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7 ) t J / J A C e l o l a ^o z z < s hasonló becsületes dolgozó parasztnak hozta meg a boldo-

gulást, családi otthont, bőven termő gazdaságot a közös gazdálkodó? 

fl SzovieSunió mnszíerianacsa metEeit működő 
Központi Statisztikai Hivatal jelentése 

a Szovjetunió népgazdaságának fejlesztését szolgáló 
állami terv 1951 második negyedévi teljesítéséről 

Moszkva (TASzSz). | 
1. Az ipar termelési tervének 

teljesítése. 
A szovjet ipar egészében 104 

százalékra teljesítette második 
negyedévi tervét. 

A Szovjetunió egész iparának 
össztermelése 1951. második 
negyedében 1950. második ne 
gyedéhez viszonyítva 16 száza-
lékkal növekedett. 

A munka termelékenysége 10 
százalékkal emelkedett. 1951. 
második negyedében az ipari 
termékek önköltséeesökkentési 
feladatát túlteljesítették. 

2. Mezőgazdaság. 

A kolhozok, gépállomások éa 
szovhozok az idén a tavaszi 
vetéstervet túlteljesítették. 

A mezőgazdasági növények 
vetésterülete 1951-ben előzetes 
adatok szerint hatmil l ió hek-
tárral növekedett. 

3. Az áruforgalom fejlődése. 
1951. második évnegyedében 

a lakosságnak az állami és szö-
vetkezeti kereskedelem ú t i án 
összehasonlító árakban kife-
jezve 14 százalékkal több árut 
adtak el, mint 1950. második 
negyedében is növekedett a 
mezőgazdasági termékek eladás^ 
a kolhozpiacokon is. 

Fiotolok és idősebbek szoros együttműködésével 

Tömegesen emelkedtek a munkateljesítmények 
a Fűtőház ifjúsági műszakján 

1 A Táncsies-tszcsben nagyban fo. 
Jyik a cséplés. A traktor egyhangú 
búgása messzire elhangzik s mu-
tatja az irányt, hogy hol dolgozik 

a gép. 
A hatalmas búzaasztagok gazdag 

termésről tanúskodnak. Az árnyé, 
kukban búzával telt gabonászsákok 
várják, hogy elszállítsák a begyüj-
Jőhelyre. 

— Ezt már C-vételi jegyre visz. 
pzük -— mondja Koszó István tszcs-
tag. — A begyűjtési kötelezettsé-
günket már teljesítettük. Amit teg. 
pap csépeltek, az a vetőmag és va-
sárnapra kiosztjuk a fejadagokat. 
Mindenkinek hazaszállítjuk a lalcá. 
Bára. 

Még mindig folyik a behord ás a 
)ávoleső földekrőL Az asztagot Du-
dás Mihály ralija egy dolgozótársá-
val, Már a végénél tart, lassan be 
ls fejezi és beszélget egy keveset. 
A múltra terelődik a szó. 

— Nehéz idők voltak azok — 
íóhajt Dudás Mihály s naptól bar-
nult arca elkomorodik. —- Nem ls 
jó még beszélni se róla. 

De aztán mégis nekifog a beszéd, 
nek s 

megelevenedik a mult képe. 

— Kubikos ember voltam, nap-
számos, vagy alkalmi munkás, nem 
is tudom, hogyan is nevezzem, mert 
hol az útépítésnél dolgoztam, hol k i . 
segítő munkásként, szóval, ahol ép-
pen akadt munka. Mindent meg-
fogtam, ahol egy pár fillért lehe-
tett keresni, mert nagyon kellett 
ám a pénz: hat éhes gyerek várta 
otthon a kenyeret. A feleségem nem 
tudott tőlük dolgozni, mert hova 
vitte volna őket? Ki vigyázott vol. 
na hat apró gyerekre? 

— így hát csak az a pénz volt a 
háznál, amit én kapargattam ösz-
sze. De bizony az is előfordult, hogy 
hetekig nem kaptam munkát. Ke. 
serü volt akkor a dolgozók élete. 

