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Harc minden szem gabonáért 

H a estére befejezik a búza aratását 
az Alkotmány-tszcsben 

Már nem nagyon lehet látni ara-
tókat az algyői országút mentén. A 
búza keresztekben várja a hordást 
s a keresztek körül nyolcasalakban 
húzódik a védőszántás. Olyan a bú-
za, mint az arany s ezek az arany-
keresztek olyan sűrűn állnak egy-
más mellett, mint amilyenre nem 
igen emlékeznek a szegedi dolgozó 
parasztok. Dé nemcsak hogy sűrű a 
gabona, hanem a kalászokban ne-
héz gabonaszemek érnek a júliusi 
napsütésben. 

Csaknem teljesen üres az Alkot-
mány-termelöcsoport tanyája. A 
csoport minden tagja az aratást 
végzi egy távolabbi földterületen. 
A tanyában csupán az állatgondozó 
brigád egyik tagja látható, ö is 
nemrégen tért haza az aratásból. 
Még mindig kint vo'.na, de etet-
ni kelt a jószágokat. 

Szombaton kezdtek hozzá a bú-
za aratásához az Atkotmány-terme. 
lőcsoport tagjai. Lenin és Sztálin 
elvtársak nevével indultak harcba 

a kenvércsata sikeréén: 
Lenin és Sztálin elvtársak nevét 
adták a két aratóbrigádnak. A két 
brigád között nemes versengés fo 
lyik. És ahogy figyelték a csoport 
tagjai az eredményeket, kitűnt, 
hogy a „Lcnm"-brigád vezet a 
munkában. A brigádon belül a ka-
szások is versenyben végzik a 
munkát. Legjobban Gazdag János, 
Fáklyási Tivadar, Árokszállási Lu-
kács és Kujder Antal dolgoznak. 
De — ahogy a titkárhelyettes elv-
társ mondotta — fej-fej mellett ha-
ladnak. Ha az egyik egy kicsit le-
marad. a másik jobban „ráhúz" és 
nemsokára már ő nevet vissza tár 
•ára. Jókedvvel végzik az aratást 

és fgy gyorsabban is halad a mun-
ka. 

A „Sztálin''-brigád tagjai is ki-
tesznek magukért. Juhász Pál, Boz-
dán Mihály, Bálint András, úgy 
vágják a búzát, hogy még a leg-
jobb marokszedők — Rutai János-
né, Rutai Józsefné és Kondász R6-

alig gvő?i'< k é v é b e gyűjteni 
utánuk a búzát. 

Hartman Péter pedig a legjobb ké 
vekötőjo a csoportnak. Kora haj-
naltól késő estig folyik a munka és 
a munkaerőhiány ellenére az ..Al-
kotmány "-termetőcsoport dolgozói 
ma estig befejezik a búza aratá-
sát. Pénteken azután felzúg náluk 
is a cséplőgép és először az árpát, 
majd utána a tarlón addigra jól 
beérett búzát dobálják be a hatal-
mas gépbe, hogy a gép faránál 
mint tiszta búza ömöljék a zsá-
kokba. 

A hordáshoz biztosították a ko-
csikat is. Sorban viszik a kovács-
hoz a kocsikat, mind g csak egyet, 
hogy közben tudják hordani az 
árut a városba is. 

Amikor learatták az árpát, mind-
járt tartóhántást végeztek, s 

elvelslték a másodnavétiveket is. 
Tizenhat holdon száznapos kukori 
cát vetettek, négy és fél holdon 
pedig csalamádét. S hogy mégjob-
han biztosítsák a jószágok számá-
ra a bőséges takarmányellálást. a 
búza helyére is csalamádét és kö-
lest vetnek majd. 

De aratás közben érik a gyü-
mölcs a fán, fejesednek a káposz-
ták is a kertészetben. Az aratástól 
egyetlen egy embert sem lehet el-

vonni. Az Alkolmány-termelöcso-
portban jól oldották meg ezt a 
problémát is. Brigádot alakítottak 
a csoporttagok gyermekei és mun-
kaegységben dolgoznak. Hol ká 
posztát szednek, hogy másnap vi-
gyék a városba eladni, hol gyom-
Iáinak. vagy szedik a sárgabarac-
kot. Nincs gondjuk a csoport fel-
nőtt tagjainak arra hogy vájjon 
ki szedi le a beérett gyümölcsöt, 
nyugodtan végezhetik munkájukat. 
Az ifi-brigád tagjai mindnyájan 
iskolásgyermekek és nyáron meg-
keresik a könyvekre, téli ruhára 
valót. Ezenkívül nagy segítségükre 
vannak a csoport dolgozóinak is. 
Közöttük is vannak élenjárók. Itt 
van például Bor Sándor. Balki Ve-
ronka. Gazdag Jancsi; Molnár Pa-
li, vagy Bálint Marika. Ugy dol-
goznak, akár a felnőttek. 

