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Harc minden szem gabonáért 

Befejezte az aratást Üllés és Z á k á n y s z é k 
Fel kell számolni a „pató-pál" hangulatot, gyorsítani kell a gyapotápolást 

és az állami gazdaságok betakarítási munkását 

Bár szép eredményeket ért el 
Csongrád megye a betakarítási 
munkában, mégsem mondhatjuk el, 
hogy olyan lendülettel végezzük az 
aratási munkálatokat, mint ami-
lyen lendületet gabonáink érési ál-
lapota megkíván. Ennek okát az 
ellenség aknamunkájában kell ke-
resnünk. A kulákság suttogó propa-
gandája veszi rá több helyen dol-
gozó parasztjainkat arra, hogy 
úgy beszéljenek: „Péter-Pál napján 
érdemes megkezdeni az aratást. 
Most korábban kezdtünk, ráérünk.'' 
Ez a „patópáii'' hangulat befolyá-
solta az elmúlt napokban dolgozó 
parasztságunkat az aratása munká-
ban. 

Tudvalevő, hogy gabonáink mind 
aratásra érettek a megyében. Min-
den egyes nap. amivel elkésünk, 
milliókra menő kárt okoz nemzet-
gazdaságunknak. 

A szentesi járás dolgozó pa-
rasztjai és termelőcsoportja,!, 
amelyek elmaradtak az aratási 
mnnkában, a megye járásai kö-
zött. már megkárosították dol-

gozó népünk államát. 

A lemaradás oka itt is az a „hej, 
ráérünk arra még" hangulat. E 
hangulat ellen a járási pártbizott-
ság még nem vette fel a harcot. 

A pártbizottság azzal magya-
rázza a lemaradást, hogy nem 
lehet még aratni, mert nem 
érett még meg a gabona. A ha-
tárjárások alkalmával pedig 
megállapították, hogy több he-

lyen már túl is érett. 

A betakarítási munkálatokban 
két járás: a szegedi és a makói já-
rás jár az élen. A szegedi járásban 

nemcsak az őszi árpa eséplését 

kezdték meg, hanem a rozscsép-
lést Is. / 

Az eddigi próbacséplésekből kiliifit, 
hogy a terméseredmények kitűnőek 
a megyében A makói járás terü-
letén az óföldeáki Béke-tszcs 21, a 
földeáki Dózsa-termelőszövetkezet 
24 mázsás átlagtermést ért el őszi 
árpából. 

A szegedi járásban a ferenc. 
száüásii Úttörő őszi árpa ter-
mésátlaga 25 mázsa körül van 

katasztrális holdanként. 

A kiváló terméseredmények arra 
köteleznek bennüniket, hogy még 
jobban gyorsítsuk meg a betakarí-
tási munkát a megyében, hogy 
egyetlen szem gabona se vesszen 
kárba a késlekedés miatt. Megyénk 
területén eddig a búzaterület 37, 
a rozsterület 71, az őszi árpa te-
rület 94 százalékán végezték el az 
aratást. 

Az aratási mnnkálalokat me-
gyénk területén két község: Ül-
lés és Zákányszék befejezte. 
Üllésen példamutatóan a III. 
típusú Vörös Csillag-tszcs járt 
az élen. A termelőcsoport jő 
példája késztette az egyéni pa-
rasztokat az aratás gyors el-

végzésére. 
A versenymozgalom további fejlesz-
tésével arra kell törekednünk, hogy 
ezen a héten befejezzük a rozs és 
az árpa aratását is az egész me-
gye területén. 

Állami gazdaságaink az aratá-* 
si munkálatokat Igen vontatot-
tan végzik. A lassú ütemnek az 
a magyarázata, hogy állami 
gazdaságaink nem gondoskod-
tak időben kellő mennyiségű 

munkaerőről, 
nem vették számba, hogy meny-

nyi munkaerő szükséges az aratás 
gyors elvégzéséhez. Megyénkben az 
állami gazdaságok eddig 

a búzát 13, a rozsot 47, az 
őszi árpát 95 százalékban arat-

ták le. 