— Most jut eszembe, hogy egyik 
lakásban, ahol laktunk, feljött a 
víz. Tudja, olyan pincelakás volt, 
ahol ezelőtt a dolgozók laktak. Ke-
restünk utána másik lakást. Talál-
tunk is, de- mikor a „nagyságos ú r " 
házigazda megtudta, hogy hat gye-
rekem van, majd elájult s persze 
nem adta ide számunkra a lakást. 
Kint laktunk azután a Cserepes.so-

gyulLuilnnk ma este Szeged há-
rom helyén. A'sóvároson, Felső 
városon és a József Attila-tele-
pen fiatalok, Szeged bébeharcos 
DlSz-flataljai gyűlnek az ünnepi 
lüzek köré s gondolatuk Berlin 
felé száll, ahol most vasárnapiéi, 
a mai napló] kezdve békelulál-
kozón beszélik meg feladataikat 
a világ minden tájáról összegyűlt 
ifjúsági küldőitek. Este 8 órai kez-
dettel az alsóvárosi Szabadság-
téren, a felsővárosi Csillag.téren 
és a József Atttla-telepi erdel té-
ren a Vllágifjűságl Találkozó tisz-
teletére gyűlnek össze a tűz köré 
n fiatalok, de velük együtt a 
környék dolgozó lakossága ls. 
hogy együtt szórakozzanak az 
előadásra kerülő műsorszámokon, 
de ugyanakkor közösen jullatják 

ron, a szükséglakásokban. De nyo_ 
morúságos élet volt! 

— Itt ért bennünket 

a felszabadít de. 

— A földkiosztásnál én is kap-
tam 3 és félhold földet, Azon dol. 
goztam aztán éjjel.nappal. Nappal 
a kuláknál. akitől az igát, vetőma-
gol és a szerszámot kaptam, éjjet 
meg a sajátomban, mert ott sem 
akartam lemaradni a munkával. A 
gyerekek is kezdtek nőni és lassan 
egyik évben az egyik, majd a má-
sik is elment üzembe dolgozni. így 
már egy kicsit könnyebb lett, mert 
őróluk már nem kellett gondoskod-
nom, de még mindig maradtak né-
gyen. 

— Lassan teltek az éveik. Nem 
sokra haladtunk a kis nadrágszíjnyi 
parcellákon. Láttuk, hogy így nem 
mehetek tovább. 

Összefogtunk 14-en 

1949_ben és megalakítottuk a Tán-
csics-tszost. Az államtól kaptunk 
földet, úgy. hogy 152 liold földünk 
volt, de mas semmi. 

— Se szerszám, 6e igavonó! 
— De azért nem csüggedtünk. 

Tavasszal magunkat fogtuk a hen-
ger elé és úgy hengereltük a földet. 
Nevettek is a kulákok. mikor jlt 
elhaladlak — mutat az országút 
felé. — Gúnyosan kiáltották, hogy 
a tszcsnek lovai nincsenek, de ök-
rei már vannak. 

ökölbe szorult a kezünk, össze, 
szorított foggal tovább végeztük a 
munkát, 

ősszel azután már nem •gúnyol-
tak bennünket, 

leesett az álluk a kulákoknak. 

Szép termést takarítottunk be. Az 
állam is segített bennünket. Anya. 
kocákat kaptunk, megvettük az 
első pár lovat. A csoport taglétszá-
ma és területe is növekedett. Ebben 
az évben már én is több hasznát 
láttam a munkámnak, megvolt a 
fejadag, biztosírta voit a gyerekek 
számára a téli élelem. Ezen a télen 
már jól éltünk. 

Egyszercsak felhívattak a Pártba 
és azt mondták: 

— Hallom, nincs lakásod, Dudás 
elvtárs és sok gyereked van. Van 
a Tarján-telepen egy kis családi 

kifejezésre harcos békeakarn lukat 
ls. A mai túbortUzek a békcharc 
és a dolgozó Ifjúság nemzetközi 
összefogásának tüzel lesznek. A 
felcsapó lángokban és az izzó 
parázsban benne ég, lobog majd 
az Ifjúság lelkesedésének tüze, 
amellyel követni akarják a bős 
lenini Komszomol példamutatását 
és fokozott munkával, bálor 
helytállással akarják kivenni ré-
szüket a Szovjetunió vezetésével 
világszerte folyó hatalmas küz-
delemből az imperialista háborús 
gyujtogatókkal szemben. Várják 
a szegedi fia latokat és a szege-
di dolgozókat ezek a tábortüzek 
nemcsak szórakoztató műsoruk-
kal, de várják helytállásra, a 
béke megvédése melletti nteg-
mcgújuló állásfoglalásra la 

ház, jó lenne az nektek, elférnélek 
benne a gyerekekkel, az' árát majd 
befizeted apránkint. Jó lesz? 

