hű megismerésében és a 
felismert valóságokat az építés szol-
gálatába való állításában mulatta 
meg. Ennek a sztálini tanításnak 
tettek eleget dr. Kiss Árpád az Ál-
talános és Fizikai-Kémia Intézet, 
dr. Szabó Zoltáu a Szervetlen Ké-
mia és dr. I'odor Gábor a Szerves 
Kémiai Intézet vezetői, akik tudo-
mányos munkásságukat a termelő 
munka szolgálatába állították. 

A száradó növényi olajoknak ha-
zai nyersanyagból készült termék-
kel való pótlása már régi pro-
blémája volt a magyar iparnak. Er-
re a problémára a nehézipari mi-
nisztérium hívta fel az intézet fi-
gyelmét. Az Általános és Fizikai-
Kcmiaj Intézet vállalkozott a ter-
mék előállításának kikísérletezésére 
és a dr. Hiress József vezetésével 
dolgozó brigád február 21-én, né-
hány nappal a kongresszus elölt a 
Magyar Szabványügyi Intézetben, a 
nehézvegyipari miniszférium korro-
zios osztályának és Rákosi Mátyás 
üzem képviselőinek jelenlétében be. 
mutatta a terméket, amelyet minden 
mértékben kielégítőnek találtak, A 
szakemberek véleménye szerint az 
előállított olaj alkalmazása óriási, 
még le nem mérhető megtakarítást 
jelent. 

A SZERVETLEN Kémiai Intézet 
a kongresszusi időszak alatt főleg 
az orvosok részére, jelentős új 
vegyvizsgálafi módszerek kidolgo-
zásával tünt ki. Ezen a téren Sugár 
Edit adjunktus járt elől jó példá-
val. Az új módszereket tapasztalat-
csere keretében az egyetem orvosai-
nak is átadták. E módszerek orvo-
saink munkáját jelentékenyen meg-
könnyítik. 

A Fodor elvtárs vezetése alatt 
álló Szerves Kémiai Intézetben a 
magas vérnyomás csökkentését szol-
gáló Salzorin nevű gyógyszer kikí-
sérletezését fejezték be. E gyógy-
szert Oreka és Proskurin szovjet 
eivtársak fedezték fel. Sajátossága 
az, hogy olyan növényi anyaghói 
készítik, amely csak a Szovjetunió 
területén található, 'Az intézet ne-
héz feladat előtt állott. Először ha-
zai anyagokból kellett előállítani a 
növény összetevőit, hogy a gyógy-
szerhez szükséges anyagok birto-

kába jusson. A feladatot dr. Ko-
vács Ödön vezetése alatt álló bri-
gád kitűnően oldotta meg február 
20-ra, fáradságot nem ismerő mun-
kával. A munkának jelentősége az 
is, hogy a munkafolyamatban a nö-
vény fejlődését élethűen vissza kell 
adni. E tudományos győzelem is azt 
a marxista tételt támasztja alá, hogy 
a tudomány nemcsak megismerheti 
a természetet, hanem fölé is tud 
kerekedni. 

DE MUTATJA azt is, hogy a 
szovjet tudomány segítségét meny-
nyire Miudjuk használni tudomá-
nyos életünkben. Most már nem 
szükséges bevárni a növényi fejlő-
dés hosszú idejét, hanem vegyi úton 
az eredményt sokkal hamarabb el 
tudjuk érni. 

A példákat lehetne tovább so-
rolni: 

Dr. Kahán szemészadjunktus egye-
temi munkáján kívül a boroméi ir-
galomház 250 ápoltját egy vasár-
nap felülvizsgálta és 12 trachomás 
gyermeket elkülönített. Komplex-
brigádja bevonásával vállalta, ki-
mennek az irgalomházba és vállal-
ják a trachomáscsoinók lekaparását 
és az ott dolgozó ápolószemélyzetet 
megtanítják az utókezelésre. E fel-
ajánlásukat február 9-re teljesítet-
ték. Ez a munka mintegy 120 ápo-
lási nap megtakarítását jelentette. 

Az Orosz Intézet személyzete a 
kongresszusi időszak alatt fordítási 
versenyt indított az elsőéves orosz 
szakos hallgatók számára, az inté-
zet igazgatója, Geréb Ákos elvtárs 
és a tansegédszemélyzet részvételé-
vel. 

