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Á politikai tomegmunka megszervezése a fermésbelakarítás 
és a gabonabeadás időszakában 

IRTA: SZ. RODIONOV 

'A termésbetakarítás és a gabona 
begyűjtési terv teljesítése a leglá. 
zasabb időszak a mezőgazdasági 
termelésben. A Szovjetunió kolho-
zainak és szovhozainak földjein az 
aratógépek százezrei és a szocia-
lista falu dolgozóinak tízmilliói 
végzik a termésbetakarítást. 

Ennek a rendkívüli fontos kam_ 
pánynak sikerét óriási mértékben a 
politikai tömegmunka dönti el. A 
Szovjetunióban áthághatatlan tör-
vény lett minden falusi pártszer, 
vezet minden körzeti pártbizott-
ság, területi és peremvidéki bizott-
ság számára, hogy a politikai tö-
megmunka tervében központi hely, 
re kerüljenek a bet&kartási kam-
pány alatt megvlósíta'ndó felada-
tok. 

R s I i o r M alalt végzik a betakarítást 
A pártszervezetek arra töreksze-

nek, hogy a betakarításnál és be-
gyűjtésnél a politikai tömegmunika 
mozgósító erővé váljék a soronlevö 
munkák mintaszerű elvégzésében. 
Az a feladat, hogy magas szerve-
zettségei és szilárd fegyelmet biz-
tosítsunk az aratásnál, cséplésnél 
és minden más munkánál, hogy 
biztosítsuk a nyári mezőgazdasági 
munkák zavartalan, gyors és ki-
váló minőségű elvégzését. 

A cséplés rendszerint a betaka-
rítás kezdetétől számított harmadik 
napon indul meg. A szovjetorszúg 
kolhozainak ezrei rekordidő alatt 
végzik a gabonafélék betakarítását 
és már az első napokban teljesítik 
az állami gabonabegyüjtési tervet, 
így például a „Vörös lobogó"-kol. 
hoz. amely a Moldva Köztársaság-
ban van, a gabona betakarításával 
hét nap alatt végzett. A kubáni 
glagini körzetben levő Bugyonnij. 
kolhoz pártszervezete két nap le_ 
forgása alalt 850 mázsa gabonát 
adott be, holott az állami terv ere-
detileg öt nap alatt 750 mázsa ga-
bona beadását irányozta elő. 

A Szovjetunió dolgozóinak min-
den sikerében óriási jelentősége van 
a szocialista versenynek. A verseny 
szervezői a mezőgazdaság területén 
is a kommunisták és a komszomo 
listák. A versenyt a körzeti, te. 
riiléti és peremvidéki pártbizottsá-
gok irányítják. 

Hogyan blztosítiák a verseny 
nyilvánosságát 

Már évek óta versenyben állnak 
egymással Ukrajna harkovi és pol 
tavai területének kolhozparasztjai. 
Ez év júniusában a poltavai ko'-
hozparasztok küldöttsége bejárta 
a harkovi területet éa ellenőrizte a 

Nem lesz hiány takarmányban 
a szegedi Dózsa-iszcsben 

Másodnövényeket vetettek — bővítik az állatállományt 

Befejeződött Szegeden az ara-
tás. Dolgozó parasztjaink nagy 
lendülettel, viaszérésben aratták 
íe gabonájukat. Kora reggeltől, 
késő estig a búzatáblák között 
dolgoztak, hogy minél előbb be-
fejezhessék a nagy munkát, ne 
legyen szemveszteség. A leara-
tott gabona után a tarló ma-
rad meg. Sok helyen már el-
végezték a tarlóhántást, sőt a 
másodnövények vetését is. A 
kedvező időjárás szépen ki-
fejleszti a száznapos kukoricát, 
a kölest. 