— De még mennyirel — mond-
tam én örömmel és azután mar 
rendes otthonunk is volt. Már ki 
is fizettem azóla. Igaz, egy kicsit 
messze van ide a tszcshez, de ke-
rékpárral gyorsan haza érek. Mert 
már kerékpárom is van! De van 
más is már. Van otthon egy éves 
malackám, az lenne a téli hízó, 
meg egy kecském, az biztosítja a 
család számára a tejet. 

— Mi gyarapodtunk 

közben a család raegfogyott — te-
szi hozzá nevetve. — Az idén két 
lányom ment férjhez: főtt is kicsit 
a fejem, mert az esküvő az pénz-
zel jár. Most már 3 lányom van 
férjnél, még itthon van két fiam, 
meg a legkisebb, az kislány. 

A szeme büszkén csillog és bol-
dogan mosolyog, ahogy a gyerme-
keiről mesél. Közben zabkévékkel 
megrakott autó fordul be a szérűbe. 
Dudás Mihály felugrik s már is 
siet lerakni,, hogy minél kevesebb 
ideig álljon az autó. 

A szót Kószó István veszi át és 
ő mesél tovább a tszcs életéről és 
raját életéről is. hiszen olyan egy-
forma az életük. Együtt indultak el 
lentről és együtt mentek felfelé: 

a Jólét felé. 

Kószó Istvánék hárman dolgoz-
nak a csportban. Ö, a felsége és 
nagy lánya. Büszkén mondja, 
hogy most a félévi elszámolásnál 
5 mázsa -árpát kaptak munkaegysé-
gük után. 

— Kell is az árpa. Az idén vet-

tem egy anyakocát és két süldőm 

van odahaza. Vettem az idén egy 

tehenet is. Kaptunk 1500 forintot 

kölcsön a csoportban, erre a célra. 

Otthon is gyarapszik a gazdaság, 

de a közös is, mert az az első. 

Ott is van 148 kis malacunk, ezek 

lennének, a jövő évi hízók. Fej-

lesztjük mi is az állalállományun-

kat, mert hozzá akarunk járulni 

a kétéves állattenyésztési tervünk 

túlteljesítéséhez. 

Közben kiürül az autó és Dudás 
Mihály is visszajön. Most már kö-
zösen mesélik tovább a tszcs idéu 
elért eredményét. 

Büszkén mutat Dudás Mihály a 
hatalmas asztagokra, az ő munká-
jára. 

— De sok búza asztagot össze-
raktam annak idején a kulákok 
portáján. Hétéves koromtót kezdve 
szolgáltam, soha nem gondoltam ar_ 
ra, hogy egyszer majd 

a saját búzaasztagomat 

fogom rakni. Most pedig lf> ilyen 
hatalmas búzaasz tagunk van, biz-
tos lesz 900 mázsa búzánk, de 
még inkább több. 

— És az árpa — sízől közbe Kó-
szó István. — Négyszáz mázsa ár-
pánk termett az idén. A zabunk is 
olyan szép, hogy biztos lesz 160— 
180 mázsa. Lesz a lovaknak ab-
rakjuk a télen, mert már 6 pár lova 
van a csoportnak, de akad is mun_ 
kájuk. 

Azután egyszerre mutatnak a 
távolba. 

— Odanézzen elvtársnő, ott a 
paprikaföld mögött van a csoport 
büszkeséggel dédelgetett kedvence, 

az öt hold gyapot-

Sehol a környéken nincs ilyen 
szép. Már virágzik. Nagyon 9okat 
várunk tőle. úgy vigyázunk rá, úgy 
gondozzuk, mint a kicsi gyereket. 