'A'z ifjúság a mintahetek megszer. 
vezésével fejezte ki szeretetét Pár-
tunk iránt. A mintahéten, amely 
egybeesett a Kongresszusi Héttel, 
orra törekedtek, hogy legjobb ered-
ményt mutassanak fel a gyakorlati 
órákon, a legpontosabban jelenje-
nek meg az előadásokon és ugyan-
csak jó munkál végezzenek a Dísz-
munkában is. A DlSZ-fiatalok a 
Kongresszusi Héten hosszabb lejá-
ratú felajánlást is tetlek. Igy pél-
dául a jogi kar I. évfolyamos „Oleg 
Kosejov' - és „Komszomor'-csoport-
ja felajánlotta, úgy tanulnak a II. 
félévben, hogy minden tárgyból az 
elégségesnél jobb eredményt érnek 
el. A mintahéten elért maximumot 
a DISZ-fiatalok a II. félév normája-
ként tűzték ki maguk elé. 

RÉVAI ELVTÁRS, a kongresszu-
son elhangzott beszédének szellemé-
ben fokozott figyelemmel fordulnak 
egyetemi kádereink a kozmopolitiz. 
mus káros ideologiája elleni harr, 
felé. A Kongresszusi Héten a jogi 
karon egy nő és kimerítő előadás-
ban ismerictték a kozmopolitizmus 
és nacionalizmus lényegét, illetve 
ennek megjelenési formáját az 
egyetemeken. Megjelölték azokat a 
módszereket, amelyekkel e káros 
és az imperialista agresszorokat 
szolgáló tan ellen kell harcolni. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy az egyetem dolgozói megértet-
ték a Magyar Dolgozók Pártja II. 
kongresszusának jelentőségét- Fel-
adatuk most az, hogy az elért ered-
ményeket továbbfejlesztve, még fo-
kozottabb mértékben szolgálják a 
magyar nép nagy művének, a szo-
cializmus építésének ügyét. 

hogy megtévessze őket, amikor az 
állammal szembeni kötelesség tel-
jesítéséről volt szó. De amikor fcl-
ismcrlék, hogy Szőke Jánosnak van 
igaza, követték a jó példát és ta-
nácstagnak is megválasztották. 

Nagy dolog a dolgozók bizalmát 
élvezni és Szőke János továbbra is 
ki akarja érdemelni ezt a bizalmat. 
16 hold föld terméséből csak a 
fejadagot és a jószágok etetéséhez 
szükséges gabonát tartotta meg. 'A'z 
idén is az elsők között akar lenni 
minden munkában és a gabonabe-
szolgáltatásban is. A velőmagot ki-
tisztította, csávázott, az őszi mély-
szántás tavaszi elmunkálását elvé-
gezte és mihelyt az idő engedi, hoz-
zákezd a vetéshez is. 

— Az én árpám — jegyzi meg — 
április 15-rc az elvetés határidejé-
re már ki is kel. Az idejében vég-
zett jó munka meghozza jutalmát. 

— Azt se hagyja ki a számításból 
édesapám, hogy a leszerződött 1400 
négyszögöl napraforgó a 400 négy-
szögöl cukorrépa és ugyanennyi do. 
hány is jól jövedelmez majd. Olyan 
bő termésünk és jövedelmünk lesz 
az idén, amilyen még nem volt, — 
lelkesedik a fiú. 

Czőko Jánosnak munkájában 
^ a Párt segít. Amikor bemegy 

a faluba, be-benéz a párttitkár elv-

társhoz, megbeszéli vele a teendő-

ket és a párttitkár mindig megadja 

a kellő útmutatást és tanácsot. A 

Párt iránymutatása nyomán értette 

meg, hogy milyen fontos az időben 

elvégzett munka, hogy ez a több-

termelést, a béke védelmét szolgál-

ja. 'A' békét, melyet a másik fia a 

Néphadseregben szolgálva véd. Fegy-

verrel őrködik, hogy apja és az 

egész dolgozó nép a Szovjetúnió-

adta szabadságban és bekében él-

hessen. 