Az aratási munkálatokkal párhu-
zamosan folytatódnak a növény-
ápolási munkálatok is a megyé-
ben. 

Lemaradás a megyében a gya-
pot egyclésében és kapálásában 
mutatkozik. A szentest járás 
termelőcsoportjai a növényápo-

lásban is bálul kullognak. 
A cserebökényi Budai Nagy Antal-
termelőszövetkezetben a kukorica 
és a gyapot ápolási munkálataiban 
nagyfokú lemaradás van. A sö-
vényházi Zója-, a baksi Vörös 
Szikra-, a hódmezővásárhelyi Csa-
pajev-. Alkotmány- és Felszabadu-
lás- szintén lemaradtak a növény-
ápolásban. 

A lemaradások oka a munka 
szervezetlenségében keresendő. 
Nem vonták be kellően a mun-
kába a tszcs-tagok családtag-
jait, külső segítségre várnak, 
ahelyett, hogy maguk látnának 
a lemaradás minél előbbi be-

hozásához. 
A növényápolási munkálatok 

szorgalmazása, az aratási munká-
latok további gyorsítása most a 
legközelebbi feladata a községi ta-
nácsoknak, pártszervezeteknek, 
pártbizottságoknak. 

Különösen gyorsítanunk kell a 
gyapot ápolási munkálatait. 

Már a tavalyi tapasztalatok is be-
bizonyították. hogy ahol kellő gon-
dossággal ápolták a gyapotnövé-
nyeket, bőséges terméseredménye-
ket kaptak. 

A Grősz-per tanulságaival 

Munkában a mozgó-gépjavító műhely 
Az aratás munkájában nagy segítséget nyújt dolgozó parasztságunknak 

a hibák gyors kiküszöbölésével 
Hatalmas teherautó gördül ki a 

Zrínyi-utcából. Kívülről semmiben 
sem különbözik a többi autótól. 
Ponyvával bevonva, mintha áruval 
rakták volna meg. Azonban, ha 
valaki beletekint a belsejébe, meg-
lepődik. Mintha egy műhelybe lép-
ne be. Hegesztő,- fúrógép, kovács-
satú és az egyik szekrényben gép-
alkatrészek láthatók. 

A vásárhelyi javitó műhely egyik 
autója indult el mindennapi útjá-
ra. Több mint két hete vannak 
Szegeden. Azóta mindennap járják 
a környéki községeket, tszcsket, 
gépállomásokat, hogy most az ara-
tási munkák alatt előforduló gép-
hibákat azonnal kijavítsák. Az el-
múlt napokban Szőregen egv ka-
száló gépet javítottak meg. Puszta-
mérgesen egy aratógépet helyeztek 
üzembe. 

Má r nagyon v á r t uk 
az elvtársakat 

Ma Röszkére igyekeznek. Az autó 
gazdag búzatáblák mellett robog 
el. A sorbarakott keresztek már a 
cséplőgépre várnak. Délelőtt fél 10 
felé jár az idő, amikor megérkez-
nek a röszkei gépállomásra. 

— Már nagyon vártuk az elv-
társakat — hangzik innen is, on-
nan is. Egy traktorunk rossz, nem 
bírjuk beindítani. Pedig nagy mun-
ka előtt állunk párnap múlva 
megkezdjük a cséplést, mondja a 
gépállomás vezetője. 

Ho l lehet a h i b a ? 

Két perc sem telik bele. Oláh 
Sándor és Balogh István, a mozgó-
gép javító munkatársai már a 
traktort vizsgálják. Begyújtják a 
motort. Hangos pöfékeléssel meg-
indul, de a gép makacsul egy hely-
ben marad. 

— Hol lehet a hiba? — teszi fel 
a kérdést Olhá elvtárs. Na, majd 
felderítjük. 

Az autóról egy szerszámos láda 
kerül elő. A gépkulcsok, csavarhú-
zók máris működni kezdenek. 
Előbb a tankot, majd a kuplung 
lemezt szerelik le a gépről. 