Sietnek az aratással az Alkot-
mánv-tszcs dolgozói. A csoportta-
gok követik az élenjárókat. Mind-
nyájuk előtt egy cél van: 

egy szemet sem elvesz'eni a gabonából. 
Ezért dolgoznak ha inaitól késő estig, 
nem kímélve fáradtságot. Gyorsan 
érik a búza és ha lassabban me-sv 
az aratás, akkor pereg a szem. És 
ezt nem akarják. Biztos kézzel fog-
iák a kasza nyelét és megfeszül az 
izom karjukon, amint belehasíla-
nak a tömött, sűrű gabonába. Rend-
re döl a búza s a rendeket a ma 
rokszedők szedik össze. Majd megy 
további út ián a búza; keresztbe, a 
kocsira, a cséplőgépbe, pnnan a 
zsákba, azután a malomba. 

Kemény harcot vívtak, de győz-

tesen kerülnek ki ebből a harcból 

dolgozó parasztjaink, melyet jövő 

évi kenyerünk biztosításáért vívtak. 

Mi rejlik Tiióék és a jobboldali 
szocialisták együttműködése 

mögött? 

A Szegedi Kender fonógyár dolgozói 

elsőként kötötték meg Szegeden 

az új kollektív-szerződést 
A Szegedi Kenderfonógyár doL 

gozói ünnepi értekezleten elsőként 
kötötték meg a szegedi üzemek kö-
zül az új kollektív szerződést. Az 
ünnepi értekezleten megjelent Kán-
tor Lajos elvtárs a könnyűipari 
minisztérium és Báli Ferenc elv-
1árs, a Textilmunkások Szakszer, 
vezete központi vezetőségének ki-
küldöfte is. 

Az értekezletet Rózsa elvtárs, az 
üzemi bizottság elnöke nyitotta meg, 
utána Földi Miljály elvtárs, helyet-
tes igazgató mondott bevezető be-
szédet. Beszédében rámutatott az 
aláírásra kerülő kollektív szerződés 
nagy jelentőségére: annak elkészí-
tésében a gyár valamennyi dolgo-
zója résztvett és hatalmas segítsé-
get nyújt ahhoz, hogy ötéves ter-
vünket minél eredményesebben túl-
jeljesíthessük. 

Ezután Koszorús István elvlárs, 
az üzemi bizottság titkára mondotta 
el beszámolóját. Hangsúlyozta, 
hogy 

az aláírásra kerülő kollektív 
szerződés létrejöttét elsősorban 
annak köszönhetjük, hogy a 
Szovjetunió felszabadított ben-

nünket, 

de köszönhetjük Pártunknak és 
szeretett vezérünknek, Rákosi elv-
társnak is. Ismertette ezután azt a 
munkát, amelyet a gyár dolgozói 
kifejtettek a kollektív szerződés lét. 
rehozásában. 

— A kollektív szerződés terveze. 
tét ismertető értekezleteken —mon-
dotta — 364 hozzászólás hangzott 
el s a különböző javaslatok közül 
29-et dolgoztak bele a kollektív 
szerződésbe. Részletesen foglalko-
zott ezután az egyes javaslatokkal. 

Ezután Kántor Lajos elvtárs, a 
könnyűipari minisztérium kiküldőt, 
le szólalt fel. Beszédében kifejtelte, 
hogy az 1945 óta elért hatalmas 
eredményeink, amelyeket a mun. 
kásosztály Pártunk veaotésével el-
ért, megmulatták, hogy dolgozó né-
pünk megértelte és jól használta fel 
a hős Szovjet Hadsereg állal ho-
zott szabadságot. Párhuzamot vont 
ezután a szocialista és a kapitalista 
kollektív szerződés között. A to-
vábbiakban hangsúlyozta, hogy 

a kollektív szerződésben fog-

lalt vállalások a dolgozók, az 

Igazgatók és az üzemi bízott, 

süg részére egyaránt törvényes, 

de ez nem jelenti azt, hogy ezek. 
nél a vállalásoknál meg kell áll-
nunk. A szocializmus építése állan-
dó fejlődést jelent, mindig előre, 
mind magasabb célokért, egyre 
több és jobb termelési eredmények 
eléróséért kell harcolnunk. 

