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Nem lesz olyan iagja a munkacsapatnak, 
aki ne erne el a 40 munkaegységet 

a növényápolás idején 
Az alsóvárosi Uj Elet-tezcs földje szólt közbe Bullás Imre. — A pa-

azerteszét van a határban. Egy-
része 15—20, de van olyan is, mely 
27 kilométerre fekszik, a várostól. 
Sok munkaidő vesz el hosszú kocsi-
kázásokra, de igyekszenek, hogy 
ez no látszódjék meg munkájukon 
és Idejében elvégezzék a növény-
ápolást és a paprikapalánták ki-
ült etósét. Már kora hajnalban gyü-
lekeznek a munkacsapatok é« késő 
eete veti őket haza a városba. 

így vo't ez csütörtökön is. Há-
rom munkacsapat a 27 kilométerre 
fekvő napraforgó tábla kapálá-
sára indult, kettté pedig paprika-
palánta ültetésére. Jókedvűen in-
dultak munkába* s 

este 8 óra is elmúlt, 

mikor ismét! megálltak a kocsik 
a központi iroda előtt. 

Mint legtöbbször, most ls összeül-
tek az iroda helyiségében megbe-
szélni, ki hova megy pénteken 
dolgozni. — Az egyes számú mun-
kacsapat palántát ültet! holnap — 
mondja Savanya elvtárs, a cso-
port elnöke. — E16 van készítve 
a talaj, nincs semmi akadálya an-
nak, hogy korán nekifogjanak a 
munkának. 

— A palánták ls készen álla-
nak — számolt be a csapat itthon-
maradt tágja. A munkacsapat tag-
jainak feleségei készítetlek elő 
az ültetésre. A palántarnkásra 
mozgósították a családtagokat ls, 
hogy minél előbb elkészüljenek a 
munkával. A munkacsapatok között 
verseny Indult el, melyik végzi 
el hamarabb a kijelölt területen sz 
ültetést, melyik tud több kívülálló 
családtagok mozgósítani a munkára. 

Aa egyec számú munkacsapat ért 
el eddig legjobb eredményt a csa-
ládtagok mozgósításában, igy a 
munkában le ők járnak az élen. 
Pénteki palánta ültetésre is az öt 
csoporttag mellé öt kívülálló csa-
ládtagot toboroznak. 

— De nemcsak az ültetésből ve-
•dk kt részüket az asszonyok «— 

lántáink többségét is az asszonyok 
nevelték. 

Kilenc asszony, 

köztük az én feleségem is vállal-
ták, hogy 11 holdra való palántát 
nevelnek. Ezeknek a palántáknak 
nagyrészét sikerült i® megmenteni 
a fagytól. 

Az asszonyokat és 

kaegységem volt 

héten is minden 

így körülbelül 

.Már ez 37 és a 

nap Holgoztám, 

mar meg van 
a 40 munkaegységem. 

Dobó Istvánné beteges, idős 
asszony, de büszkén mondja, hogy 
ő is Igyekszik minden héten leg-
alább 4—5 munkanapot dolgozni, 
hogy az ó munkaegysége is elérje családtagokat 

az aratási munkák idejére is moz- I . " K ö b ö l t 'mennyiségei! 
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munkacsapatra 8 és fél hold búza . T * * ? h , á n y a " , . ^ ves 
és 5 hold árpa aratása jut. Az asz- t T f h ^ n í n C S e* c W ' ,fZ

1
taban 

• J azzal, hogy a csoporton belől az szonyok szedik a markot, az isko 
lás gyerekek pedig, minit) kötélra-
kók járulnék hozzá az aratás idő-
ben való elvégzéséhez. 

— Jönnek mind a családtagok 
— mondja magabiztosan Jó járt 
Sándor, az egyes munkacsapat ve-
zetője. 

Tavaly se húzta ki magát 
senki a munkából 

és időben készen is lettünk ez 
aratással. Az én feleségem is részl-
vesz most a paprikaü!teféSben, de 
az aratási munkákon ls ott' lesz 
elejétől végig. 

egyéni érdeket alá kell rendelni a 
közösség érdekének. Bózsó Ferenc 
párttitkár elvtársra vár a feladat, 
hogy erre nevelje a csoport ta-
gokat. Ezen a téren mulasztást 
kövelett el. Nem építette ki a 
népnevelő hálózattól a csoporton 
belől. Mindössze négy párttagja 
van a csoportnak, de ez nem azt 
jelenti, hogy a népnevelő csopor-
tot ne lehetett volna megszervezni, 
összefogni, mert vannak olyan jól-
dolgozó, pé'damutáf'ó pártonkívüli 
csoporttagot, akiket belehetett' 
volna osztani népnevelő munkára. 
Hiányzik a poritikai nevelömunka, 
a sajtó rendszeres olvasása és ezen 

A beszélgetés során az április-1 a téren a párttitkár elvtársnak 
ban megjelent minisztertanács te- j sürgősen meg kell javítania mun-
tározata került szóba. Számolgat- • káját, mert esek igy küszöbölödnek 

ták kinek mennyi munkaegysége 
van már, van-e olyan, ki elmaradt 
e munkával. — Az egyes számú 
munkacsapatban nem lesz olyan;, 
aki nem éri el a negyven munka-
egységet a növényápolási munkák 
idején — mondja Jójárt elvtárs — 
sót azt hiszean, alaposan tiúl is 
szárnyaljuk. 