— A nyomós csapágy körül lesz 
a hiba — szól Balogig elvtárs. 
Azonban, hogy erről meg is tud-
janak győződni, a motort előbbre 
kell tolni. Megfeszülnek az izmok 
és a vasrudak segítségével a nehéz 
motor előbbre csúszik. A csapágy 
most már könnyen kiemelhető. 
Gondos vizsgálat után megtalálják 
a hibát. Valóban a csapágy volt 
rossz. Nem kapott kellő mennyisé-
gű olajat, így a tengely is megszo-
rult. A csapágy súrlódás következ-
tében meglágyult. 

— Ki kell cserélni— mondják a 
szerelők. Igen ám, de új csapágyat 
csak Vásárhelyen kapnak. A mun-

sürgős, nem lehet időt veszte-

getni. Balogh elvtárs, az egyik sze-
relő motorra ült. hogy rövid időn 
belül elhozza a szükséges anyagot. 

Meg jav í t j ák a szí .(tárcsát U 

Ebédidő van. Egy kis időre lepi-
hennek a dolgozók. 

— Kérdezni szeretnék valamit — 
nvondja az egyik dolgozó. 

Oláh elvtárs, a mozgógépjavító 
szerelője felfigyelt. 

— Tud-e az elvtárs esztergályoz-
ni? Igen, — hangzik a felelet. 

Oláh elvtárs szívesen segít a 
gépállomás dolgozóinak. A kalapá-
csos darálógépnek már két hete 
rossz a szíjtárcsája. A gépállomás 
esztergályosa az aratási munkákkal 
van elfoglalva. Ezért fordultak 
most a mozgógépjavító munkatár-
sához. Oláh elvtárs az esztergapad 
mellett is otthonosan dolgozik. 
Másfél óra alatt elkészült a szlj-
tárcsa javítása. Holnap már üzem-
be helyezhetik a gépet és hozzá-
foghatnak a széna daráláshoz. 

Közben már a traktorhoz szük-
séges csapágy is megérkezett. El-
helyezik a helyére és megkezdik a 
leszedett alkatrészek visszaszerelé-

sét. Háromórai munka után a trak-
tor újra felszerelve áll. A próba-
beindításnál már minden akadály 
nélkül elindul és vidáman pöffé-
kelve gördül ki az udvarra. 

— Eredményes volt a munkánk 
— mondják a szerelők. A gépállo-
más dolgozói is boldogok. Mostmár 
minden nehézség nélkül várjuk a 
cséplés megindítását. 

Sok he lyen v á r n ak b e n n ü n k e t 

Lassan sötétedik. A távolban már 
villanyfények csillognak, A mozgó 
gépjavító autója kigördül a gépál-
lomás udvaráról. A szerelők egy 
kissé fáradtan ülnek a kocsiban. 
Hazafelé elbeszélgetnek napi mun-
kájukról. 

— Vájjon hova megyünk hol-
nap — kérdi Oláh elvtárs. 

— Mindegy az — feleli a mellet-
te ülő munkatársa, hisz sok he-
lyen várnak bennünket. 

A távolban egy cséplőgép motor-
ja zúg. Az elvtársak elmosolyod-
nak. Holnap újra elindulunk. A 
kenyércsata nagy munkájából ők 
is derekasan kiveszik részüket. 

Minden erőnkkel a béke-aratás sikeréért 
„Harc minden szem gabonáért, 

harc a béke-aratás sikeréért." Ez-
zel a jelszóval kezdte meg dolgozó 
parasztságunk az idei gabonaara-
iást és ezt a jelszót tartják szem 
előtt, mlg teljesen be nem fejező-
dik 'a kenj ércsata. A tszcsék, az 
egyénileg gazdálokdó parasztok 
földjein aranylóan fénylenek a nyá-
ri napsütésben a dúskalászú árpa, 
rozs- és búzakeresztek és ezeken a 
helyeken a kenyéresutra újabb jel-
szavának — „a cséplőgéptől a bc-
gyüjtőhelyre" — megvalósítására 
törekszenek dolgozó parasztjaink. 