Igy készül Szőke János mindszen-

ti középparaszt a tavaszi munkála-

tokra, hogy az idén még jobb. még 

gazdagabb lermése legyen. Ezt a 

példát követik megyénk többi egyé. 

nileg gazdálkodó dolgozó parasztjai 

is azzal, hogy teljes erővel hozzá-

kezdtek a tavaszí mezőgazdasági 

munkákhoz. 

A p u s k i n ó l gép- é* í r a k-
t o r á l l o i u á s kollektívája a kol-
hozparasztokkal együtt a tavaszi 
munkálna készülődik. Nagy munkát 
kell elvégeznünk a télen, meg kell 
beszélnünk minden apróságot, hogy 
a tavaszi vetés kezdetére minden 
trak'or és gép kifogástalanul mű-
ködjék. A tavaszi előkészületeket 
pontosan kell végrehajtani, mivel a 
traktoros-brigádok munkaviszonyai 
lényegesen megváltoztak. Most a 
traktorosoknak a megnagyobbodott 
kolhozok szélesebb határában kall 
dolgoznioik és ez megköveteli fele-
lősségüket nemcsak a vetés idejé-
ben történő és helyes végrehajtá-
sáért, hanem a vetési munkák mi-
nőségéért is. 

A traktorvezetőknek még jobban 
kell dolgozniok, a kolhozparasztok-
kal együtt magasabb termésered-
mények elérésére kell törekedniük. 
Hogy biztosítható legyen a szántás 
jó minősége, a traktorvezetőknek 
ismerniük kell a talaj sajátosságait, 
tájékozva kell ienniök arról, hogy 
a kolhoz egyes parcellákon milyen 
kultúrákat szándékozik vetni és 
mik a növények sajátosságai. 

E z e k n t á n t e r m é i s e t e i , 
hogy a traktorosok ki akarják bő-
víteni agrotechnikai ismereteiket és 
ezért> a tavaszi előkészületek tervé-
be beiktattuk a gépek kezelőinek 
oktatását. Nálunk mindenki tanul 
— azok is, akik már tökéletesen el-
sajátították a traktorok kezelését és 
azok is, akik tavasszal ülnek először 
a traktorra. Dranyica főagronó-
musnő hetenként kétszer előadást 
tart a traktorvezetőknek és a gépek 
kezelőinek a talaj szerkezetéről, ar-
ról, hogyan kell megművelni a föl-
det a különböző kultúrák alá, mi-
lyen trágyákat alkalmazzanak, 
hogyan készítsék elő a vetőmagot1, 
mi a cclja a füves vetésforgónak, 
stb. Ezeken az előadásokon a gép-
es traktorállomás összes dolgozói 
megjelennek. 

Traktorvezetőink, mihelyt meg-
kaptuk a kolhozoktól az elvégzendő 
munkák tervét, gondosan megismer-
kednek a vetésterület beosztásával. 
Megismerkednek azokkal a parcel-
lákkal, ahol dolgozni fognak. Ta-
nulmányozzák a terepet. 

G o n d o s k o d u n k új gépkeze-
lő-káderek kiképzéséről is. Állomá-
sunkon minden félen traktorvezető. 

képző-tanfolyam működik. E téléig 
46 traktorvezetőt képeztünk ki azok-
r.ak a kolhozparasztoknak soraiból, 
akiknek kolhozait a mi gép- és 
traktorállomásunk szolgálja ki. Igy 
lehetővé vált, hogy két váltásban 
dolgozzunk. 

Az elmúlt évvel megmutatták, 
hogy a tavaszi munkák sikere nagy-
részben a gépek karbantartásától 
és előkészítésétől függ. Kollektí-
vánk mindig jóval a tavasz bekö-
szöntése előtt előkészíti a gépeket a 
t'avaszi munkálatokhoz. A gépek 
előkészítését és javítását a brigá-
dok és az egyes traktorvezetők is 
versenyben végzik. A javítás határ, 
időelőtti befejezéséért indított szo-
cialista munkaversenybe a gép- és 
traktorállomás egész kollektívája 
bekapcsolódott. A verseny eredmé-
nyeit tíznaponként kifiiggesz'jük és 
naponta lajstromot állítunk össze, 
amely megmutatja, hogy az egyes 
brigádok milyen helyet foglalnak cl 
a versenyben és hogy teljesítették a 
rájuk kiszabott javítási munkákat. 
A traktorok és mezőgazdasági _ gé-
pek javítását a terv szerint márci-
usban kell befejezni. Mi azonban 
még jóval a munkálatok megindu-
lása előtt elhatároztuk, hogy az 
egész munkát december végéig vég-
rehajtjuk. Felajánlásunkat becsüle. 
lesen teljesítettük, sőt túlteljesítet-
tük. 