A szegedi „Dózsa"-termelő-
csoport dolgozói is már pár 
nappal ezielőtt befejezték az 
aratást, a dorozsmai gépállo-
más gépei 

azonnal elvégezték 
a tarlóhántást, 

a másodnövények vetését. Tizen-
öt hold rövid tenyészetű kuko-
ricát. 5 hold csalamádét, 3 
hold kölest, 5 hold napraforgó 
csalamádét és 5 hold tarlórépát 
vetettek el. 
1 A tavalyi tapasztalatokból 
Okultak a „Dózsa".termelőcso-
port dolgozói. Tavaly nem vetet-
tek másodnövényt, semmit sem. 
Meg is érezték ezt a jószágok, 

hiány volt takarmányban. Min-
dent — kukoricát, kölest, szé-
nát, árpát — venni kellett. Ha-
talmas összegeket adtak ki a 

jószágok takarmányozására. 
A másodnövények vetésével 

eibben az évben 17.000 forintot 
takarítanak meg és még hiány 
sem lesz takarmányban, mert a 
másodnövények 

bőségesen biztosítják 

egész éven át a takarmányt. 
Ezt az összeget arra fordíthat-
ják, hogy kibővítik állatállo-
mányukat. Ezt már meg is 
kesdtek. Három tehenet, két 
lovat vásároltak. Ezt tavaly 
nem merték volna megtenni a 
takarmányhiány miatt — most 
azonban szénafeleslegről beszél-
hetnek. 

Az aprójószág is szaporodik, 
lesz köles, fel tudják nevelni 
őket. 

De már előre terveznek: még 
két lovat és két tehenet szeret-
nének vásárolni. 

Világosan mutatja a „Dózsa"-
termelőcsoport példája, mit je-
lent az, . h i két termést takarí-
tunk be. Bővül az állatállomány, 
egész évre. 

E hónapban lehet jelentkezni 
a Dolgozók Óvónőképzőjébe 

ötcves tervünk sikeres végrehaj-
tásához, a szocializmust építő mun-
kánkhoz hozzátartozik az a sok új 
óvoda és napközi otlhon is, amelye-
ket Pártunk és dolgozó népünk álla-
ma épített, hogy ezzel is lehetővé 
tegye a nők nagyobb mértékű be-
kapcsolódását a termelő munkába. 
Ezekhez az óvodákhoz és a tervbe-
vett újabb óvodákhoz igen sok 
tizakképzett óvónőre van szükség. 
Népi Demokráciánk minden lehe-
tőséget megad, hogy dolgozoin'k, 
dolgozó nőink, akiknek a múltban 
nem volt lehetőségük a tanulásra, 
most képezhessék magukat. Egy 
ilyen ujabb lehetőség a Szegedi Ta-
nítóképző Dolgozok Óvónőképzője 
is, amely teljesen díjtalan tanulási 
lehetőséget nyújt a jelentkezőknek. 

Jelentkezni július hó folyamán 
lehet Szeged, Szentháromság-utca 
68. szám alatt. Mindazok a dolgozó 
nők jelentkezhetnek akik 17, élet-
évüket már betöltötték és 45 évnél 

nem idősebbek és a népiskola I — 
VIII., a polgári iskola IV, vagy az 
általános iskola V—VIII. osztályát 
sikeresen elvégezték, ugyanakkor 
pedig zenei hallásuk is alkalmassá 
teszik őket a gyermekekkel való 
óvodai foglalkozásra. 

A Dolgozók óvónőképzője három 
osztályos. Az eisö és második osz-
tályt az első évben, a harmad.k 
osztályt a második év alatt végzik 
tl a hallgatók. A harmadik osztály 
elvégzése után a növendékek képe-
sítő vizsgát tesznek és oklevelet 
kapnak. Az oklevél kézhezvétele 
u.án pedig haladéktalanul Lekap-
csolódhatnak az óvodák, napközi 
otthonok munkájába, amelyek vár-
ják az új. szakiképzett óvónőkel. 
Minden további tájékoztatást, vagy 
felvilágosítást megad, a Dolgozók 
Óvónőképzőjének igazgatósága, Sze-
ged, Szentháromság-utca 58. szám 
alatt. 