De vannak még olyan földek ís, 
ahol lábon átl még a gabona, ahol 
még meg sem kezdték az aratást. 
Ugylátszik, még nem értette meg 
minden dolgozó paraszt, hogy: „A 
legfőbb teendőnk, minden más 
munkát megelőző fontosságú fel-
adatunk az aratás haladéktalan 
megkezdése" — amint azt a föld-
művelésügyi miniszter rádiófelhívá-
sában Is mondotta. Nem értette 

meg minden dolgozó paraszt, hogy 
u szemve.szteségnélküll aratással 
emelkedő életszínvonalunk fokozó-
dó szükségleteit, az ötéves terv mi-
nél előbbi sikeres befejezését, szo-
eluüsta jövőnket, békénket és sza-
badságunkat biztosítjuk. Az arutá-
•ti munkák halogatásával pedig a 
kulákokat, ellenségeinket támogat-
juk, akik a legkisebb lehetőséget is 
megragadják, hogy kárt okozzanak 
dolgozó népiink államának. 

Ne az ellenséget kövessék kés-
lekedő dolgozó parasztjaink, ha-
nem az aratásban élenjáró terme, 
lőszövetkezeteket, termelőszövetke-
zeti csoportokat, állami gazdaságo-
kat. Szálljanak szembe népneve-
lőink. tanácstagjaink minden, az 
aratást halogatni akaró szándék-
kal. Küzdjön le dolgozó paraszt-
ságunk minden 'akadályt a béke 
ügyének, a béke erőinek erősítése 

I érdekében, hogy valóban sikeresen 
végezhessük el ezévl ..békearatá-

1 antikat." 

Átnyújtották Eugenie Cottonnak 
a Nemzetközi Sztálin Békedijat 

Moszkva (TASzSz). A Kreml 
Szverdlov termében átnyújtották a 
Nemzetközi Sztálin Békedíjat 
Eugenie Cottonnak, a Demokrati. 
kus Nők Nemzetközi Szövetsége 
elnöknőjének. A kitüntetett üdvöz-
lésére megjelentek a szovjet béke-

nédelmi bizottságnak, a Szovjet 
Nők Antifasiszta Bizottságának, 
valamint a Szovjet Ifjúság Anti. 
fasiszta Bizottságának tagjai, to_ 
vábbá kiváló tudósok. írók. művé-
szeik és a moszkvai üzemek több 
sztahánovistájr 

ismerkednek meg Szeged dol-
gozói a csütörtöki szabad párt-
napokon. Hét esztendeje, hogy a 
Szovjetunió győzelmei nyomán 
szabadon építjük jövőnket. E 
hét év alatt eléggé megtanul-
hattuk, hogy hazánkban a nép-
uralom minden újabb győzelme 
felidézi a hatalmát vesztett el. 
lenség újabb gaztetteinek, újabb 
őrült, kegyetlen és állatias orv. 
támadásának meg.megújuló ro-
hamát is. Álltak már e hét év 
alatt a nép bírósága előtt a hl 
vatásos hazaárulók legkülönbö-
zőbb fajtái: Horthy-mínlszterek 
és tábornokok, nyilas vezérek, 
érsekek és kulákok, jobbo'dali 
szociáldemokraták ás másfajta 
rendőrspicllk. És mégis, ez a 
most lezajlott nevezetes per ta. 
Ián jobban megrázza az ország 
népét, több sötét emléket, löbb 
felháborodást Idéz fel és — több 

keménységre, löbb elszántságra, 
az ellenség izzóbb gyűlöletére 
nevet mint bármelyik idáig le . 
zajlott per. 

As összeesküvők bandájának 
megsemmisítésén túl. a Grősz-
per legnagyobb jelentősége ab 
ban van, hogy népünk most már 
világosabban látja azt a szöve-
vényt, amely összefogja népünk 
minden külső és belső ellensé-
gét. Jobban ismerjük ellensé-
geinket. az itthonlakat is. a kül-
földieket ia. Jól tudjuk, hogy az 
ellenség más alakban és más 
módszerekkel mindig tovább 
folytatja merényieleit. De azt is 

jól tudjuk, hogy Pártunk ég 
Rákosi elvtárs vezetésével eddig 
minden ellenséget lelepleztünk 
és ártalmatlanná tettünk és ke. 
mény elhatározásunk, hogy ez a 
jövőben is így lesz. 

