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Harc minden szem gabonáért 

A nagyatádi járás begyűjtési párosversenyre hívta ki 

a barcsi járást 
Csatlakozzanak a kezdeményezéshez az ország többi járásli is! 

Vasárnap Nagyatád járási szék-
helyen ünnepi kibővített végrehaj-
tóbizottsági ülésen tárgyalták meg 
azt a versenykihívást, melyet a járás 
dolgozó parasztjai intéztek a bar-
csi járás dolgozóihoz. Igali György, 
a járási tanács végrehajló bizott-
sága elnöke olvasta fel a verseny-
kihívást: 

„Vállaljuk, hogy augusztus 20-ra, 
Alkotmányunk ünnepére gabonabe-
gvüjtési kötelezettségünknek nem 
89. hanem 100 százalékban teszünk 
eleget" — hangzik a többi között 
a felhívás. 

Váltaljuk továbbá, hogy árpa-, 
zabbeadásnkat augusztus 20-ig, szé-
nabeadásukat augusztus 15-ig, kn-
koricabeadásukat október 15-ig tel-
jesítik a járásbeli községek 100 
százalékig. A Nagy Októberi Szo 
ciallsta Forradalom évfordulóját 
kenyérgabonabeadási kötelezettsé-
gük túlteljesítésével ünnfplik: elő 
irányzatukat 125 százalékra fogják 
eddig a napig teljesíteni. Takar-
mánybeadási kötelezettségük túl-
teljesítését 130 százalékban állapí-
tották meg. Javasolja a felhívás, 
hogy a barcsi és nagyatádi járás 
közös versenyértékelő bizottságot 
alakítson. Végül a nagyatádi já-

rás csatlakozásra szólította fel az 
ország járásait ehhez a kezdemé-
nyezéshez. 

Felszólallak a kihívottak is. Lo-
sonczi Pál a Vörös Csillag-termelő-
szövetkezet elnöke vállalta, hogy 
július 20-ig kenyérgabonából 500, 
húsból november 7-ig száz, majd 
december 31-ig' 500 százalékig tel-
jesíti a szövetkezet a beadását. Há-
lából adjuk a munkásosztálynak, 
hogy mi így élhetünk — mondot-
ta. 

Mi, a határszélen, látjuk, ho-
gyan állanak „odaát" a gabo-
nával, nekünk pedig — kiknek 
a múltban alig jutott jölakás 
ra — most olyan bőségünk 
van, hogy a beadáson felül 
bőven jut fejadagra, jüvede 

lemelosztásra. 

Délután Barcson a kihívott já-
rási tanács végrehajtó bizottsága 
tartott ülést. 

Schiesler Sándor, a járási tanács 
végrehajtó bizottságának elnöke a 
jó eredmények mellett beszélt hiá-
nyosságokról is. Elmondotta, hogy 
ott, 

ahol a begyűjtésben elmaradás 
van, a kulákok vannak a hát-

térben s szerepe vau ebben a 
tanácsok megalkuvó magatar-

tásának is. 
Csokonyavisontán például Markó 

István kulák veje volt a „je-
lentőszolgálat" vezetője. 0 ideül-
hette, mint „jó szakember1' hogy 
éretlen még a gabona nem lehe; 
aratni. A községek dolgozói azon-
ban felismerték mindenütt az el 
lenség kezét s párosversenyben 
akarják a gabonát a munkásosz-
tálynak eljuttatni. 

A járási tanács végrehajló bi 
zottsága elfogadta a versenykihí-
vást s még ott, az ülésen megszö-
vegezték az „ellentervet." 

A barcsi járás a gabonubegyüj-
tést kötelezettség százszázalé-
kos teljesítését nem augusztus 
20-ra vállalta, hanem :nár 15-
ig az egész kőtelezően beadan-
dó gabonamennyiség raktárban 

lesz. 

A két járási tanács végrehajtó bi-
zottságának elnökei kicseréltél! a 
versenyfelhívásokat, a nagyatádi já-
rás búzájából font koszorú Bar-
cson maradt a barcsi járás babo-
nájából készített köztársasági cí-
mer pedig Nagyatádon figyelmez-
tet majd a versenyszerzödésre. 

IGY ÉLNI JÓ 
A föld fölé jött rég a nap 
és fény sürög a lomb alalt 

mint fák kontyában buksi szél, 
leányok dala döngicsél 

és cséplőgép ont friss magol, 
dúsan heverő osztagok 

érett színével jön elénk, 
sok munkás napunk béreként 

mint áldott asszony; a vidék. 
Haja aranyló, szeme kék. 