J l l a délelőtt tartják meq 
az edi J l L í í i z a k i £qqeHntee jelentkezők 

értekezletét 

Ma délelőtt 10 órakor értekezla. 
fet tartanak a Szegeden létesítendő 
Műszaki Egyetem ügyében. Akik 
korábban, vagy ezúttal kívánnak 

karára, azok jelenjenek meg Sze-
geden a Gépipari Technikum Kál-
vária-téri épületében megtartandó 
értekezleten, ahol pontos tájékozta-korábban, vagy ezúttal Kivanna;? erteKezaeien, anoi yomos i 

jelentkezni a j "egyetem valamelyik tűst kapniuk a felvételről. 

szocialista versenyszerzödés telje-
sítését. A szocialista v-ersenysz-er. 
zidőseknek ez a kölcsönös ellen, 
őrzése és egymás kölcsönös segí-
tése más területeken is hasonlóan 
történik. Az ellenőrzés eredményei-
ről jelentéseket közölnek a területi 
és körzeti újságok és a rádió is. Az 
eredményeket felhasználják az agi_ 
tátorok s megismertetik az összes 
versenyzőkkel. Ezzel is a verseny 
nyilvánosságát biztosítják. 

A kommunisták és komszomolis. 
ták, akik mint agitátorok dolgoz-
nak a brigádokban, a szérűkön és 
begyűjtő állomásokon, napról nap. 
ra tájékoztatják a dolgozókot az 
előző nap sikereiről. Elmondják, 
hogy kik járnak az élen és népsze 
rűsítik munkamódszerüket A po'i-
tíkai munkának ez a formája elő-
segíti a verseny kiszélesítését és 
politikai színvonalának emelését. 

fl sztálingrádi pártszervezet munkája 
A betakarítás időszakában vég-

zett kultúrál is és politikai munka 
megszervezésében értékes aidiatokat 
nyújt a sztálingrádi pártszervezet 
A körzeti központból három agitá_ 
tor-brigád utazik a mezei szállá-
sokra, ezenkívül minden falusi klub 
és olvasóikör kiképezte a maga agi_ 
tátor-brigádját. A n-ovo-anyenszki 
körzetj könyvtár gyönyörűen fel_ 
szerelt 2000 könyvből álló mozgó-
könyvtárat küld a falura. 

A terménybetakarítás időszaká-
ban jelentékeny mérté-kiben fokozó, 
dik a falusi pártszervezetek egész 
szervezési munkája is. Megnövek-
szik a pártgyűlések szerepe, ame-
lyen meghallgatják a kolhozok 
képviselőinek, brigádvezetőknek je_ 
Ien-téseit. Az itt kialakult viták 
lehetőséget nyújtanak a párszerve-
zetnek, hogy érvényesítse ellenőr-
zési jogát a vezetek gazdasági te-
vékenysége felett idejében kikü-
szöbölje a hibákat „ és ezzel bizto-
sítsa a betakarítási és beadási terv 
sikeres teljesítését. 

Mindent a doltmrók kiszolgálásira 
állítanak be 

A Sevcseriko-szovhozban (Ukraj, 
na, nikolajevój kerület) a pártgyű-
lésen megvitatták a -betakarítási 
tervet. A kombájnvezetők és gép-
kocsivezetők előadták, hogyan kép-
zelik a gabonabegyüjtést és szál-
lítást óragrafikon szerint. Brek 
elvtárs, a szovhoz igazgatója be-
jelentette, hogyha ezeket a válla-
lásokat teljesítik, a gabonabetaka-
rítás 14 nap alatt befejeződik. A 
kombájnvezetők, hogy megrövidít-
sék ezt a határidőt is, azonnal 
újabb vállalásokat tettek. Vállal-
ták, hogy a Sztalinyec.kombájnnal 
naponta legalább 30 hektárról arat-
ják le a gabonát. Példájukat szá-
mosan követték és ez még jobban 
megrövidíti a betakarítás idejét. 

