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Békés megye tanácsa elfogadta a csongrádmegyei tanács 
aratási, cséplési és begyűjtési versenykihívást 

így jár mindenki, aki felemeli kezét 
népünk állama ellen 

Dolgozók levelei a Grősz-per tanulságairól 

Alkotmányunk egész népünk kö-
zös ügye. Ezért ragadja magával 
az augusztus 20.ának tiszteletére 
kibontakazott versenymozgalom a 
dolgozók legszélesebb tömegeit, 

Az öntudatos munkás a közös har-
cokban, a közös munkában eltép-
heletlenül összeforr üzemével, biisz. 
ke üzemének dicsőségére, harcol 
üzemének jó hírnevéért becsületé-
éri. Népköztársaságunk miniszter. 
tanácsa elhatározta, hogy a győz-
tes üzemek számára négy vándor-
zászlót alakít. Akad.e olyan üzem, 
amelynek dolgozóit ne ösztönözné 
jobb munkára a kormány zászlaja! 
Ez az egészséges üzemi büszkeség 
mozgósítja most arra a dolgozókat, 
hogy saját üzemüknek vívják ki az 
elsőséget. Ez az egészséges üzemi ! 
büszkeség hatja át Szeged dolgo-
zóit is. 

A TIszanicnH Fűrészek 
Szegedi Üzemének dolgozói 

a következő felajánlásokat tették 
az Alkotmány ünnepére: 

Németh Mihály vagonberakó 
brigádja vállalja, hogy a 150 mé-
termászás vagonok 55 perces bera^ 
kásl Idejét 50 percre csökken ;i s 
így szállítási tervét naponta egy 
vagonnal fokozza. A röngiéri bri-
gád vállalja, hogy munkaidő alatt, 
meglévő létszámukkal a röngtartó-
kat (masszákat) automatikusan, 

fokozatosan kicserélik és így körül 
belül 500 munkaórát megtakarító, 
ri&k. Az üzemfenntartó brigád vál-
lalja, hogy augusztus 20-ig az 
üzem elavult gépeit kijaviíja és 
ebben a szolnoki fűrészüzemet ver. 
senyre hívja. 

Sörös Ferenc sz'ahápovista ls a 
szolnoki testvérüzemei hívja ki 
versenyre, azzal a feltétellel, hogy-
mint közvetlen termelőgépen dol-
gozó. a gépállások idejét 10 sza. 
zalékkal csökkenti, az anyagkihasz 
nálást 7 százalékkal emeli és ezzel 
eddigi termelési százalékát 8 
százalékkal növeli. 

Az üzemi bizottság vállalja, hogy 
az üzem eddig szervezetlen dolgo. 
zóit beszervezi a szakszervezetbe. 

Az üzem adminisztratív dolgo-
zói felajánlót'ák, hogy a brigádon-
ként: és egyénenkénti teljesítményt 
naponként a teljesítményiábián 
kőz ik, hogy ezzel az üzem dolgo. 
zói jobb és eredményesebb munkát 
végezhessenek. 

.4 Szegedi Ruhagyár dolgozói 

az Alkotmány ünnepének tisztele. 
tére az évi terv túlteljesítése ér-
dekében elfogadják a Békéscsabai 
Ruhagyár versenykihívását, anuríy-
ben a következőket vállalják: 

1. Ezávi III. , IV. évi készáruter. 
meiési tervüket 3.8 százalékká' túl-
teljesítik. Évi tervüket ped;g-a ha. 
táridő előtt 67 nappal, cktóber 10. 
le befejezik. Ezen belül: augusztus 
20.ig 1,082.000, a III . negyedév 
végéig 1,989.000 forint értékű 
Ln& termelnek terven felül, 2. 