A napnál világosabban áll előt-
tünk az ellenségj mint a sarok 
baszorított patkány utolsó pilla, 
natáig küzd Utolsó lehelletéig 
nem mond le arról, hogy vissza, 
állítsa megdőlt hatalmát. A fegy. 
vert elrejti: a gellérthegyi szik 
iakápolna odúiba, éléskamrák 
padlója alá. Elrejti, de nem 
teszi le. 

A dolgozó nép sem teheti le a 
fegyvert kezéből, sőt erftsebben 
kell megmarkolnia. Erősebben 
kell megmarkolnia a harc fegy-
verét, amellyel leküzdi az ellen-
séget. Erősebben kell megmar, 
kolnla a munka fegyverét. És 
erősebben kell megmarkolnia az 
éberség fegyverét. Nincs kímélet 
a hazaárulók, a nép ellenségei, 
az idegen imperialista hatalmak 
ügynökei számára. A banditák 
programmjából kiderült: nem 
tesznek különbséget dolgozó és 
dolgozó között, munkások, pa-
rasztok, a néphez hű érteimisé. 
giek között. 

A csütörtöki pártnapokon Szc. 
ged dolgozói Is levonják a kö. 
vetkeztetést: ne legyen különb-
ség dolgozó és dolgozó között a 
haza ellenségei elleni harcban, 
fogjon össze és küzdjön együttes 
erővel, éber egységben minden 
becsületes magyar. 

Bebörtönözték az VSA Kommunista Pártja 

hét elítélt vezetőjét 

New.York (TASzSz). Az USA 

Kommunista Pártja 11 vezetője kö. 

zül hét: Egene Dennis, John Wil-

liamson, Jack Slachel, Irving Po-

lash, John Gates, Carl Winter és 

Benjámin Davies elvtárs — július 

2-án reggel jelentkezet a szövetségi 

bíróságon annak a parancsnak 

megfelelően, hogy meg kell kezde-

nie börtönbüntetésének letöltését. A 

többi négy — Gus Hall, Gilberl 

Green, Henry Winston és Róbert 

Thompson elvtárs — nem jelentke. 

zett a bíróságon. 

Az ügyész követelésére Ryanbíró 

letarlóztatáai paracsot adott ki a 

nem jelentkezett négy személy el. 

len. Egyidejűleg elrendelte az ösz-

szesen 80 ezer dollár összegű ova. 
dékuk elkobzását. 

Dennis elvtárs, a Kommunista 

Párt főtitkára, aki saját maga lát-

ja el védelmét, valamennyi ítélet 

érvénytelenítését követelte. Kijelen, 

tette, hogy „amikor a Foley.Squa. 

re.i pör áldozatait bebörtönzik, az 

alkotmánynak a demokratikus jo-

gokat biztosító cikkelyeit szintén 

börtönbe vetik". 

A Kommunista Párt tíz vezetőjét 

tudvalevőleg egyénenként ötévi bor. 

tönre, a tizenegyediket — Thomp-

sont — háromévi börtönre ítélték. 

A bíróság ülése után a Kommu-

nista Párt hét vezetőjét megbilin-

cselték és a newyorki szövetségi bór. 

lönbe szállították. 

Nagy sikerrel hangversenyeztek Szegeden 

és a környező városokban 

a Fegyveres Testületek zenekarai 
ultúrforradalmunk szempont-
jából is igen jelentősek vol. 