Dala dalunkkal egybeforr 
kévét ölel és így dalol: 

Zizzenve hulljatok szemek, 
szemünk, a szánk, szivünk nevet, 

azt dobbantja a doblorok, 
ami a légben fenn lobog, 

Messzirelálszón: élni jó! 
ha termelhet a dolgozó, 

ha egyemberként harcban áll, 
s váll metlé feszül a váll. 

... A tágas téren keszkenők 
pirosa int még est elölt 

elfogy a kévék halmaza, 
s boldogan megyünk majd haza. 

Zsákok hevernek duzsadón, 
mint gyerkőcök a langy napol 

A gép liheg a gép dohog, 
oly falánk ma a doblorok. 

Kamasz szellőcske hempereg 
lomlokokon, hol gyöngy pereg, 

a kenyéréri, mely puha, jó 
mint anyánk száján csöppnyi rzó, 

.4 békéért, mely éltetőnk 
építő kedvünk és erőnk! 

Dalunk a széllel messze szili, 
és síkjainkon zúgva száll 

bejár völgyet és dombokat, 
bölcsöket lenget s lombokai, 

mosolygást; erőt ültet el 
követ csiszol, falat emel. 

Mini mélyvíz kékjét a hajó 
felhőt fodroztál: élni jó! 

Ezt hordjadal, ezt mondja szánk; 
így élni jó, mert van hazánk! 

László Ibolya. 
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A viaszérésben levágott gabona a 

tarlón egészen beérett. Itt az ide-
je, hogy megkezdődjék a cséplés. 
Az Alkotmány-termelőcsopoirt után 
a kecskéstelepi Táncsics-termelő-
csoport is megikezdte az őszi árpa 
cséplését. Az aranysárga kévékkel 
magasan megrakott kocsik kora 
reggel óta hordják a gabonát a 
tszcs szérűskertjében lévő cséplő-
géphez. A kocsik tetején ülő dol-
gozó parasztok alig látszanak ki a 
kévők közül. Lassan haladnak a 
kocsik a gép felé, óvatosan hajt-
ják a lovakat, nehogy felboruljon 
a megrakott kocsi. Öt kocsi hord-
ja a gabonát. A megrakott kocsik 
a gép mellé állnak és vasvillával 
azonnal a kévevágóknak adogatják 
az árpát. A kévevágó éles késsel 
vágja el az összetartó kötelet. To-
vábbi útja során az etetőhöz ke-
rül. aki lazára széjjelrázza és úgy 
engedi bele a dobba. 

Cyoraan dolgosnak a fogatotok 

A fogatosok jó munkájától függ, 
hogy milyen iramban tud előreha-
ladni a cséplés. Bunder János, Ró-
zsa István, Szűcs István, Rózsi Já-
nos és Börcsök Imre úgy gondol-
tak, hogy inkább ők várjanak a 
gépnél a megrakott kocsikkal, mint 
a gép várjon őrájuk. Reggel ki-
csit lassan, de később gyorsabb 

iramban hordták a gabonát. Egyik 
kocsiról még le sem adogattak a 
kévéket, máris ott állt két-
három kocsi készenlétben, megra-
kodva a-z új szállítmánnyal. 

Ugy kezdték meg a cséplést, 
hogy előre kijelölték: kik hordják 
a kévéket, kijelölték a szalmakazal 
helyét is,. 

Sl vagon helyett 
SO-et eaépel a gép 

A röszkei gépállomás két do'go-
zója jött el a géppel. Mielőtt hoz-
záfogtak volna a nagy munkához, 
a cséplési munka minél előbbi si-
keres befejezése érdekében feaján-
lást is tettek. A gépen szürkére 
festett táblán piros betűk hirdetik: 
..Előre az első vagon gabonáért." 
Aiatta a megállapított normanieny-
nyiség: 31 vagon. Ennyit kell egy 
cséplőgépnek teljesíteni a cséplés 
ideje alatt. Magda József és társa 
— a gépállomás dolgozói — arra 
tettek ígéretet, hogy nem 3!, ha-
nem 50 vagon gabonát csépelnek 
el. Még csak most kezdik meg a 
felajánlás teljesítését és ha a gép-
pel nem lesz semmi hiba, mara-
déktalanul végre is tudják hajtar.it 