Termelésük tervszerűségét az első 
negyedévi 71.2 szózalékró' augusz-
tus 20-ig 81.5 százalékra, az év 
végéig pedig 85 százalékra emelik. 
3. A takarékosság érdekében vál-
lalják: hogy az anyag jobb kihasz-
nálásával, a rajzok jobb felfctkte-
tésével augusztus 20_ig 4126 négy. 
zetméter anyagot, 204.000 forint 
értékben, augusztus 20-a után a 
II I . negyedév végéig 7966 négy-
zetmétert 387.000 forint értékben, 
az év végéig pedig 11.144 négyzet-
métert, 540.000 forint értékben ta-
karítanak meg. Energia takarékos-
ság tekintetében válla'ják, hogy a 
motorikus felhasználásnál az első 
félév felhasználásával szemben 
az ezer forint termelési érték kai. 
kulációjában 5 százalékos megtaka 
rítást érnek el. Ennek eredményei-
képpen augusztus 20-ig 1600, a II . 
negyedév végéig 3000 s az év vé-
géig 6400 forintot takarítanak meg 
Világítási fogyasztásnál augusztus 
20-ig 1800, a II I . negyedév végéig 
2700, az év végéig pedig 5400 fo-
rintot, segéd- és üzemanyag fel-
használásánál pedig augusztus 20-
ig 1640 a I I I . negyedév végéig 
3000 és az év végéig. 6000 forint 
megtakarítást érnek el. Nyomtat-
vány. és írósze rf elhasználásnál 
augusztus 20-ig 820, a II I . ne-
gyedév végéig 1500 és az évvégéig 
3000 forintot takarítanak meg. 

4. Minőség tekintetében vállalják, 
hogy az év végóig három üzem 
részükben összesen 12 szalagon be_ 
vezetik a Szuherova- és a Csutkin. 
mozga'mat. Ezen belül augusztus 
20-ig az eddigi négy szalagnál be-
vezetett mozga'mat 8 szalagra ter-
jesztik ki. Az üzemi visszavetése, 
ket az I. negyedévi 1.2 százalékról 
augusztus 20_ig 1 százalékra s az 
év végéig 0.8 százalékra csökken-
tik. Az üzem minőségi átlag-szá-
zalékát a Szuherova- és a Csutkin. 
mozga'mak kisaélesíté-ével az I. 
negyedévi 89.5 százalékról augusz-
tus 20.ig 98.4 százalékra, az év 
végéig 99.2 százalékra javítják 
meg. Ezzel együtt vállalják, hogy 
a közületi visszavetéseket 0 8 szá 
zrlékró! augusztus 20-ig 0.6 száza-
lékra s az év végéig 0.4 százalékra 
csökkentik. 5. Termelékenység eme. 

A z egészségügyi miniszter ren. 
deleitel szabályozta az inzulin ren-
delését és kiszolgáltatását. 

Inzulint csak cukorbetegek ré. 
szére, a gyógykezelésükhöz feltét, 
lenül indokolt mennyiségben sza 
bad rendelni. A cukorbetegeknek 
nyilvántartásukra a lakóhelyük 
szerint illetékes rendelőintézet 
igazgató-főorvosánál kell jelent-
kezniük s itt nyilvántartási lapot 
kapnak. 

7. A megvei teiménvforgaimi vál-
lalat és a MÉSZÖV járási kiren-
deltségével szemben fennálló jelen-
tési kötelezettségeiknek időben ele-
get tesznek. 

8. A raktárkönvveket minden 
hónapban összeegyeztetik a Ter-
ményforgalmi Vállalat könyveivel. 

Komplex-brigádok a l aku lnak 
a termények gyors száll ítására 

A földművesszöveikezelek, ter-
ményforgalmi vállalatok és a vas-
út dolgozói elhatározták, hogy a 
lerménybegyüjtés zavartalan lebo-
nyolítása érdekében komplex-brigá-
dokat szerveznek. Céljuk az, hogy 
az új kenyér minél előbb a dolgo-
zók asztalára kerüljön. 

A- MÉSZÖV, a Csongrád, a Békés 
és a Bács-Kiskunmegyei Termény-
forgalmi Vállalat és a vasút dol-
gozói vállalják, hogy nagyobb tá-
volságra — Nagybudapest, Duna-
pentele, Csepel részére a verseny 
első szakaszában a betakarított bú-
za, árpa és zab, majd a verseny 
második szakaszában a szálastakar-
mányok, kukorica és napraforgó 
magküldemények 75 százalékát kol-
lektív munka útján irányvonattal 
továbbítják. Ezért a MÁV minden 
gabonafeladó állomásán a dolgozó-
kat komplex-brigádba tömöríti. 