— A mai ünnepen, a Szegedi 
Kenderfanógyár ünnepén, amikor 
az első üzemi kollektív szerződést 
hivatalosan aláírják, legyenek 
büszkék az elvtársak arra, hogy a 
Len-Kenderipar 17 vállalata közül 
ez a gyár jó munkájával —amit az 
élüzem jelvény is bizonyít — ka-
pott megbízatást az első üzemi kol-
lektív szerződés megkötésére. Ez a 
büszkeség hassa át a gyár dolgo-
zóit a szerződésben vállalt felada-
tok teljesítésére és mutassák meg 
az elvtársak, hogy amit elvállaltak, 
azt szocialista öntudattal meg is 
valósítják — fejezte be felszólalá-
sát Kántor elvtárs. • 

Báli Ferenc elvtárs, a Textil-
munkások Szakszervezetének kikül, 
dötte felszólalásában rámutatott 
arra, hogy a mi szocialista tervünk 
a nagy emberi alkotások terve. Az 
ötéves terv azonban a béke terve is 
és így 

a most megkötendő kollektív 

szerződés is a béke megvédésé-

nek egyik fontos eszköze a 

dogozók kezében. 

Részletesen foglalkozott ezután 

azokkal a feladatokkal, amelyeket 

a kollektív szerződés érteimében az 

üzemi bizottságnak, az igazgatónak 

és a dolgozóknak kell megoldaniok. 

Befejezésül Bali elvlárs sikerekben 

gazdag munkát kívánt az üzem dol-

gozóinak, hogy méltán elmondhas-

sák: „becsüleltel megálltuk helyün-

ket a szocializmus építésében, a te-
remtő béke megvédésében". 

Csikós elvtársnő, az üzemi párt. 
bizottság titkára felszólalásában rá-
mutatott arra. hogy a Párt vezeté-
sével a szerződés-adta jogokkal él-
ve az üzem dolgozóiríak kötelessé-
gük, hogy hatékonyan hozzájárul-
janak módosított ötéves tervünk si-
keres megvalósításához. 

—- Ahogy a koreai nép életének 
feláldozásával helytáll — mondot-
ta —, nekünk is 

helyt kell ál'ntink magunk te-

rületén, a termelés terén a mun-

kafegyelem betartásában és — 

nem uto.'só sorbnn — a kom-

munista példamutatásban, a 

dolgozó tömegek felvilágosítá 

sában, az ellenség leleplezésé 

ben. 

Befejezésül ígéretei telt, hogy az 
üzemi pártbizottság a továbbiakban 
is komoly segítséget nyújt a fel-
adatok teljesítéséhez és a kitűzött 
célok megvalósításához. 

A felszólalásokat több értékes, 
lelkes hozzászólás követte. Ezután 
az üzem dolgozói egyhangúlag el-
fogadták a kollektív szerződést, 
amelyet Koszorús István elvtárs, 
ÜB-titkár a dolgozók és Földi Mi-
hály elvtárs, helyettes igazgató a 
vállalat részéről aláírtak. 

A lelkes hangulatban lefolyt ün-
nepi értekezlet az Internacionálé 
hangjaival zárult. 

A magyar püspöki kar nyilatkozata 
Az MTI jelenti: „A magyar püs-

pöki kar dr. Czapik Gyula egri ér. 
seik elnökletével július 3.án ülést 
tartott, amelyen egyhangúlag a kö-
vetkező nyilatkozatot fogadták el: 

A magyar püspöki kar — a ka-
tolikus hit elveit követve és enge-
delmeskedve Isten parancsainak, 
mely szerint annak- az államnak, 
ahol élünk, kötelességteljesítő pol. 
gárai legyünk, annak törvényeit 
tartsuk be, mert azok Isten törvé-
nyeinek megtagadására nem köte-
leznek — a következő nyilatkoza-
tot teszi: 

1. Kijelentjük, hogy a magyar 
államot: a Magyar Népköztársasá-
got szeretett hazánknak ismerjük, 
törvényeit megtartjuk és megtartat, 
juk. 

