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A deszkí gépállomás versenyre hívja a megye gépállomásait 

a nyári t e r v 125 százalékos t e l j e s í t é s i é r t 
Az aratás cs a cséplés jó és gondos elvégzése a legfontosabb 

feladata lesz a kővetkező hetekben dolgozó parasztságunknak Miért? 
Nemcsak azért, mert az aratás cs a cséplés határidőétől ti elvégzésé. 
vei dolgozó népünk kenyerét biztosítsuk, hanem azért is. mert me-
gyénk dolgozó parasztsága a betakarítás elvégzésével a békét, búzán-
kat, függetlenségünket védi a szomszédunkban ólálkodó, háborúra spe. 
kuláló Tiióékkal szemben Az idei aratás és cséplés tehát a béke har. 
cos védelme lesz. 

A megyében már megkezdték az aratást néhány helyen, A gép-
állomások dolgozói is felkészültek a betakarítás munkájára. A nyári 
terv túltelj esi lésé vei kívánják segíteni dolgozó parasztságunk munka, 
ját. A deszki gépállomás traktorosai, akik eddig is bebizonyították, 
hogy a legnagyobb odaadással segítik dolgozó parasztságunkat, segíte. 
nek mezőgazdaságunk szocialista átszervezésében, most versenyfelhi. 
vassal fordultak a megye valamennyi gépállomása felé. A versenypon. 
tok a következők: 

E Vállaljuk — írják versenyki-
hívásukban —, hogy a nyári 

tervünket 125 százalékra teljesít-
jük. A nyári terv keretében a csép. 
lési tervünket 130, tarlóhántási ler. 
vünket 120 százalékban teljesítjük. 
A tarlóhántási munkálatokat 
Iszcsk.nél július 15-ig, az egyéni-
leg dolgozó parasztoknál pedig jú-
lius 30-ig elvégezzük. A másodter-
mésű növények "lé a lalajelökészi. 
tést az aratás után azonnal meg. 
kezdjük és a vetést július -5.re be-
fejezzük. Az kral ás t viaszérésben 
megkezdjük a búzánál és befejez, 
zük a megkezdés után 10 nappal. 
Vál lal juk, hogy nyári tervünket 
szerződésileg 120 százalékra bizlo. 
sítiuk. 

A tervidőszak alatt 10 száza-
lékos üzemanyagmegtakarí. 2. 

tásl érünk el, ezzel 14.030 forintot 

takarítunk meg. Az üresjáratot 50 
méterre csökkentjük A nyári terv 
teljesítése alatt, a c-éplésnél éjjel 
is végzünk tarlóhántási, a tarló, 
hántó gépekkel két műszakban dol. 
gozunk. A műszaki gópkiesést a 
műszaki időhöz viszonyítva a meg-
engedett 5 százalékról 2 és félszá-
zalékra csökkentjük. Ezzel a csök. 
kentéssel megakadályozunk 540 
üzemóra kiesést és ezzel 5400 forin. 
tot takarítunk meg. 

|17"| Vállaljuk, hogy a cséplőgépek 
állandó ellenőrzésével és pon-

tos beállításával a szemveszteségei 
0.5 százalékra csökkentjük. 

SHat gépet szervezünk be az 
1200 K/KK mozgalomba, 5 

gépet az 50 vagonos mozgalomba, a 
Nazarova.mozgalmat pedig 80 szá-
zalékban teljesítjük 

6 , 

I - I A cséplőgépeknél az ebédidő 
I I alatt megszervezzük a közös 

Kiij lóolvasást, hogy ezzel is előse-
gítsük dolgozóinkai a terv túltelje-
sítésében. 

A pártszervezet vezetésével 
gépállomásunk dolgozói a 

cséplés ideje alall népnevelőmun. 
kát végeznek a dolgozó parasztok 
közöli, hogy minél több dolgozó pa. 
raszt a cséplőgéptől azonnal a kö-
zös begyüjtöhelyre szállítsa be a 
"•"'--•ráját. 
I I í cséolési és a tarlóhántási 
I * *l munkálatok ideje alatt lehe-

lévé lesszük jó népnevelömunkánk-
kal. hogy minél több dolgozó pa. 
raszt győződjék meg a nagyüzemi 
gazdálkodás fölényéről és ősszel a 
közös gazdálkodás útját válassza. 