A verseny célja, hogy augusztus 
20 -ra, Alkotmányunk nagy ünne-
pére és november 7-re, a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom tisz-
teletére feladatukat a leggyorsab-
ban túlteljesítsék. Vagyis: a ter-
mény a cséplőgéptől minél gyor-
sabban kerüljön a dolgozók asz-
talára. 

lése érdekében vállalják, hogy a 
I I I . negyedévi tervükhöz viszo-
nyítva a 100 forinit munkabérre 
eső termelési értéket 3.3 száza-
lékkal, az egy munkaórára 
eső termelési értéket pedig 2.6 szá-
zalékkal felemelik. 6. A 100 száza, 
lékon aluli teljesítők számát je. 
lenlegi 45.9 százalékról 35 száza-
lékra csökkentik. 7. A Nazarova-
mozgaJom keretében a gépek szo. 
cialista megőrzésére kötelezettsé-
get vállaló dolgozók Számát a je-
lenlegi 75 főről augusztus 20.ig 
145 főre, a II I . negyedév végéig 
pedig 204 főre emelik. 8. A m ű . 
szaki osztály vállalja, hogy a már 
folyamatban lévő anyagnormák ki-
dolgozását augusztus 20-ig az 
egész üzemre teljesen befejezik. 

9. Az üzem sztahánovistáinak Szá. 
mát a I I I . negyedév végéig 22 szá-
zalékkal növc-1 ik. Ugyanekkor a 
versenyben álló dolgozók számát a 
jelenlegi 73.4 százalékról augusz-
tus 20.ig 85 százalékra növelik. 
10. A könnyűipari miniszter június 
8_án kelt, 3300/1951. számú ren-
deletének végrehajtásában, mint ki 
nem jelölt vállalat, kezdeményező-
ként lép fel. Ennek értrímében a 
vállalaton belöli önálló elszámolást 
két műhelyrészre kidolgozzák és 
az érintett dolgozókat ennek fon-
tosságára és az elvégzendő mun-
kára betanítják. 

4 Tluzamalom dolgozói 
az Alkotmány ünnepének liszlele. 
tére a makói és a kecskeméti ma-
lom dolgozóival kötött párosverse-
nyen belül a következő felajánlást 
telték: 

I I I , negyedévi őrlési tervüket 10 
százalékkal felemelik, ami 306.85 
métermázsa búzának felel meg. 

A fii megtakarítást terv.en felül 
mélermázsánként 0.55 kilogrammal 
növelik, ami 1073.38 forint megta-
karítást jelen. Az energiafogyasz-
tást terven alul 12 százalékkal 
csökkentik, ami 1292 forint megla. 
hárítást jelent. Az olajmeglakarí-
tást 100 métermázsa őrlésnél 10 
százalékkal csökkentik, ami 36 fo-
rint megtakarításnak felel meg. 
Minősén tekintetében vállalják, hogy 
az eddigi búza 9. helyezésről a 6. 
helyre, a rozsnál 5. helyezésről a 3. 
helyre kerülnek. 

A jelentkezőket szeptember 30-ig 

a kezelőorvos által kiállított iga. 

zolvány és a rendőrségi bejelentő-

lap alapján ideiglenesen veszik 

nyilvántartásba. Szeptember 30.a 

után csak úgy lehet a betegeket 

nyilvántartásba venni és tartani, 

ha kórházi, illetve klinikai igazol-

vánnyal igazolják az inzulin 

igénybevételének szükségességét. 

Szűnni nem akar dolgozóink fel-
háborodása Grőszék aljas összees-
küvése felett. Még most is, miután 
már az összeesküvő banda megkap-
ta a maga büntetését, egymásután 
küldik dolgozóink lpveleiket szer-
kesztőségünkbe. 