2. Ugyanezen elvet követve el-
ítélünk a Népköztársaság és annak 
biztonsága ellen bármiféle és bárki 
által vezetett minden erőszakos és 
törvénytelen eszközöket igénybeve-
vő törekvést és cselekedetet, külö. 

A jugoszláv politikai emig-

ránsok Bukarestben megjelenő 

lapjában Vitomir Nedics „Mi 

rejlik Titoék és a jobboldali 

szocialisták együttműködése mö-

gött" című cikkében a többi 

között a következőket íra: 

— Nap-nap után ú jabb bizo-

nyítékok kerülnek napfényre 

arról, hogy Titoék szorosan 

együttműködnek a jobboldali 

szocialistákkal. 

Titoék a munkásáruló jobb-

oldali szocialistákkal való szo-

rosabb együttműködés út jára 

léptek, s ezt úgy akar ják fel-

tüntetni, mintha az támogatást 

jelentene a nemzetközi munkás-

mozgalom száméra. Ezzel akar-

ják félrevezetni a jugoszláv tö-

megeket. A jobboldali szocia-

listák a Tito-bandával közösen 

akarják folytatni a harcot a 

kapitalista országok munkás-

mozgalmainak bomlasztásáért. 

Tjtoék teljes mértékben 

támogatják a Wal l Street 

által iránytott északatlanti 

egyezmény politikáját és 

arra törekszenek, hogy köz-

vetve az angol labourjsták 

út ját , csatlakozzanak az ag-

resszív tömbhöz. 

Titoeknak a jobboldali szo-

cialistákkal való viszonyában 

különös figyelmet érdemel a 

június 27-én Frankfurtban tar-

tott értekezlet. I t t alapítottál? 

meg az ú j , úgynevezett „szo-

cialista internacionálét". A pro-

grammtervezetben ajz egyik 

legfontosabb helyet foglalta el 

aiz a pont, amely szerint a jobb-

oldali szocialista pártok széles-

körű támogatást nyújtanak az 

amerikai imperialistáknak Nyu-

gat úgynevezett „megvédésé-

ben", , vagyis Nyugat-Német-

ország remii i fari zálásában. a 

Szovjetunió és a népi demo-

kratikus országok elleni ag-

resszív háború előkésztése cél-

jából. 

Titoék csatlakozása a jobb-

oldali szocialista árulóikhoz kü-

lönösen attól a perctől kezve 

vált scorosabbá, amikor a Co-

misco elhatározta, hogy meg-

alakítja ezt az úgynevezett 

„ú j internacionálét". Erről ta-

núskodik Tito nyilatkozata is, 

amelyben a brit labouristákkal 

nősen elítéljük és megbélyegezzük 
azokat az egyházi személyeket, 
akiknek bűnös tevékenységére a 
legutóbbi napok folyamán fény 
derült. 

3. Kijelentjük, hogy a Magyar 
Népköztársasággal kötött megálla-
podást fokozott mértékben betart-
juk és ennek értelmében egyházi 
törvényeink szerint fegyelmi úton 
eljárunk mindazon egyháziakkal 
szemben, kik a Népköztársaság 
törvényei áthágásában bűnösnek ta. 
láttatnak. 

Támogatjuk a magyar kormány 
törekvéseit, amelyekkel békénkel 
védi, hazánkat a háborútól megóvni 
törekszik. Ezért hivatásunknak 
megfelelően előmozdítjuk a oékét, 
helyeseljük egyházunk szellemében 
a katolikus papok békemozgalmát. 

Ünnepélyesen kérünk mindenkit, 
hogy megnyilatkozásunkat tegye 
magáévá és annak megvalósításá. 
ban legyen segítségünkre", 

- A magyar püspöki kar. 

teljesen egy véleményein van, 

de erről tanúskodik Jules Droz-

nak, a I I . Internacionálé volt 

titkárának és a svájci renegá-

tok mai vezetőjének jugosz-

láviai látogatása is, valamint 

erről tanúskodnak Tito meg-

bízottjainak tárgyalásai a 

belga és holland jobboldali 

szocialista vezérekikel, 9 végül 

erről tanúskodik Milovan Gyi-

lasznak és Mosa Pijadenak 

londoni és párizsi ú t ja , amely 

alkalommal megpecsételték a 

titoisták és a jobboldali szo-

cialisták közötti bűnös szö-

veteéget. 