!~fTl ^ pártszervezet minden nap 
kiértékeli az elvégzett mun. 

kat és a legjobb eredményt elérő 
brigádnak és traktorosnak vándor-
zászlót ad. A cséplőgépeknél dicsérő 
táblára írjuk fel a jól teljesítő dol. 
gozók neveit, szégyentáblára a ha-
nyagokét. Ezzel a munkaversenyt 
akarjuk még jobban lendíteni. 

A versenykihívásunkkal, a ver-
senykihívás pontjainak teljesítésével 
még eredményesebbé akarjuk ten. 
ni békeharcunkat és lehetővé akar. 
juk tenni felemelt ötéves tervünk 
^ninél előbbi megvalósítását. 

A deszki gépállomás nevében: 
Patyik Pál ÜB.titkár, 
Tix Márton üzemi párttitkár. 

A .Délmaqyorország' bírálata nyomán 

megjavult a munka a Keramit Téglagyárban 

A Szegedi Keramit Téglagyár-
ban pár hétlel ezelőtt a sok eső 
miatt több ezer féligkész tégla 
tönkrement. A kárt nagyrészben 
az okozta, hogy nem szervezték 
meg kellően a munkát, nem ké-
szítették cl a nyers tégla hangélák 
alapját. A Délmagyarország kri-
tikai cikkben feltárta a hibákat 
és hiányosságokat. A cikkben 
felhívta a téglagyár központ ve-
zetőségének figyelmét, hogy vizs-
gálja meg a hiányosságok okait 
és igyekezzen a telep vezetőjének 
segítséget nyiijtanl, hogy a hibá-
kat ós a hiányosságokat kiküszö-
bölhessék. 

Megjav í to t t ák , k legészi tet ték 
a védőberendezéseket 

Azóta négy hét telt el. 
Négy hót alatt nagy változás 

történt az üzemben. Igyekeztek 
mindont megtenni azért, hogy ne 
fordulhasson többé elő. ilyen kár. 
Az összedűlt bangótokból is min-
den darab jó téglát kiválogattak, 
hogy minél kisebb százalékra csök-
kentsék le a keletkezett kár ösz-
-szegét. 

A központ kiutalására 30.000 da-
rab cserepet kaptak és még 15.000 
cserépre kapnak kiutalást. A bangé-
ták tetejét most már mind cseréppel 
takarják be. Az erre használt gyé-
kények felszabadultak. A gyéké-
nyeket rámákra szögelik és így 
nagyszerű takarókat kapnak, A 
rámákhoz felhasznált faanyag nagy 
részét az iizem területén található 
hulladék-faanyagbői készítették el. 
A kézttéglúik takarásához még 50 
darab gyékényt igényeltek és ha 
ezt megkapják ezekből is takarókat 
készítenek. A takarók segítségével 
megtudják védeni az esőtől a félig 
száraz téglát. 

Az iizem területén lévő félbeha-
gyott szárító szín építését is befe-
jezték és már ezalatt Is szárad a 
tégla. A szín befejezése után hozzá-
fogtak a másik szárító szín építé-
séhez. A telepvezető javaslatára az 
égető-kemence köré is raknak 
majd téglát száradni. Igy aíkafjúk 
biztosítani, hogy minél több tégla 
telő alatt száradhasson. 

Az összedűlt hangélák helyéi is 
letakarítják. Ez a munka már 
részben kész is van. Elkészítik a 
léglaalapokul, hogy többé itt se 
moshassa el a víz az alsó téglákat. 

Sz i l á r du l a m u n k a f e g y e l e m 

A munkafegyelem terén is javu-
lás mutatkozott az elmúlt hetek 
alatt. Nem fordul már elö olyan 
gyakran, hogy a dolgozók igazolat-
lanul távol maradnak a munkától 
vagy későn érjenek a munkára. 
Azelőt sokszor előfordult, hogy 
hétfői napon több dolgozó nem je-
lent meg a munlkán. mert vasárnap 
éjjel kimaradtak és hétfőn nem íz-
lett számukra a munka. Most hét-
főn már csak egy dolgozóval for-
dult elő ez az eset. 