A gép mindkét végénél tmberek 
szorgoskodnak. Egyik végén a zsá-
kolok állnak. A gabona tisztán fo-
lyik a zsákokba, majd amikor a 

zsákok megtelnek, a mázsához vi 
szik. Itt megmérik és ismét kocsi-
ra kerül a gabona, de most már 
zsákokban, szalmától. polyvától 
megtisztítva. A másik oldalon a 
szalma garaton ömlik ki a tiszta 
szalma. A szalmagaratban a sznl-
marázó karok rázzák széjjel egyen-
letesen a szalmáit. Itt van a törek-
lyuk is. Nagy port csapva szóródik 
a földre a polyva, teleszóródik ve-
le az embernek szeme, szája. Az 
itt dolgozókat nem lehet megismer-
ni, olyan feketék a portól. De 
azért gyorsan megy a mnnka, min-
denki tudja, mi a kötelessége. 

Ssemlátomást n ő a asatmakasal 

A ,.rudasok"-nak is sietni kell. 
Alig győzik hordani a szalmát, 
polyvát. Gyorsan dolgozik a gép. 
Szinte szemlátomást nő a szalma-
kazal. A kazlas vasvillával rende-
zi, egyengeti a kazlat. 

Délben rövid ebédidőt tartanak. 
Azután kezdőd'k elölről. Mindenki 
visszaáll a helyére. Gyorsan halad 
a cséplés. Minél előbb szeretnék el-
csépelni az összes gabonát. A bé-
kearatás sikere döniően függ a 
cséplés sikerétől is. Minden dolgo-
zó igyekszik munkája legjavát ad-
ni, hogy minél előbb szemveszleség 
nélkül raktárban álljon a gabona. 

Megkezdődlek a szegedi tanácstagok 
beszámolói 

Reszta Miklós elvtárs a Béke-telep dolgozóinak számolt b» 
munká/áról 

Minden tanácstagnak kötelessége, 
hogy évente háromszor beszámol-
jon választói előtt elvégzett mun-
kájáról, eredményeikről és hibáik-
ról. A mi tanácstagjaink a tanácsok 
fennállása óta első ízben számolnak 
bo a dolgozók előtt munkájukról. 
Ezt tette Reszta Miklós elvtárs is 
szombaton este. Beszámolóját sor-
ra követik majd a többi tanácsta-
gok beszámolói. A Béke-telep dol-
gozói nagy számban vettek részt a 
beszámolóra. Érdeklődéssel hallgat-
ták Reszta elvtárs beszédét, aki a . 
tanácsok munkáján kivül ismertet-1 

te a kiiI— és belpolitikai helyzeief 
is. ' 

— Munkánk eredményesebbé lé-
teléhez szükséges — mondotta a 
többi között Reszta elvlárs —, hogy 
még szorosabbra fűzzük a kapcso-
latot a dolgozók és a tanács tag-
jai között. 

A beszámolóhoz többen szóltak 
hozzá. A Béke-telep lakói elmon-
dották, hogy a tanács fennállása 
óta számos szociális juttatást él-
veznek a dolgozók. ígéretet tettek, 
hogy a tanács munkáját az elkövet, 
kező időkben is a lehető legmesz-
szebbmenőkig támogatják. 

„Rendületlenül szándékozom küzdeni 

a háborára spekulálók ellen, 

akik nyomorúságba akarják dönteni 

a magyar népet" 

S z é c s i Antal p ü s p ö k i helynök n y i l a t k o z a t a 

MA AZ IFIK VEZETIK A GYÁRAT 
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a z i f j ú s á g i m ű s z a k a z Ú j s z e g e d i K e n d e r b e n 

Még 5 óra sincs, de a közúti híd-
tól az Újszegedi Kendergyár ka-
pujáig vidám fiatalok sietnek a 
hosszú salakos úton. Talán koráb-
ban kezdődik a műszak? A villa-
moskalauz csodálkozva nézi az órá-
ját: mi történhetett? Fél 6-kor már 
alig jön valaki a gyáriák közül, 
fiatalt meg különösen nem látni a 
kapun kívül. Izgatott beszélgetés, 
kipirult mosolygó arcok s a kapun 
belépőket indulóik ütemes hangjai 
fogadják. A DISz-bizottság hangle-
mezzel köszönti az érkezőket. Ezen 
az örömteli reggelen hanglemezzel 
köszöntik a Pártot is. Mint a méh-
kas, olyan a gyár, mindenki bol-
dogan siet. Az Újszegedi Kender-
és Lenszövő Vállalat fiataljai ifú-
sági műszakot rendeznek a III. Vi-
lágifjúsági Találkozó tiszteletére. 