Az amerikai imperialisták 

azzal a feladattal bízták meg 

Attleet, Guy Mollet-et. Schu-

madhert, Saragatot. Titot és 

társait, hogy bomlasszák a 

munkásmozgalom sorait. 

Ez az aljas tevékenység 

közvetlen kapcsolatban áll 

az ú j háború előkészíté-

sével, mert az egységes 

munkásosztály a békeharc 

főereje és a népek legjobb 

fegyvere a háboríts uszítók 

ellen. 

Az imperialisták jobboldali 

szocialista szolgáinak és a 

titoistéknak azonban nem fog 

s'keirülni megbontani a vi lág 

dolgozóinak egységes * front-

ját, amelyben élenjárnak a 

Kommunista Pártok és amely-

ben méltó helyet foglalnak el 

az igazi Jugoszláv kommunis-

táik és hazafiak, akik a Tito-

klikk ellen harcolnak. 

A kommunista és munkás-

pártok a marxizmus-leni-

nizmus legyőzhetetlen fegy-

verével és a Szovjetunió 

dicső bolsevik Párt ja fel-

mérhetetlen tapasztalatai-

val vannak felvértezve a 

jobboldali szocialisták és 

a titoista árulók elleni harc-

ban. 

Titoék bűnös szövetsége a 

jobboldali szocialista árulók-

kal, a béke ádáz ellenségeivel 

még jobban leleplezi Titoékat 

Jugoszlávia népei előtt. De 

Tito fasiszta bandáját ez a 

szövetség sem menti meg a kö-

zelgő bukástól. 

Indokínában elmélyülnek 
a francia-amerikai ellentérek 

Newyork (TASzSz). A június 
30_ra kitűzött, az amerikai megbí-
zottak és Bao Daj bábkormány 
közötti — a Marshall-terv , „se-
gély" meghosszabbításáról szóló — 
egyezmény aláírásának „ünnepé-

lyes szertartását" nem tartották 
meg, mert a francia kormány 
megtagadta az egyezménytervezet 
jóváhagyását azzal az indokkal, 
hogy az „érinti a francia érdeke-
ket". 

Q közlekedési minisztérium vasúti főosztályának felhívása 
az utazáközönséghez 

Gazdag gabonatermésünk si_ | 

keres betakarítása érdekében 

a vasútas dolgozók a tűzveszély 

elhárítására megtették a szük-

séges intézkedéseket. Többszö 

előfordul azonban, hogy az uta-

sok a vasúti kocsik ablakából 

égő cigarettát, vagy gyufát 

dobálnak ki és aeok meggyújt-

ják a gabonakereszt eket. sőt 

a lábonálló gabonát is. A köz-

lekedésügyi minisztérium ezért 

felhívja az utazóközönség fi-

gyemét, hogy égő cigarettát, 

vagy gyufát a kocsik ablaká-

ból ne dobjon ki, mert könnyel-

műsége súlyos károkat okoz-

hat népgazdaságunknak. A 

felhívás betartását a jegyvizs-

gáló és forgalmi szervek is el-

lenőrzik. 

Rz US9 Kommunista Pártjának 
vád alá helyezeti 
21 vezetője közül 

17 íelenikezeu a bíráságon 
New-York (TASzSz) Az USA 

Kommunista Pártja 21 vezetője 
közül, akik efcen június 20-án vá 
dat emeltek, július 3-án 17_en je-
lentkeztek a szövetségi bíró előtt. 
A 17 kommunista vezető kijelen_ 
tette, nem érzi magát bűnösnek a 
kormány által koholt vádakban. 

Védőjük kijelentette, hogy a 
vádirat nem elég konkrét és kö-
zölte, petíciót szándékszik benyúj-
tani. A bíró július 18-át• jelölte 
meg a petíció benyújtásának idő-
pontjaként* 

Eisenhower 
az angol vezérkari főnőkkel 

tárgyal 
London (MTI). A londoni rádió 

jelenti, hogy Eisenhower tábornok, 

az agresszív „atlanti hadsertg" 

főparancsnoka Londonban aJ an-

gol fegyveres erők vezérkari fő-

nökével tárgyal. A Reuter jelen-

tése szerint keddon Londonban 

ülést tartott az Atlanti Külügy-

mintoeteehelyetieaek Tanácsa, 