Az üzem többi dolgozójának 
fokozottabb felvilágosító munkával 
kel] meggyőzni az ilyen mulasztó-
kat, hogy mulasztásukkal milyen 
hatalmas kárt okoznak népgazdasá-

gunknak. Ezek a mulasztások a löb-
ln dolgozó munkáját is hátráltat-
ják. Hiába dolgozik a többi dolgozó 
jól, ha akad olyan, aki hiányzá-
sával lerontja az iizem átlagtelje-
sítményét. F.zek" a mulasztások 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
az üzem edddig lemaradt a terv-
teljesítésben. 

Fe l l endü l t « versenymozga lom 

Az üzem dolgozói augusztus 20-ra 
Alkotmányunk Ünnepének tisztele-
tére versenyt indítanak. A Keramit 
Téglagyár dolgozói versenyre hív-
ják a Kertész-Téglagyár dolgozóit. 
A verseny legfontosabb pontja a 
tervteljesítés és az eddigi lemaradá-
sok mielőbbi behozása. 

A dolgozók hosszúlejáratú ver-
senyszerződést is kötöttek. A két ke-
mence dolgozói, a behordok és ki-
hordók versenyre hívták egymást a 
magasabb termelési százalék eléré-
séért és a minőség megjavításáért. 
A két kemence égetői szénmegtaka-
ríiásrn tettek felajánlást és a szak-
mai tudásuk emelését vállalták. A 
nyersgyárlásná! tévő két kocsitoló 
brigád már régen megkötötte a 
hosszúlejáratú versenyszerződést és 
most. Alkotmányunk Ünnepére felr 
ajánlották, hogy még nagyobb gon-
dol fordítanak a minőségi munká-
ra. 

Kövfdesen kél műszakban 
dolgoznak 

A lermelés emelése érdekében az 
üzemben rövidesen bevezetik a két 
műszakot. Igy akarják elérni, hogy 
a májusi 82 százalékos teljesítés a 
100 százalék fölé emelkedjen. Az 
üzemben jó munkájukkal példái 
mutatnak Imre Sándor és Vörös 
István kihordók, akiknek 136 szá-
zalék volt a májusi átlagteljesítmé-
nyük, Szép eredményt érlek még el 

Csóti András 116. Bálint Mátyás 

110, Kónya József 112 és Gál La-

josné 108 százalékos termelési átla-

gukkal. 

Meg kell mondául az igazság 
kedvééit, hogy a téglagyár egyes 
vezetői bizony „fanyalogva" fo-
gadták lapunk bíráititát. Még a 
cikk megjelenése után is igyekez-
ték úgy beállítani a dolgot, mint-
ha nem ők, hanem az Időjárás 
lenne a hibás, sőt hallatszottuk 
olyan hangok is, hogy „Nem Is 
történt olyan nagy hiba. esak a 
Délmagyarország felfújta." — Az 
öntudatos dolgozók, vezetők azon-
ban megfogadták a bírálatot, ta-
nultuk belőle, belátták a hibákat 
s mint az elmondottakból Is ki-
tűnik: igyekeztek felszámolni a 
hiányosságokat. Azok az ered-
mények, melyek lapunk birálata 
után — és annak nyomán — meg-
szülteitek, ezeknek az öntudatos 
dolgozóknak és vezetőknek az 
eredményei s ha ezek Igyekeznek 
öntudatossá nevelőt azokat, akik 
a kritikát még mindig „személyes 
sértésnek", támadásnak veszik. 

Ma v á l t a t j á k meg a Szovjetunióba induló 
ceowgrédmegyei parasztküldötteket 
Ismeretes, hogy a Bárt és a kormány kérésérc a Szovjetunió 

kormánya hozzájárult ahhoz, hogy ebben az esztendőben — hasonlóan 
a tavalyihoz — ismét 200 tagú parasztküldötlség tanulmányozhassa a, 
Szovjetunió szocialista mezőgazdaságát. A 200 tagú parasztküldöil-
ség július első felében indul el a Szovjetunióba. 