Ebben az időszakban a pártszer-
vezet egész munkája átterelődik a 
földekre. A z agitátorok ott tarta_ 
n-ak összejöveteleket, aktíva-ülése-
ket, komszomol-gyűlésaket. Minden 
megmozdulás központja a brigád 
mezei szállása lesz. 

A kolhozfalukban a betakarítás 
idejére megutal tóztatják a posta, a 
fürdők és az éttermek munkaidejét. 
Mindent a dolgozók kiszolgálására 
állítanak be. akik reggeltől estig ? 
földeken tartózkodnak. Ezek- a 
rendszabályok mind benne vannak 
a helyi pártszervezetek politikai 
tömegmunkájának tervében. 

Növényvédelmi 
munVaversenyt indított 
a szegedi MEZŐKER • 

A Szegedi Mezőker. körzeti fe-
lelősei és községi termelési felelő-
sei között Alkotmányunk tisztele-
tének ünnepére termeltetési és nö-
vényvédelmi munkaverseny indult 
meg, amelynek feltételei a követ-
kezők: 

Vállaljuk, hogy a községi taná-
csok mellé rendelt mezőgazdasági 
bizottságokkal karöltve elvégeztet-
jük időben: 1. Szőlő-, gyümölcs- és 
konyhakerti növényféleségeknél a 
gyomirtást és a talajművelés! mun-
kálatokat. 2. A szőlőkben a kacs-
csozásf, karópótlásokat és kölözést, 
gyümölcsösökben a sarjaknak, viz-
hajtáso'knak fertőzött hajtásrészek-
nek és száraz ágaknak az eltávolí-
tását. 3. * Az összes szükséges per-
metezéseket és porzásokat a fel-
lépett kártevő rovarok és gomba-
betegségek ellen. 4. Rendszeresen 
lerázassuk a rovarokat, eltávolít-
tatjuk az amerikai szövőlepkék há-
lószövedékeit és összeszedet iük a 
hullott gyümölcsöt. 5. Ezeknek 
végrehajtása érdekében jő pclda-
adással elő! járunk. 

Kim Ir Szen elvlárs és Peng Teh-Huai tábornok 
üzenete Ridgway tábornokhoz 

az előzetes találkozó részleteiről 
Peking (Űj-Kiua). A koreai 

arcvonalról érkező jolenlés közli, 
hogy ideérkezett Ridgway tábor-
nok második üzenete, amelyben 
hozzájárul az előzetes tanácskozás 
július 8_án történő megtarlásához. 
Kim Ir Szen elvtárs és Peng Teh 
Huai tábornok pénteken ű.iabb 
üzenetet intéztek Ridgway tábor-
nokhoz az előzetes találkozóval 
kapcsolatosan. Az üzenet szövege a 
következő: 

„Megkaptuk júius 5_én kelt má-
sodik válaszát. Hozzájárulunk az 
Ön által küldendő összekötő tisz-
tek és segédszemélyzetük számához, 
valamint Keszonba történő elindu-
lásuk időpontjához. Vállaljuk, hogy 
biztosítjuk veszélytelen útjukat. A 
veszélytelenség fokozottabb biztosí-
tása és a félreértések lehetőságé-
nek minimunra csökkentése érdeké-
ben javasoljuk, hogy az összekötő 
lisztek jeepekből álló gépkocsika-

ravánon tegyék meg az utat Ke, 
szonba. 