Özv. Csolár Kálmánná és Szabó 
Péterné szegedi dolgozók egy sió-
foki üdülőben töltik nyári szabad-
ságukat és a boldog szocialista éle. 
tünk által nyújtott pihenési lehető-
ségek között ezerszeres gyűlöletlel 
gondolnak Grőszékre, akik a verej-
tékes. kizsákmányolással telt mul-
tat akarták visszahozni. S gyűlöle-
tüknek levelükben is kifejezést ad-
nak, amikor így írnak: 

,Jtl, a gyönyörű, kényelmes mun-
kásüdülöben, ahol többszörösen 
érezzük, mit jelent számunkra a 
szabadság, hallgattuk Grősz és ösz. 
szcesküvő társainak tárgyalását. 
Ahogy hallgattuk a cinikus nyuga-
lommal elhangzó vallomásokat, is. 
mét eszünkbe jutott a mult, ami-
kor ebben az üdülőben is nem mun-
kások, hanem kizsáJcmányoló tőké-
sek „pihenték ki" a henyélésben el-
telt év fáradalmait. Eszembe jutott 
nekem is a mult, amikor fiatal le. 
ánykoromban Budapesten a Margu-
liesz.féle bőrgyárban dolgoztam 
napi 12 ára hosszal, heti 7—8 ko-
ronás éhbérért, amelyből édes-
anyámmal együtt nyomorogtunk, 
mig a. főnök nyolcszobás lakásban 
lakott és hat személy szolqálla_ ki. 
A főnök egy este többet elmulatott, 
mint a gyárban dolgozó 110 mun-
kásnak egy heti fizetése. Ezt akar-
ták visszahozni Grőszék. 

Amikor megérleeztem Siófokra, 
bizony elfutotta szememet a könny. 
Én, az egyszerű munkás, gyönyörű 

'Tudósítónktól. Üzemünkben 

állandóan növekszik a munka-

versenyben résztvevők száma. 

Ez is azt bizonyítja, hogy dol-

gozóink megér tették a munka-

verseny jelentőségét. 

Amikor a fekete reakciónak 

ez az ú jabb gaztette a nyilvá-

nosságra került, üzemünk dol-

gozói kérték Grősz József és 

társainak a legszigorúbb meg-

büntetését. A reakciónak újaibb 

mea'erkediésáre, mintegy vá-

laszképpen. dolgozóink június 

26-án „b'é'keműszakot" tartot-

tak. A tökeműszakban nagy-

szerű eredimé-nyek születtek. 

Dicséretet érdamel Pámer Mik-

lós teremmester és Csanádi 

Decső csoportvezető, akik úgy 

készítették elő a munkát , hogy 

az üzem életében először a 

Csanádi-csoport ért el 153 szá-

zalékot. 

Eozel az eredménnyel messze 

maguk mögött hagyták az üzem 

helyen, a legkitűnőbb ellátás md. 
lelt pihenhetem ki egy munkával 
lelt év fáradalmait. Els-ondl a szi-
vem, a<nil:or arra gondoltam, hogy 
liány és hány elvtárs áldozta éle-
tét azért, hogy megvalósulhasson ez 
a gyönyörű jelen és még gyönyjj. 
ríibb jövő. 

A mult löbbé nem jöltr! vissza. 
Szabadságunkat, boldog jelenünket, 
szocialista jövőnket nem hagyjuk, 
harcolunk érte még fokozottabb 
éberséggel, több és jobb munkával, 
hogy megmutassuk Grőszéknck és a 
hozzájuk hasonló gazembereknek; 
nem tudják megdönteni a dolgozó 
nép hatalmát, a dolgozó ncp béké. 
jét, mert éberen őrködik jólétünk 
felett a Párt és nagy vezérünk, a 
mi szeretett Rákosi elvtársunk és 
maga az egész dolgozó nép. 

Lindák Zsuzsanna, az Újszeged! 
Kenderszövőgyár dolgozója Hévizén 
tölti szabadságát és onnan kereseti 
fel bennünket levelével. 

„A Hévízen üdü'ő dolgozók gyű-
lölettel vetik meg Grősz és társai-
nak a magyar nep ellen szőtt aljas 
összeesküvő tevékenységét Ezek 
az aljas gazemberek a papi köntös 
lep'e alatt gyilkoltak, rsaltak. valu. 
táztak, hogy visszaáll?thas-ák a 
Horthy-korszak keserű nyomorú-
sággal telt Idejét. 