Csongrád megyét 8 dolgozó paraszt képviseli majd. A termelő, 
szövetkezelek tagjai már szombaton este megválasztották küldötteiket 
a deszki „Szabadság" és a vásárhelyi „Engels"-!szcs tagjai közül. _ 

Szenles város. Kiszombor. Nagymágocs, Ujszentiván és Király-
hegyes községek dolgozó parasztsága viszont ma, vasárnap délelőtt 10 
órakor választja meg küldötteit, ünnepélyes parasztgyűléseken. 

Román művészek szerepelnek 

a Rádiózenekar szegedi hangversenyén 

Június 19.én, kedden esle tartja 
meg a Magyar Rádió 90 tagú ze-
nekara hangversenyét a Szegedi 
Nemzeti színházban, Ez alkalom. 

mai kedves vendégek látogatnak el 

Szegedre. A baráti Román Népköz, 

társaság két kiváló művésze jön el, 

hogy művészi közreműködésükkel 

tegyék szinesebbé és értékesebbé a 

Rádiózenekar hangversenyét s hogy 

szereplésükkel méginkább elmélyit. 

sék a román és magyar nép közli 
baráti kapcsolatot. 

A hangverseny alkalmával a Bú. 
diózenekari Matej Socol, a Román 
Rádió első karnagya, a Román 
Népköztársaság kiváló népművésze 
vezényli. A hangversenyen bemu-
tatkozik Gaby Grubea hegedűmü-
vésznő, a Román Népköztársaság 
érdemes művésznője, Hacsaturján 
Hegedűversenyének lolmácsolásá. 
val. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadijelentése 

Phenjan (TASZSZ) . A Koreai 

Népi Demokrat ikus Köztársa , 

ság néphadseregének főpa-

rancsnoksága június 15-én kö-

zölte, hogy a koreai néphad-

sereg egységei, szoros együtt-

működésben a kínai önkénte-

sekkel, valamennyi arcvonalon 

sikeresen visszaverték az ame-

rikai-angol beavatkozók csa-

patainak és a l iszinmani csapa-

toknak elkeseredett támadása i t 

és emberben, valamint fegyver-

zetben nagy veszteségeket okoz-

nak az ellenségnek. 

A szegedi 

szovjet jogi tanfolyam 

befejező előadását június 20.án. 

szerdán délután 5 órakor dr. Sza-

tay József állam ügyészségi elnök 

tartja ,,A szovjet bfróaági jog" 

címmel. Az előadást a tanfolyam 

tanulságainak és tapasztalatainak, 

valamint továbbfejlesztése módja-, 

nak kiértékelése követi, a hallga-

tókkal való megbeszélés formája, 

ban, majd kiosztják a látogatási 

bizonyítványokat a tanfolyam elő, 

adásain rendszeresen résztvevők-

nek. 

A szegedi „ Alkotmány "-
termelőcseportban 

a nyári mezőgazdasági munkák 
ideje alatt idény napközi otthon f 
és bölcsődét állítottak fel. A nap-
köziben és a bölcsödében 37 gyer-
mek részesül teljes ellátásban és 
gondozásban s Igy szüleik.. a ter-
mclöcsoport tagjai, nyugodtan vé-
gezhetik munkájukat az aratás, a 
cséplés, illetve a terménybelaka-
rítás sikeréért. 

FELHÍVÁS 

a felsővárosi szírűskerti gazdákhoz. 
Kérjük a gazdákat, hogv,szalmaju. 
kat a koriból június 22-ig hordják 
ki, az erre vonatkozó rendelőt ér. 
leimében. Az elnökség. 