Egyidejűleg tájékoztatjuk ön(f 

hogy a mi három összekötő tisz-
tünk — akik közül az egyik ezre-, 
des — két tolmáccsal, valamint a 
fogadószemélyzettel és a segédsze-
mélyzettel együtt július 7-én (a® 
előzetes találkozót megelőző na , 
pon (phenjani időszámítás szerint) 
reggel 5 órakor indul el Phenjan 
térségéből — 5 jeeppel és 5 teher-, 
aulóval — Szarivonon és Naszcson, 
jonon át Keszonba. hogy előkészít-
sék a mindkét fél által jóváhagyott 
előzetes találkozót és résztvegyeneij 
azon. Mindegyik gépjármű tetején 
fehér zászló lesz elhelyezve. Kélte 
jük, vegye tudomásul ezt a közlést. 

Kim Ír Szen, a koreai néphadse* 
reg főparacsnoka. 

Peng Teh Huai, a kínai önkén le, 
sek parancsnoka. . , 

1951 július 6." 4- ; i , j 

Ridgivay tábornok távtrata Kim Ir Szen elvtárshom 
és Peng Teh Huai tábornokhoz 

New-York (TASzSz). Az Asso-
ciaed Press tokiói tudósítójának je-
lentése szerint Ridgway tábornok a 
következő táviratot intézte Kim Ir 
Szen elvtárs és Peng Teh Huai tá-
bornokhoz : 

„Megkaptam az önök július 6-i 
táviratát. Egyetértek Önöknek az-
zal a tervével, hogy összekötő cso-
portjuk július 7-én phenjani idő-
számítás szerint reggel öt órakor 
indul el Phenjanból Szarivonon és 
Naszcsonjonon át Keszonba öt 
jeepen és öt más gépkocsin, ame-
lyei? fehér zászlóval lesznek megje-
lölve. Ezt a gépkocsikaraváni 
Phenjanból Keszonba történő uta-
zása alkalmával csapataim nem 
fogják megtámadni. Ezenfelül Ke-

szon térségét öt mérföldnyi sugaHJ 
körben Keszon központtal, altój 
kezdve, hogy az Önök küldöttei. 
Keszonba érkeznek, semleges öve, 
zetnek tekintem. 

Az én küldötteim az időjárástól 
függően helikopteren, vagy jeepe-
ken fognak utazni. Mindenesetre a? 
Imzsin folyón a Szöul-keszoni 
útvonalon július 8-án, tokiói idő-
számítás szerint 9 órakor kelnek 
át és ezen az úton haladnak Keszop 
felé. E küldöttek utazásának biz, 
tonságával kapcsolatban nyujtotj 
biztosítékukat elfogadom. 

Ridgway, az Egyesült Államolt 
hadsercgtáboirnöka, az Egyesülj 
Nemzetek fegyveres erőinek főpa-
rancsnoka". 

A szeretet és barátság ajándékaival kedveskednek 
a vitágbékéért karcoló fiataljainak a VIT-en 

a magyar fiatalok 
Á sokszáz magyar fiú és leány, 

aki az ifjú magyar békeharcosok 
képviseletében résztvesz majd a 111. 
Világifjúsági és Diák Béketalálko-
zón, átadja az öt világrész orszá-
gai ifjúságának a magyar fiatalok 
szebbnél-szebb ajándékait. 

A legszebb ajándékot a komszo-
molistáknak adják: Rácz András 
fiatal művész két négyzetméteres 
szfnes mozaikját, amely Népköz-
társaságunk boldog gyermekeit, az 
úttörőket csemeteü'.teíés közben áb-
rázolja. Átadják majd a szevjet 
fiataloknak a Dl'Sz kétszer bárom-
méteres emlékzászlaját is. 

Korea hős ifjúságának egy tá-
bori sebészkórház teljes felszerelé-
se lesz az,ajándék s minden darab-
ba belevésik a magyar fialalnk üd-
vözletét. Mao Ce Tung ifjúsága 
nagyméretű magyar gyártmányú le-
mezjátszős zenegépet kap fiatal-
jainktól. 

A vendéglátó békeszerető néine{ 
ifjúság nagy vezetőjének, Wilhelm 
Pieck elvtársnak is visznek ajándé-
kot a magyar fiataiok — egy bu-
zsáki népi motívumokkal hímzett 
terítőt és szintén népi motívumok-
kal díszitett, bőrbe kötött fény. 
képalbumot, amely a magyar ifjú-
ság életét mutatja be. 