De elnyerték büntetésüket s így 
fog járni mindenki, aki felemell 
kezét népünk állama ellen. Mély-
séges há'ámat és szeretelemet 
Pártunk Iránt — amiért lefogta 
az orvtámadásra lendülő gyilkos 
kezeket — jó munkámmal, a béke-
harcban való fzi'árd helytál ásóm-
mal fejezem ki." 

többi csoportját. De kiemelke-

dik M-ésizáros I lona kézimun-

kás csoportja, amely 153 szá-

zalékos eredményt ért el a bé-

keműszak alatt. Dicséretet ér-

demelnek a Berki és Koskóczi 

szalag dolgozói is kimagasló 

teljesítményükért. A „B" mű-

szakban a Juljászné szalag k e . 

rült az é're 144 darab terme-

lési átlaggal. 

Dolgozóink ezekkel az ered-

ményekkel bebizonyították azt, 

hegy jól megál l ják helyüket a 

termelés frontján. Eszel is 

egy újabb csapást mértek az 

ellenség ú jabb provokációjára. 

Dolgozóink ezzel is elősegítik 

a béke tervének, az ötéves terv-

nek sikeres befejezését. 

í gy állnak őrt a Ruhagyár 

dolgozói a gépek mellett, a 

békéért és vívják meg csatáju-

kat a termelés ál landó növelé-

séért. 

(Bemáth) 

Az aratás és begyűjtés sikeréért harcol 
Üllés dolgozó parasztsága-
Leleplezik a szabotáló kuiákokat 

A nőmmel írom levelem, 

mert községünkben az aratás 

június 30-án szinte szemveszte-

s-ég nélkül befejeződött. Az ara-

tási munkálatok megkezdésé-

ben és befejezésében példát 

mutatott a község dolgozó pa-

rasztságának a Vöröscaillag 

I I I . típusú tz:cs, amelynek dol-

gozói már 27-én befejezték az 

árpa, rozs és búza aratását 

De ugyanakkor büs.tkán írom 

meg, hoigy községünk másod-

növényve-tési tervét túlteljesí-

tette és úgy számolunk, hogy 

másoclnövényvetési tervünket 

250 százalékra teljesítjük. Dol-

gozó parasztságunk így akar 

méltó választ adni a Grösz-

féle banda összeesküvésére é3 

így há lá l ja meg Pártunknak és 

r.agy vezetőnknek, Rákosi elv-

társnak éber őrködését. 

A .jó aratási munkálatok 

mellett azonban hiba van a 

tojáabeadás teljesítése körül. A 

jún ius 23-iki kiértékelés sze-

rint községünk eaévi tojás be-

adási előirányzatát mindössze 

30.6 százalékra teljesítette. 

Jennek fooka, hogy hiányos 

volt és nem volt példa-

mulató a népnevelő munka. A 

kiértékelés után azonban meg-

változott a helyzet, mert mig 

az elmúlt hetekben egy hét 
alatt 5—6 ezer darab tojást 
tudtunk összegyűjteni, addig 
ezen a héten 20 ezer darab tojást 
szállítottak be. Most már nem 
hiányos a népnevelő munka, 
mindenki magáénak érzi a tojás-
begyüjté3 sikeres teljesítését. 
Az elkövetkező héten előrelát-
hatólag ú jabb 10 százalékkal 
emelkedik a tojásbeadási terv 
teljesítése és legkésőbb júl ius 
10-ig teljesíti községünk aa 
előirányzott 70 százalékot. 

olgcaó parasztságunk az 
elmúlt héten 19 kulákot 

jelentett fel azért, mert 2 éves 
állattenyésztési tervünket úgy 
szabotálják, hogy még mindig 
nem vágták le a füvet és nem 
akarják biztosítani a jó szem-
termés betakarítását. Ugyan-
csak feljelentettük Illés Vencel 
kulákot, mivel a learatott roizs-
földjét még az aratá3 u tán 
egy héttel sem gereblyézte fel 
és ezzel nagymennyiségű szem-
veszteséget okozott. Községünk 
dolgozó parasztsága éber figye-
lemmel őrködik a kulákok 
megatartása felett, nehogy azok 
a legkisebb kárt okádhassák 
szabotáló munkájukkal . 