A budapesti kitelepítésekről 
A belügyminisztérium közli: 1951 

május 21-től június 15-ig Buda-
pestről a következő nem kívánatos 
elemeket telepítette ki: 

Haj volt herceget. 52 volt gró-
fot, 41 volt bárót, valamint hozzá-
tartozóit, 10 volt horthysta minisz-

akkor bizonyára hamarosan még . tert, 12 volt horthysta államtitkárt, 
ma- 185 volt horthysta tábornokot, 324 jobb eredményekel vallhat ma- 8o \ 

gáénak a Keramit Téglagyár. 'volt 

csendőr- és rendőrtörzstisztet, 30 

volt gyártulajdonost, 46 volt ban-

kárt. 53 volt gyárigazgatót, 93 volt 

nagykereskedőt, 105 volt nagybir-

tokost, valamint hozzátartozóikat. A 

kitelepítettek lakásait dolgozók, el-

sősorban sztahanovista vagy nagy-

családos ipari munkások kapják 

horthysta törzstisztet, 67 volt meg. 

Békeharcunk további sikere érdekében 

A tanácstagok fogadóórái 
Kecskés-tetejű ált. iskola, vasár-

nap (június 17.) délelőtt 8—10-ig-
Bodor Józsefné. Hatlyas-telepi ált. 
isk., vasárnap (jún, 17.) délelőtt 8 
— 10-ig, Bozóki József. Béke-ielepi 
ált. iMkoia, péntek (június 22.) dél-
illán 5—7-ig, Reszta Miklós. Rad-
nóti-gimnázium. pénlek (június 22.) 
délután 5—7-ig, dr. Lóránt László. 
Rókusi ált. iskola, szerda, (június 
20.) délután 5—7-ig, Vass László. 
Csongrádi-sugárúti ált. iskola, va-

i sárnap (június 17.) délelőtt 10—12-
ig, Koczka Kálmánná. Móravárosi 
áll, iskola, csütörtök (június 21.1 
délután 5—7-ig, Mészáros Tiborné. 
Földműves-utcai ált. iskola, vasár-
nap (június 17.1 délelőtt 10—12-ig. 
Hidjapusztai Viktória. Temesvári-
körúti áll. iskola, szerda (június 
20.) délután 7—8-ig, ifj. Fddor Ist-
ván. Szilléri-sugárúti ált. iskola 
szerda (június 20.) délután 5—7-ig, 
Jenei Józsefné. Ó-Petőfl-telepl áll. 
iskola vasárnap (június 17.) dél 
után 2—4-ig, Dunai József. Uj-Pe-
tőfi-telepi ált. iskola, vasárnap (jú-
nius 17.) délelőtt 10—12-ig, Czirok 
Elek. Felsővárosi ff. löt , vasárnap 
(június 17.) délelőtt 8—10-ig,. Si-
mon Györgvné. Újszeged. Alsók:kö-

Javítsa meg munkáját a Szegedi Kenderfonó békebizottsága 
Több mint bél millió békesze-

relő magyar ember tett már hitet 
a mellett, hogy békében. szabad-
ságban akar élni. A hélkeuláirási 
kampány magával hozta a békebi-
zotlságok számának növekedését és 
sok helyen a békebizottságok meg-
erősödését is. Jó mimikát végeztek 
és végeznek azok a békebizotlsá-
gok. amelyek az aláírások alkalmá-
val és után megmutatják dolgozó-
inknak ötéves tervünk sikeres vég-
rehajtásának és a béke megvédésé-
nek szoros kapcsolatát, niegmagva-
íáz/.ák, bogv minden munkaóra a 
beik eh arc egy kis szakasza. 

4 hekealáírásoh ultin sem 
szünetelhet a békeharc 

ezek miatt tehát sem az üzemi bi-
zottság, sem pedig a békebizotlság 
nem iartotta szükségesnek a béke-
műszakok szervezését. Arra hivat-
koztak,. hogy a dolgozók termelési 
eredménye nem csökkeni az aláírá-
sok óta, tehát állítólag látják a 
termelőmunka fontosságát a béke-
harc szempontjából. 

Ahhoz, hogy az üzemi békebi-
zoltság rossz munkája! megokol-
hassuk. meg kell nézni az alapszer-
vezeti bé&ebizottságok munkáját 
is. 

Hét alapszervezel működik az 
üzemben, amelyek között akad jó 
és rossz is. 