A fiatalok rendbehozzák a gépe-
ket s a gyár kürtjével egyidőben 
felzúgnak a géptermek motorjai. 
Egyre fokozódó zúgás, könnyedén 
röpködnek a vetélők a homokszínű 
fonalak közölt, gyors kezek kötik 
a szálat, feszült izgalommal hajol-
hak a fejek a készülő anyag fölé. 

Megállás nélkül 
Csavarodik az anyaghenger. Ma az 
ifik vezetik a gyárai. A DISz leg-
jobb aktivistái állnak az üzem 
kormányánál s mindnyájan érzik 
tnunkájuk fontosságát. Az „öre-
gek" kétkedő mosolygásával már 
Sehol nem találkoznak a fiatalok. 
Az eddigi ifjúsági műszakok ta-
pasztalatai megmutatták, hogy a 
IlISz tagjai, az ifjúmunkások mél-
lók a bizalomra. 

A fiatal vezetők munkaidejük 
hagyrészét lenn töltik a munka-
termekben. A munkába merült ar-

cokon boldogan fut át a mosoly, 
ha Fülöp Antal, az esztergályos-
vállalatvezető. Simon Aranka, a se-
gédművezető-műszaki vezető, az ifi 
üzemi bizottsági titkár, vagy más 
fiatal vezető végigmegy a gépek 
között. Egymást bíztatják a sze-
mek; jól áldd meg a helyedetl 

Tíz órakor megjelennek az ered-
ményeket hirdető első plakátok. 
Sebők Ilona, a termelősfelelős 

négyóránként értékeli 
a termelési eredményeket. Min-
denki a plakátok felé fordul egy 
pillanatra s a számok még gyor-
sabb mozdulatokra bíztatnak. De 
Csányi Ilona kétgépes szövőnő ide-
gesen babrál a gépén. Nem akar 
úgy menrai, mint máskor. Szinte 
sírásra görbül a szája, amikor az 
eredményekre néz. Éppen ő marad-
na le? Sebők Ilona, a termelésfe-
lelős látja, hogy valami baj van. 
hamarosan ott terem. — Nézd, 
nem kell idegeskedni, csak nyu-
godtan, mint máskor. — Erre az-
tán megszűnik a félelem és Csányi 
Ilona, aki tegnap még 95 százalé-
kot teljesített, most, az ifi-műszak 
alatt 122 százalékra emeli teljesít-
ményét. 

Az orsózó terem 
ajtaján Jeney Irén elvtársnő, a 
DISz-bizottság titkára lép be. Bíz-
tató mosollyal néz mindenkire s 
megáll Kocsis Katalin gépénél'. Ka-
talin a legjobb között van: 10 órá-
ra már 140 százalékot teljesített. 
Jenei elvtársnő elbeszélget vele s 
1 órára 180 százalékra emelkedik 
a teljesíi ménye. 

Az ebédlőterem padozatburkola-
lán egy helyen feltört a cement. 

Nem nagy törés, de mindig bele-
botlik valaki. Fülöp Antal elvtárs, 
az ifi vállalatvezető gyorsan intéz-
kedik, rövid idő múlva nyoma 
smes a törésnek a padozaton. 

A kis és nagy dolgokért egyaránt 

komoly felelősséget éreznek 
az ifjúmunkások. A munka nem 
lassú, egyforma ütemben halad a 
2 órai Váltásig. Mindenki büszkén 
adja át gépét, tudják, hogy sikerült 
jobb eredményt elérniök. Urbán 
I'oraa előző nap 135 százalékot tel-
jesített most 155 százalékot, Mun-
kácsi Sándorné 134 százalékot 110 
helyett. Királyházi Ferencné 121 
százalékot az előző napi 115 szá-
zalékos teljesítménye helyett. Izga-
tott várakozás; vájjon hogyan ala-
kul az üzemi átlag? 

Az I f j ú Gárda-fiúotthon úttörői 
a műszak végén virágcsokorral iid. 
vözlik a győzteseket. 

Az üzemi átlag 
98 százalékról 104 százalékra emel-
kedett az ifjúsáig műszak alalt. A 
hat százalék különbség jónéhány 
ezer forintot jelent népgazdaságunk 
számára. Ezt adták az Újszegedi 
Kender- és Lenszövő Vállalat i f jú . 
munkásai hazánk erősítéséért, a 
I I I . Világifjúsági Találkozó sike-
réért. 

Erősödik 
az Angol Kommunista Párt 

(London.) A legutóbbi hetekben 
ezren léptek be az Angol Kommu-
nista Pártba és háromszázan az 
Angol Kommunista Ifjúsági Szö-
vetségbe. 