Közben elérkezik a dél. Leáll a 
gép motorja. Szinte furcsa ez a 
nagy csend. Hiányzik a traktor 
megszokott búgása. A dolgozók 
fogják lábasaikat s mennek a fi-
nom ebédért. Az eperfa árnyéka, 
ban megmosakodjyik a portól és 
így felfrissülve fognajc hozzá az 
evésnek. Tojásos levest esznek ós 
savanyúkáposztát hússal. Finom 
csábító illata jó étvágyat csinál. 
Utána újult erővel fognak a mun-
kához. Újra felbúg a traktor és 
hangja messze száll á levegőben, 
hirdetve, hogy a Táncsics.tszcs dol. 
gozói is csépelik a dolgozók jövö 
évi kenyerét. 

Szalma Rózsa 

J Ü [ GUMIBÉLYEGZŐKET 

új eljárótsal, tartósan 
és gyorsan kész í t 

DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA AV 

Országszerte hatalmas lelkesedés-
sel, a munka termelékenységének 
emelésével készülnek a fiatalok a 
harmadik Világ Ifjúsági Találkozó 
megnyílására. Üzemi viszonylatban 
a MÁV fűtőházi fiatalok is elhatá-
rozták, az „ifi-műszak" megrende-
zését, amelyet augusztus 3-án ren-
deznek meg. Az előkészítő munká-
ban nagy segítséget nyújtott a 
pártszervezet, a szakszervezet, és 
a szakvonali vezetőség. Az előké-
szítő munkában nagy része van 
maguknak az alapszervezeti tagok-
nak is. 

P é n t e k e n regge l jókedvűen, vi 
dáman gyűllek össze a fiatalok a 
műhelybe, s idősebb kartársaikkal 
együtt kommunista tízpercet tar-
tottak, ahol megbeszélték a napi 
feladataikat. Idősebb kartársaik 
is tettek felajánlást a VlT-mü-
szakra. Kovács II. József kazániko-
vács ki is hangsúlyozta, hogy nagy 
jelentőséget tulajdonít az ifjúsági 
műszaknak, annál is inkább, mert 
a mult rendszer ezt nekik nem 
biztosította soha. Az ifjúmunkások 
és az idősebb dolgozik egyaránt, 
nagy lendülettel láttak hozzá a 
munkához. Fűtötte őket az a tudat, 
hogy a mai napon elért jó eredmé-
nyekkel továbbra is a békét szi-
lárdítják, hozzájárulnak a TII. VIT 
sikeréhez. 

Az ifjú műszaki verőtök — Ök-
rös László művezető például — 
azon dolgozott, hogy a munka jobb 
megszervezésével átlagos en^lke-
dést érjenek el a mozdonyjavíló 
műhely fiataljai. Az ifjú szertárfő-
nök, Molnár Tibor, napi munkája 
mellett elvállalta, a szertári fiata-
lok vezetését. Az adminisztrációs 
személyzet vezetői® Szögi Mária 
elvtársnő, aki tagjelölt, az ifi-mú-
szak ideje alatt jó eredmények el-
végzésére lelkesítette az irodai fia-
talokat. így akarja megérdemelni, 
hogy a párttagok sorába felvegvék. 

Az ifjúsági fűtöházfőnök, Retek 
Sándor, csak most látja, hogv mi-
lyen felelősségtelies egy egész üzem 
vezetése. Akadt feladata éppen bő-
ven. Felvételekben dönt, hiszen 
époen most van az új ioaritnnu'ók 
felvétele. Döntő fontosságú kérdés, 
hogy b'zlosftsuk jó szakemberek 
kinevelését. Föladata továbbá az 
üzemrészek ellenőrzése, melyek úgv 
kapcsolódnak egvmásba, mint az 
óramű fogaskerekei. 
A v e r s e n y e r e d m é n y ciértékelése-