Akad azonban olyan békebizott-
ság is, amelynek munkája csak az 
aláírások alkalmával lendült fel, 
utána azonban ellaposodott. Ilyen 
például a Szegedi Kenderfonógyár 
üzemi békebizotCsúgn, ahol a dol-
gozók a hékeműszukok alkalmával , , .. , , . . . 

elégszik meg azzal, hogy a beke-

zi négyes b é l t e h l i a l l n í g i 
alapszervben törődnek 

a felvilágosító munkával 

Jó munkát végez a négyes alap-
szervezet, amelynek békefelelőse 
Kucsera Istvánné elvtársnö. aki 
munkamódszerátadúkénl dolgozik 
az üzemben. Kucsera elvtársnő nem 

termelési eredményeikkel is meg- í r , ..» . ,, ,. - , , 
pecsételték békealáírásukat. Az ! ^ ' Í K L 
üzemi békebizottság munkalendü-
lete azonban csak a békcaláírá-
sokra és a koreai gyűjtésre szorít-
kozott. Ezt bizonyítja az a tény is, 
hogy május első feléhen még 42 
békegyűlést tartottak, május má-
sodik felében viszont már csak 
16-ot, e mellett pedig a békemű-
szakok teljesen megszűntek. Vetró 
elvtárs, az üzemi békefelei5s, ez' 
azzal magyarázza, hogy a dolgo-
zók „sokféle" felajánlást tettek, 
azonfelül Alkotmányunk ünnepére 

tő-sori ált. isk.. péntek (június 22.) 
délután 6—8-ig, Pozsúr József, mozgalom indul majd meg. 

előreláthatóan hatalmas felajánlási i 
Mind- I 

lókkal, hanem munkaidőközhen és 
munkaidő után is sokat beszélget 
munkatársaival a békéről, a több 
és jobb munkáról, amellyel a béke-
aláírások után küzdüpk a béke 
megvédéséért. Ezenkívül a jelenté-
seket is pontosan adja át az üzemi 
békefelclősnek. A többi békehizott-
sági alapszerv felelősei a jelenté-
seket elkésve vagy pedig egyálta-
•án nem adják le, többször, figyel-
meztetés ellenére sem. 

Itt a meghívóHol a meghívó ! 

Nemigen járnak el a békél ilká-

rok és az alapszervezeti békefele-
lősök a központi értekezletekre 
sem. Arra hivatkoznak, hogy a 
városi hékeiroda ujabban nem küld 
névre szóló meghívókat. igy nem 
tudják igazolni, miért akarnak el-
lávozni az üzemből. Ugyanakkor a 
városi hőkeiroda kimutatásai azl 
bizonyítják, hogy az olt lévő név-
sor alapján minden esetben eikii'd-
ték. E hiba kiküszöbölésére :gen 
helyes lenne ha a Várn á Béke roda 
a Szegedi Kender Pártbizottságához 
küldené a meghívókat, így nem hi-
vatkozhatna senki sem arra, hogy 
a Békeiroda nem küldte el azokat. 
A dolgozók lelkesen érdeklődnek 
a kisgyíilésck iránt, mert tudják, 
hogy azokon tájékozódhatnak a 
békeharc mindenkori állásáról. A 
békebizottsági tagok éppen ezért 
még kevésbbé végezhetik hanyagul 
a munkájukat, nierl ha nem men-
nek el a központi béketitkéri ér" 
tekezletrc. ök maguk sem tájéko-
zódnak kellőképpen, nemhogv a dol-
gozókaj helyesen tudják tájékoz-
tatni. 

Lendülettel, 
példamutató magatartással 

A Szegedi Kenderfonógyár béko-
bizotságúnak sürgősen meg kell ja-
vítania munkáját, hogy ugyanolyan 
lendülettel és példamulató maga-
tartással segítsék a dolgotóknak a 
termelés frontján vívott békehar-
cát, mint azt a békealálrások al-
kalmával tették. A békeharcnak 
egv pillanatra sem szabad ellanv-
hulnia egyetlen üzemben sem, 
mert csak így tudjuk valóban meg-
védeni békénket. (jáki) 