M o n t a j a v í t á s i m u n k á -

l a t o k befejeztével a gép- és 

traktorállomás minden dolgozója 

segít a kolhozoknak tavaszi előké-

születeikben. A kolhozparasztokkal 

együtt hordjuk ki a földre a trá-

gyát és a tőzeget, mások pedig se-

gítenek a kolhozok gazdasági fel-

szerelésének kijavításában. Gép. 

kocsin szállítható mozgómühelyünk 

bejárja a kolhozokat és a helyszínen 

javítja ki a gazdasági felszerelést. 

Ezt a munkát még január hónap-

ban befejeztük. 

Az idejében való felkészülés biz-

tosítani fogja a tavaszi mezei mun-

kák kifogástalan elvégzését és lehe-

tővé teszi, hogy a tTaktoros-brigá-

dok magas agrotechnikai színvona-

lon hajtsák végre feladataikat. 

A népi demokráciák országaiból 
Albánia 

Két öntözőcsatorna hét falu föld-
jét öntözi. Delvina környékén ön-
tözőcsatorna építkezéseket folytat-
nak. Két öntözöcsatomát építenek, 
amely hét falu földjét öntözi majd 
és az eddig termelt növények hoza-
mának jelentős emelése mellett le-
hetővé teszi még a vidéken a rizs 
termelését is. A csatorna -építését 
a környék parasztjai kezdték meg, 
akik vállalták, hogy önkénles mun. 
kával gyorsítják a csatornák épí-
tését. 

6.500 csomag cigaretta egy nap 
alatt. A skodrai cigarettagyár él-
munícásnöje, Hadzsire Redzsa vál-
lalta, hogy 8 órás munkaideje alatt 
6500 csomag cigarettát csomagol 
be. Felajánlását túlteljesíti és na-
ponta többezer csomag cigarettát 
csomagol be napi normáján felül. 

Bulgária 

Téli előkészületek a mezőgazda, 
ságban. A hóvisszatartás fontos 
agrotechnikai rendszabály, amely-
lyel a terméseredményeket nagy-
mértékben növelhetjük, Bulgáriá-
har. az állami gazdaságok és szö-
vetkezetek a szovjet tapasztalatok 
értékesítésével az elmúlt években 
nagy eredményeket értek el ezen 
a téren. A hó sikeres visszatartása 
érdekében az illetékes minisztérium 
most olcsó áron bocsájtja a szö-
vetkezetek és az állami gazdasá-
gok rendelkezésére a szükséges 
faanyagokat. 

Gyorsfalazási tanfolyam. Omur-
tag városában gyorsfalazási tanfo-
lyamot létesítettek a környező já-
rások építőmestereinek kiképzésére. 
Az elméleti oktatás mellett gyakor-
lati foglalkozás is folyik. A gyakor-
lati foglalkozásokon máris számos 
nagyszerű eredmény született. Igy 
például G. Georgiev mester hét 
tanfolyamhallgató segítségével 8 
óra alatt 15 köbméter faJazási 
munkálatot végzett el. DimiterKo-
lev mester még ennél is jobb ered-
ményt ért el, 8 óra alatt 17 köb-
méter falat készített el. 

Csehszlovákia 

Szovjet szénfejtő-kombájn Osztra. 
viban. Az osz trava-ku rvini #zén. 

medence „Haladás" aknájában mű-
ködik az első szovjet szénfejtő-
kombájn. A nagysebességű kom-
bájn a szeiiet automatikusan fejti 
ki éa rakja a szalagra. Az első se-
bességre kapcsolva 28 centimétert 
halad előre 5 perc alatt, a második 
sebességgel 58, a harmadik sebes, 
seggel 86 és a negyedikkel 108 
centimétert. Egy műszakban 108 
csille szenet váj ki, ami azt jelenti, 
hogy öt dolgozót számítva fejen-
ként 21 csillét termel, azaz 16 ton-
nát, niig kombájn nélkül a leg-
jobb vájár is csak 8—9 csillét ké-
pes fejtem egy műszakban. A gép 
maximális teljesítőképessége a 
komplex-norma 270 százaléka, a 
vájár, csillés, gépész munkáját is 
beies7.ámitva. 