lak azok a hangversenyek, amelye-
ket a Fegyeveres Testületek külön, 
bözö zenekarai rendeztek Szegeden 
és a környező városokban. A rról a 
jelentős fejlődésről tettek tanúsá-
got ezek a hangversenyek, amely 
fúvószenekaraink körében ment 
végbe a felszabadulás óta. A Hor. 
thy-idök zenei k&i-ei lenézték a fú-
vószenekarokat, csak indulókat és 
többnyire értéktelen zenedarabokat 
játszatlak velük. Az akkori fúvós, 
zenekarok elölt elvágták a fejlődés 
útját, nagyobbszabású müveket, 
klasszikusok szimfónikus alkotásait 
nem játszhatták. A fúvószenekarok-
nak ez a lebecsült, kifigurázott, 
„vidéki műkedvelő" jellege termé-
szetesen nem volt véletlen. A mun-
kások és dolgozó parasztok gyer-
mekei ugyanis — nem jutván el 
magasabb zenei tanulmányokig — 
többnyire fúvószenekrokba tömörül-
tek, a Horthy-Magyarországnak pe-
dig nem volt szívügye, hogy a dol-
gozó osztályok zenemüvelődését elő. 

Ma már minden támogatást meg. 
kapnak fúvószenekaraink. Műsorai-
kon a klasszikusok legjobbjai, a 
szovjet zene kiválóságai szerepel-
nek. Hangversenyeiket a dolgozók 
hatalmas tömegei keresik fel, ezzel 
is megmutatják, hogy szeretik né-
pünk békéjét, biztonságát, rendjét 
védő fegyveres testületeinket. 

A vásárhelyi, makói hangverse, 
nyek után az újszegedi sza-

badtéri színpadon két este egymás, 
után szerepelt a hatalmas fúvósze-
nekar, amely a szegedi honvédze-
nekarból, az ÁVH budapesti zene. 
karából és a szegedi rendörzene-
karból állott. Klasszikusok, szóra, 
koztató magyar és szovjet művek 

előadásával szórakoztatták dolgo-
zóinkat és fejlesztelték zenei látó-
körüket. Erkel ünnepi nyitánya, 
Beethoven Egmont nyitánya fegy-1' 
veres testületeink nagy erejét sugéL I 

rozva erőteljesen szólalt meg a ha. 
talmas zenekaron Bérezés Márton 
és Varga Lehel vezénylő mozdula. 
tai alatt. A szovjet zene kél szép al-
kotását, Sosztakovics ,}fjú gárda" 
filmzenéjét és Lisztova géppuskás, 
dalát ismertük meg (vezényelte: 
Farkas István). Mindkél mű a Hon. 
védő Háború hősi nagyságát idézi, 
Lisztova műve a hős szovjet gép-
puskádról szól, aki mindvégig har. 
colt a náci hadak ellen, az „Ifjú 
gárda" filmzenéje pedig programm-
szerüen ismerteti az ifjú kraszno. 
doni hősök történetét. Strauss, Er. 
kel, Kálmán dallamos, szórakoztató 
opera- és operettrészleteit nagy lel. 
széssel fogadta a hallgatóság (ve-
zényelték: Bérezés Márton, Varga 
Lehel és László Ferenc). A befe. 
jező monumentális dal, Hacsatvr. 
ján műve, a városi tanács kórusá. 
nak közreműködésével hatalmas 
erővel szólt a béketábor nagy ve-
zéréről, a felszabadult népek atyiá. 
ról, Sztálinról. 

A Fegyveres Testületek hang-
versenyei megmutatták, — 

ahogy a megnyitó beszédet mondó 
dr. Drégely József rendőrezredes és 
Szalai Sándor honvédszázados baj-
társak is hangsúlyozták — honvéd, 
ségünk, ÁV halóságunk, rendörsc. 
günk Összeforrott felszabadult né. 
pünkkel, megmutatták, hogy a 
Fegj/veres Testületek népünk biz. 
tonságának, szabadságának, békéjé-
nek megvédelmezése mellett a kul-
túrforradalomban is harcolnak és 
népünket szórakoztatják, nevelik. 
Ezzel a célzattal tartottak a vasár, 
napi koncert szünetében cselgáncs, 
bemutatót a Budapesti Dózsa Spf>rt. 
egylet tagjai, akik az önvédelem 
egyes sikeres módszereit ismertei, 
lék. 

A hangverseny közönsége, Sze-
ged és a környék dolgozói nagy lel-
kesedéssel ünnepelték a Fegyveres 
Testületek zenekarait. A sikeres 
műsor sokáig emlékezetes lesz dol-

gozóink körében, ÍK.JJ 