(Tu dóst tónk tói.) A Szegedi Ecs:t-
gyár DISz-szervezetének fiatajai lel-
kesen készültek fel az ifjúsági mű-
szakra. Nemcsak a munkatermeket 
díszítették fel, hanem az egész 
gyár környékét is. Már a műszak 
kezdetén lelkes verseny indult meg. 
A fiatalok mögött az idősebb dol-
gozók sem akartak lemaradni s fgy 
szebbnél-szebb eredmények szület-
tek meg. Joó György kopfrozó mun-
kás az első 3 óra hosszában pél-
dául 302 százalékra teljesítette nor-
máját. ördögh Jánosné 231, Vass 
Irtván sztahánovista 228. Korom 
Jánosné 257, Kiss Rudotfné pedig 
228 százalékos teljesítménnyel kő-

kor megállapíthatjuk, hogy a fű« 
tőházi fiatalok, főképpen az ipari 
tanaulók értek el nagyon szép ered-
ményeket. Azok az ipari tanulók, 
akik első évesek, átlagos 100 szá' 
zalckon felüli teljesítményt mutat, 
lak fel. Példa Papos Péter villany? 
szerelő 102 százalék. Budai András 
103 százalék. Lajos András 100 szá, 
zalék. Bank Sándor a VlT-műsza, 
kon átlagos 5 százalékos emelke* 
dést ért el, 103—108 százalékra. 
Kocsijavító műhelyben Lakatos Pál 

tüzikovács 110-ről 121 százalékra, 
Slimpel József tüzikovács 112 szá-
zalékról 125 százalékra. Kakuszi 
Sándor mozdonyjavitó műhelyben 
124 százalékra emelte a teljesít-
ményét, az átlagos 112 százalékról. 
Kovács Ferenc géplakatos 110-ről 
123 százalékra. Szabó János gép-
lakatos 130 százalékról 159 száza-
lékra. A mozdonyjavító műhely 
idősebb dolgozói a VIT-műszak 
tiszteletére a követk'ző szép ered-
ményeket érték el. Ónozó Szilvesz. 
ter és Nagy II. János 184 százalék. 
Kovács II. József 181 százalék. 
Oláh Sándor kazánkovács 158 szá-
zalék. A mozdonyműhely tanulói: 
Rózsi János 110 százalék, Szép 
József 107 százalék, B-arnd és Fo-
gas 101 százalék. Jankó Hona ipari 
tanuló 105 százalék. Az irodai sze? 
méiyzet részéről jó eredményeket 
értek el Patkós Klára. Szögi Má-
ria. A szertári ifjúmunkásainknak 
eredménye- Simor Ferenc versenv-
felelős 158 százalék, Molnár Ti-
bor irodoi segéderő 178 százalék, 
aki ez melleit az irányításban i i 
tevékenven kivette a részét. 

A z i f j i ísógl m ű s z a k bebizonyí-
totta azt, hogy van a fűtőházi fia' 
talokban akarat, lendület, és nagy 
eredmények elérésére képesek. Az 
ifi műszak megmutatta továbbá azt 
is, hogy a szoros együttműködés 
milyen szép eredményeket tud fél-
mutatni. Megmutatta azt is, hogy 
a fiatalokban van képesség a ve-
zetésre. 

Feladatunk az, hogy a termelés 
emelésén túl a munkafegyelem meg-
szilárdításával, a szervezeti élet 
megerősítésével többet foglalkoz-
zunk, hogy a VIT tartalma alatt és 
utána is a fűtőházi DISZ erős, ütő-
képes szerveze- legyen. Ezzel hálál' 
juk.meg Pártunknak az első Ma-
gyar Vasútas Napot, ígv készülünk 
a nagy ünnepünkre, Alkotmányunk 
2 éves évfordulójára. 

szöntötte az ifjúsági műszakot. 
Hogy a fiatalok mennyire meg-

állják a helyüket a vezetésben is, 
azt mi sem bizonyltja, mint a mű-
szak alatt elért összesített vég-
eredmény. Az ifjúsági műszak az 
előirányzott 6520 ecset helyett l t 
ezer 438 ecsetet gyártott. Értékben 
ez 35.620 forint helyett 59.119 fo-
rint. Az Ecsetgyár fiataljai tudják, 
hogy a jó munkával békénket véd-
jük, erősítjük hazánkat, meggyor-
sítjuk a szocializmus építését. Ez 
a tudat fftiötte őket és ezért tud-
tak ilyen kiemelkedő eredményeket 
elérni. 