Népművészeti szőttesbe kö'ölt 
fényképalbumot kapnak a lengyel 
fiatalok, mfg a bolgár ifjúság kül-
döttét a DISz nagy selyemzászlajá-
vai és bronz Petőfi-fejjel ajándé-
kozzák meg. Magyar gyártmányú, 
hordozható, telepes rád'óva! ked-
veskednek az albán fiataloknak. 

A békéért harcoló francia és 
olasz fiatalok küldöttei, szőttesbe 
kötött fényképalbumokat, az ame-
rikai ifjúság képviselői pedig Pe-
tőfit ábrázoló népművészeti fafara-
gást kapnak. 

Az egyetemeken és a főiskolákon szeptember 8-án 
kezdődik a tanév 

A felsőoktatási tanács Darvas 
József közoktatásügyi miniszter 
elnökletével pénteken ülést tar-
tott. Foglalkozott az egyetemek 
éa főiskolák esti tagozatainak 
munkájával; Az esti tagozatok 
tanulmányi színvonalának eme-
lése érdekében elhatározta az 
1951—52-es tanévtől kezdődően 
a tanulmányi idő felemelését, 
mégpedig bölcsésztudományi' 

karon öt évre, a pedagógiai fő-
iskolán és közgazdasági főisko-
lán három évre. 

A tanács elfogadta az egyete-
mek ós főiskolák tanévbeosiztá-
sának egységes szabályozására 
vonatkozó javaslatot és elhatá-
rozta, hogy az 1951—52.es tan-
év az egyetemeken és a főisko-
lákon egységesen, szeptember 
8-án kezdődik. 

Törvényerejű rendelet 
az államtitok és a hivatali titok 

büntetőjogi védelméről 

A Magyar Távirati Iroda je_ 
lenti: 

A Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa törvényerejű rendeletet ho-
zott az államtitok és a hivatali ti-
tok büntetőjogi védelméről. A tör. 
vényerejű rendelet a többi között 
a következőket mondja: 

Felemelt. ötéves népgazdaság: 
tervünk sikeres megvalósítása, a 
szocializmus építése és a béke 
védelme azt követeli, hogy foko-
zott éberséget tanúsítsunk a belső 
és külső ellenség üzelmeinek meg 
hiúsítása végett. Az olyan adatok, 
nak, vagy tényeknek illetéktele-
nekkel való közlése, melyek népi 
demokráciánk biztonságát, politi-
kai, gazdasági és államigazgatási 
rendjének érdekeit érintik, nem kü-
lönben az ilyen adatok hanyag, 
lelkiismeretlen kezelése lehetőséget 
nyújt népi demokráciánk ellensé-
geinek arra. hogy építőmunkámkat 

megzavarják. Ezért hazánk minden 
polgárának, aki hivatali állása, 
vagy munkaviszonya következté-
ben. vagy egyébként államtitokró' 
és hivatali titokról tudomással bír. 
elsőrendű kötelessége ezt éberen 
megőrizni és a lehetőségét is ki 
zárni annak, hogy az az ellenség 
birtokába juthasson. Annak pedig, 
aki e kötelességének nem tesz ele_ 
get és az államtitkot és a hivatali 
titkot aikár szándékosan, akár gon-
datlanságból megsérti, vagy egye-
nesen államtitok és hivatali titok 
jogosulatlan megszerzésére töreke-
dik, tudnia kell, hogy cselekménye 
súlyos büntetést von maga után. 

A Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa, hogy nyomatékosan bizto-
sítsa az államtitokkal és á hivatali 
titokkal kapcsolatban is az éberség , 
követelményeit, az államtitok és a 
hivatali titok büntetőjogi védelméj 
ről törvényerejű rendeletet alkotott. 