A futószalagos építkezés sike-
rei. A futószalagos építkezési mód-
szer egyre jobban terjed Csehszlo-
vákiában. Újabb és újabb sikerek-
ről érkeznek naponta jelentések. 
Újabban ismét 216 olyan lakást ad-
tak át Bratislava dolgozóinak, ame-
lyeket futőszalagos módszerrel 72 
munkanap alatt építettek fel. 

Kína 

Munkaverseny az új Kínában. Az 
új Kina rohamos léptekkel halad 
a szocializmus felé vezető úton. E 
fejlődés biztosítéka, hogy az építés 
minden területén köve i a Szovjet-
unió példáját. Ipari küldöttség is 
járt Moszkvában, mely felkereste 
a gyárakat, megismerkedett a 
Szovjetunió legjobb szlahánovistái-
val és elsajátította tőlük azokat a 
munkamódszereket, amelyeket a 
kinai munkások között is szées 
körben elterjsztenek. 

A munkaverseny fejlődésével a 
bérfizetés rendszerében is gyöke-
:es változások történtek és pedig 
azzal, hogy ezen a téren a munká-
sok személyes és társadalmi érté-
két is számításba vették, s ez ha-
talmas ösztönzést adott a munka 
termelékenységének fokozására, a 
sztahánovista munkamódszerek el. 
terjedéséért folyó küzdelemben. A 
versenylendü et fokozását segiti a 
nők egyenjogosultságának meg-
valósítása Is, mert a nők arra tö-
rekednek, hogy tevékenyebben ve-

gyék ki részüket mind a termelés, 
tam, mind a közéletben. A nagy, 
szerű eredményeket a Párt útmu. 
tatása biztosítja, amely nemcsak 
közvetlen a do'gozók felé mutatko-
zik meg, hanem fc szakszervezet 
munkájában is. 

Lengyelország 

Befejezték a varsói földgázveze-
ték építését. Megtartották a Kros-
no—Varsó közötti földgázvezeték 
működésének főpróbáját. Az eredeti 
előirányzat szerint a vezetéknek 
1951 végére kellett volna elkészül-
nie. A dolgozók lelkes munkája 
azonban lehetővé tette, hogy már 
ez év elején a varsóiak rendelkezé-
sére álljon a krosnoi földgáz. A 
kárpátvidéki földgázt mind az ipar. 
ban, mind a háztartásokban fel-
használják. Az építőipar földgáz-
meghajtásra állítja át gépkocsi-
parkjának jelentős részét. 

Németország 

A bányaipar újabb sikerei a Né . 
met Demokratikus Köztársaság, 
ban. A bányaiparban a munkaver-
senyek az 1950. év utolsó évne. 
gyedében nagy éredményekkel zá-
rultak. Kriabitschben 131.7 szá-
st ekra, Rositzban 120.3 százalékra 
és Altenburgban 122 százalékra 
teljesítették a dolgozók az előirány-
zott tervet. 

Roménia 

Román, magyar, német és szerb 
dolgozó parasztok testvéri összefő. 
gúsa. A bánáti Nagyjecse közság-
ben 55 román és német kis- és kö . 
zéppnraszt alakított termelöcsopor-
tot 290 hektár szántófölddel és 9 
hektár gyümölcsöskerttel. A vezető-
ségben ugyancsak vegyesen vesz-
nek részt a két nemzetiség dolgozó 
parasztjai. A krajováci Ogorul 
Nou (Uj ugar) nevű termelöcso-
port tagjainak többsége szerb nera-
zetiségűekből áll, akik fogadalmat 
tettek a csoport megalakulása al-
kalmával arra, hogy mindent meg-
tesznek a titóista-klikk aljas ügy-
nökeinek leleplezésére. FibÍ3 köz-
ségben 42 román és magyar család 
alakította meg a „Sarló és Kala-
pács" nevű termelöcsoportot, Gilád 
közságben pedig 40 román, szerb és 
magyar parasz'család társult leg-
újabb testvéri összefogásban. 