Doktor Lajos 

Igénybevett ék egy szabotáló 

csongrádi kulák cséplőgépét 

A csongrádi járási tanács lelep. 
lezte Varga János csongrádi, Tö-
köly-utca 32. szám alatti, csép-
lőgéppel rendelkező kulákot, aki 
cséplőjének kijavításáról csak lát-
szólagosan gondoskodott. A gép en-
nek következtében mindjárt a csép-
lés elején felmondta a szolgálatot. A 
hanyag és felületes javítás követ-

keztében elromlott a cséplőgép 
traktora is. Varga János azonban 
nem sokat törődött ezzel és a hi-
báiét is elkésve jelentette a várost 
tanácsnál. 

A járási tanács elrendelte a ku-
lák cséplőgépének igénybevételét és 
megtette a feljelentést a szabotáló 
kulák ellen 

KÖNYVEK A FÁK ALATT 
ÜNNEPÉLYESEN NYtLT MEG SZEGEDEN 

A MAGYAR-SZOFJEI TÁRSASÁG PARKOLVASÓJA 

Szokatlan, de jóleső kép tárult 
szombaton délután a Széchenyi-téri 
sétálók szeme elé: könyvek a fák 
alatt... A tanácsháza előtti park-
tükrön átvezető úton pillanthattuk 
meg ezeket a könyveket: egyrészü-
ket az ott felálított nagy vitrinben, 
másrészüket pedig kényelmes kerti 
asztalokon, amelyeket most helyez-
tet el oda. Az asztalok körül dol. 
gozók üllek, főként fiatalok és ér. 
deldödéssel lapozgatták a könyve, 
kel, a. szebbnél-szebb kivitelű szov-
jet folyóiratokat, képeslapokat, A 
könyves-vitrin fölé helyezett tábla 
megadta az újszerű kép magyará. 
satát is: „A Magyar.Szovjel Tár-
saság szegedi szervezetének park-
olvnsó mozgalma". 

Szombaton nyüt meg ünnepélyes 
keretek között, ez a parkolvasó, 
amelynek az a lényege és célja, 
hogy minél nagyobb számban is-
merkedjenek meg a dolgozók a leg. 
kiválóbb szovjet és magyar írók 
műveivel. Az ünnepélyes megnyitón 
a Rcndörzenekar játéka után Cso. 
ma, Gyula elvtárs mondott beszédet 
az MSZT nevében. Felhívta a fi. 
gyeimet arra, hogy alig két hét vá. 
laszt el az Alkotmány ünnepétőt, 
am-elyre ezúttal azért is fontos em-
lékeznünk, mert az Alkotmány ad-

ta meg a jogot, de ugyanakkor a 
lehetőséget is minden dolgozónak a 
művelődésre. Ehhez segit hozzá ez 
a mozgalom is. 

— A kultúrforradalom — mon. 
dotta a többi között — egyre in-
kább kulturális tömegmozgalommá 
válik Magyarországon. Munkások, 
dolgozó parasztok, néphez hű értei, 
miségiek, dolgdzó kisemberek száz 
és százezrei tanulnak, olvasnak, 
hogy tudásvágyukat, kultúrszomju. 
kat kielégítsék. A dolgozó milliók 
Póriunk vezetésével birtokukba ve-
szik az emberi műveltség kincses-
tárát. 

Hatásos beszédében Csorna Gyula 
elvtárs megvilágította még, hogy 
az üdülés és olvasás ma már mind. 
jobban egyet jelent a dolgozók szá-
mára, ezt bizonyítja ez a parkol, 
vasó mozgalom is, amelyet a Szé. 
chenyi.téri árnyas fák alatt ren-
deztek meg. 

Az ünnepélyes megnyitó után 
nyomban megkezdődött a könyvek 
kikölcsönzése. A jövőben — így 
már ma, vasárnap is — minden na_ 
pon délután 4-től este 7.ig adnak 
ki olvasásra teljesen díjmentesen 
könyveket, folyóiratokat a parkol-
vasó mozgalom keretében. 

ÜNNEPI TÁBORTÜZEK 
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