SzaKő János 
Üj'és 

r rÁ rsongrádmegyel tanács végre-
hajtó bizottsága a közelmúltban 
aratási, cséplési és begyűjtési ver-
senyfelhívással fordult a békésme-
gyei tanács végrehajtó bizottságé, 
hoz. A csongrádmegyci vb. vállalta, 
hogy Csongrád megye területén a 
cséplést augusztus 18-ig, a be-
gyűjtést Alkotmányunk tiszteleté-
re szintén augusztus 18-lg befeje-
zik. 

A békésmegycl tanács megtár-
gyalta a versenykihívást és az 
alábbi határozatot hozla: „Cson-
grád megye dolgozó parasztsága 
nevében Csongrád megye tanáesa 
versenyre hivott bennünket az ara-

tás, cséplés és begyűjtés minél 
eredményesebb elvégzése érdeké-
ben. Versenyfelhívásokban vállal-
ják, hogy az aralásl, cséplést és 
begyűjtési munkát a miniszterta-
nács határozatában megjelölt ha-
táridő előli befejezik. A tanácsta-
gok példamutatásával a gahonfl-
fcleslegcket a cséplőgéptől közvet-
lenül a begyűjtési helyre szállítják 
be. A versenyfelhívást elfogadjuk s 
vállaljuk, hogv a esongrádme-
gyeieknél gyorsabban és jobb ered-
ménnyel végezzük a munkát. 

Előre a verseny megnyerésééri! 

BÉKÉSMEGYEI TANÁCS 

Csatlakoztak földművesszövetkezeteink 
bihartorda begyűjtési versenyfelhívásához 

Csongrád megye fötdművesszö-
Vetkezeteinek versenyfelelősei meg-
tárgyalták a bihartordai földmű-
vesszövetkezet begyűjtési verseny-
felhívását és bejelentették csatla-
kozásukat. Az üllési szövetkezet 
még javasolta a versenypontokhoz, 
hogy minden hónapban — az 
esetleges hibák vagy tévedések ki-
küszöbölése érdekében — a raktár-
könyvet egyeztessék a terményfor-
galmi vállalat könyvével. A ver-
senyt egyébként az alábbi verseny-
pontok szerint fogadta el minden 
egyes földművesszövetkezet; 

1. A helyi pártszervezet irányí-
tásával, a tanáccsal és a tömeg-
szervezetekkel szoros együttműkö-
désben felvilágosító munkát folyta-
tunk a dolgozó parasztság között, 
hogy lehetővé tegyék községük dol-
gozó parasztságának a terménybe-

adás gyors, zavartalan teljesítését. 
2. A földműyesszövetkczetek veze-

tői és dolgozói példamutatóan az el-
sők között viszik be gabonájukat a 
géptől egyenesen a szövetkezet 
magtárába. 

3. A földművesszövetkezetek ga-
bonagyüjtési előirányzatukat au-
gusztus 20-ra. Alkotmányunk ün-
nepére 120 százalékra teljesítik. 

4. Az első terménybeadást ünne-
pélyes keretek között bonyolítják 
le. 

5. Ügyelnek a mérlegelési jegyek 
pontos kitöltésére. A szállítási ren-
delkezéseknek időben eleget tesznek, 
a vagonokát hat órán belül meg-
rakják. 

6. Éberen őrködnek, hogy a mag 
tárba csak tiszta-, zsizsikmentes 
gabona kerüljön. A magtárban tá-

I rolt terményt gondosan kezelik. 

Ujahb szegedi üzemek csatlakoztak 
az Alkotmány ünnepére megindult 

munkaversenyhez 
Dolgozóink válaszul Grőszék aljas cselekedeteire 

kimagasló eredményeket értek el 

a békeműszakban 

Szabályozták, az inzulin kiszolgáltatást 