Mint ismeretes, a szegedi dolgo. 
zók nagy megelégedésére dr. Ham 
vas Endre csanádi püspök levál-
totta megbízatásukról Sopsich Já_ 
nőst, a püspöki iroda igazgatóját 
és dr. Raské Sándor pünpöki hely-
nököt, akik a dolgozó nép érdeke-
ellen cselekedtek, akadályozták 
békés építő munkájukat. Dr. Ham. 
vas Endre csanádi püspök a püs-
pöki irodia igazgatójává Langmár 
Lipótot, püspöki helynökké pedig 
Szécsi Antalt nevezte ki. Szécsi 
Antal püspöki helynök a „Délma-
gyarországnak" adott nyilatkoza-
tában a következőket mondotta: 

Mint Szegény szülők gyerme 

ke, aki nehéz körülmények között 
végeztem el tanulmányaimat, a 

múltban szomorúan láttam a ma-
gyar nép nagy elmaradottságát. 
Örömmel karolok fel minden moz. 
galmat. amely a dolgozók életszín-
vonalát emeli és rendületlenül 
szándékozom küzdeni azok eliten, 
akik háborúra spekulálva ezt a 
fejlődést megakadályozni szeretnék 
s nyomorúságba akarják dönteni a 
magyar népet. Békeharcos voltam 
akikor is, amikor gúnyoltak ben-
nünket ezért a kiállásért, az va-
gyok most is. amikor ú j szellemet 
próbálok bevezetni egyházme. 
gyénk kormányzásában is és krisz. 
tusi szellemben akarok küzdeni ezen 
legnemesebb eszméért, a magyar 
nép szebb és boldogabb jövőjéért. 

Szerda e i i l q leltei jelentkezni 

a Szeqeden j e l á l l i l á i r a kerülő 

J l l á i z a k i SÁjijetemre 

Vasárnap zsúfolásig megtelt a 

Gépipari Technikum emeleti elő-

adó terme azokkal az érdeklődők-

kel, akik a Szegeden létesítendő 

Műszaki Egyetem esti tagozatára 

kívánnak beiratkozni. 

A résztvevő kivétel nélkül üzemi 

dolgozók, akik termelő munkájuk 

mellett, esti előadásokon kívánnak 

mérnöki tanulmányokat folytatni. 

A bizottság tájékoztatta a jelent-

kezőket az eddigi eredményekről 

és felhívta a megjelenteket, hogy 

szerda estig minden olyan dolgozó, 

aki be akar iratkozni a Műszaki 

Egyetemre, jelentkezzen a Gépipari 

Technikumban, ahol a jelentkezést 

nyilvántartásba veszik. 

A jelentkezők névsorát csütörtö-

kön terjesztik fel az illetékes mi-

nisztériumokhoz, ahol ennek alap-

ján rövidesen döntés történik az 

egyetem létesítése ügyében. 

Az Argentin Kommunista Párt Végrehajtó Bizottsága 
imperialistaellenes demokratikus harci front 

megteremtésére szólít fel 
New-York (TASzSz). Az Argon, 

tin Kommunista Párt végrehajtó, 

bizottsága nyilatkozatot tett közzé. 

A nyilatkozatban rámutat, hogy a 

Wall Street ügynökeinek provoká-

ciós kampánya, valamint az állam, 

csínnyel való fenyegetőzés azt szol-

gálja, hogy biztosítsa Argentína 

teljes bekapcsolását az USA vezet-

te háborús táborba és az argentínai 

dolgozókat az amerikai imperializ-

mus ágyú töltelékévé tegye. 

Az Argentin Kommunista Párt 

végrehajtóbizottsága — folytatódik 

a nyilatkozat — szembeszáll azzal, 

hogy az országban kalandorok ösz-

szeesküvéeeket és államcsínyeket 

szervezzenek és hajtsanak végre. A 

végrehaj főbizottság széles imperia. 

listaelfcnes demokratikus harci 

front megteremtésére szólít fel. En-

nek a frontnak a békéért kell küz. 

denie és a valóban demokratikus 

népi kormány megteremtésének 

alapjául kell szolgálnia. 

A Kommunista Párt végrehajló-

bizottsága — fejeződik be a felhí-

vás — hajlandó támogatni bár. 

mely kormányt, amely a legszéle-

sebb demokratikus biztosítékokat 

juttatja az ország valamennyi pol-

gárának, valamennyi munkás-, 

j paraszt, és egyéb demokratikus 

I szervezetnek és politikai pártnak. 