— Az enyém is jóval túlhaladja 
— mondja Bata Szi Ív észtemé. — 
Áprilisban 13, májusban 24 mun» 

ki a csoporton belől a még meg-
nyilvánuló ellentétek. Akkor még 
egységesebbé forr össze a cso-
port és még jobban megy majd a 
munka. A népnevelő munloa meg-
szervezésével el tudják azt is érni. 
hogy a csoporttagok feleséged no-
csak nagy munkák idején kapcso-
lódjanak a csoport munkájába, ha-
nem állandóan számíthassanak iá-
juk. 

Nyugat-Németország dolgosé népe 
újabb hatalmas tömegsztrájkkal válaszol 

Adenauer és Fette népellenes terveire 
Berlin (MTI). Nyugat-Németor-

szág dolgozó népe a legnagyobb 
felháborodással fogadta azt a hírt', 
hogy Chrtstáan Fette, a Nyugat-
Német Szakszervezeti Szövetség 
munkásáruló elnöke június 15-én 
Bonnban megbeszélést fcartotit Ade. 
naner bábkiancellárral a háborús 
keretszerződés és a reakciós üzemi 
szabályzat elleni tömegakció le-
szereléséről, valamint a sztrájkel-
lenes törvénytervezet kidolgozásá-
ról. 

Nyugat-Németország munkás-
sága újabb hatalmas tömegsrtrájk-
fcal válaszol ezekre a népellenes 

! tervekre. Bréma 40 ezer dolgo-
: zója már csütörtökön kétórás fi-
1 gyelmeztető sztrájkba lépett'. A 
|6zlrájkoló munkások nagygyűlé-
| sen tiltakoztak a Bonnban és Pá-
i rizsban aláírt militarista egyez-
; mények ratifikálása ellen. A ÜL 
i lakozó gyűlésein megjelent Chris-
; tian Fette, a Szakszervezeti Szö-
vetség elnöke is, a sztrájkoló dol-
gozók azonban lehurrogták a mun-
kásárulót. 

Csütörtökön Solingenben 15 

ezer, Hammban 8 ezer dolgozó tar-

tott figyelmeztető sztTájkolt. 

Tiltakozások az Egyesült Államokban 
a keretszerződés ratifikálása ellen 

New-York (TASZSZ). Az Ame-! vitassák meg a szenátus nyilt ülé-
rikai Munkáspárt követelte, hogy ' sén a nyugati hatalmak és Nyugat-

I Németország között megkötött ka-
tonai különszerződés ratifikálásá-
nak kérdését. 

A párl titkára Connallyhoz, a 
szenátus külügyi bizottságának el-
nökéhez intézett táviratában rá-
mutatott: a „keretszerződés" nem 
más, mint az atomháború előké-
szítésének, a nagytőkések gazdagí-
tásának és az amerikai családok 
életszínvonalának további süllyesz-
tésének ierve". 

A Marylandi Békebizottság táv-
iratban hívta fel Buttler Maryland 
állambeli szenátort és Connally 
szenátort, hogy a szerződési a 
legbehatóbban vitassák meg. A 
békebizottság elítéli a keretszer-
ződést és köveleli, hogy a négy 
nagyhatalom kezdjen tárgyaláso-
kat az egységes, demokratikus Né-
metország megteremtése érdekében. 

Az „Humanité" íelentése szerint 

jftCQUES DUCLOS ELVTÁRSÁT HADBÍRÓSÁG ELE AKARIÁK ÁLllTAM! 
Párizs (MTI). A vizsgálóbíró 

fezombatou hallgatja ki először 
Jacques Duclos elvtársat az ellene 
emelt vádak ügyében. 

Az ,,Humanité" arról értesül, 
hogy a hatóságok Duclos elvtársat 
hadbíróság elé készülnek állítani. 
Az ellene indított eljárás aktáiban 
semmi olyan nincs, ami indokolhat, 
ná a Francia Kommunista Párt tit-
kárának letartóztatását és „az ál-
lam belső biztonsága ellen irányuló 
bűntett" vádját. A hadibírósági tár-
gyalás lehetővé tenné a kormány 
befolyásának erősebb érvényesülé-
sét amint ez Henri Martin perében 
történt Ezenkívül a hadbíróság 
könnyebben rendelhetne el zárt tár-
gyalást. 

A hadbíróság elé utalás csak így 

lenne lehetséges, ha Duclos elviár-

Isat „az állam külső biztonsága el-

len irányuló bűncselekménnyel'' vá. 
(tolhatnák meg. 

Az „Humanité" közli Jacques 
Duclos elvtárs ügyvédeinek ryilat-
kozatát, amelyben felsorolják azo. 
kat a törvény, és alkotmánysértése-
ket amelyeket a kormány elköve-
tett. 

Az „Humanité" pénteki száma 
jelenti, hogy a Francia Kommu-
nista Párt székházában és a demo-
kratikus szervezetek helyiségeiben 
megtartott házkutatással egyidőben 
a hatóságok lefoglalták a Francia 
Kommunista Párt Központi Bizott-
ságához érlcező postát, beleértve az 
ajánlott leveleket is. 

A lap kiemeli, hogy ez a magán-
levelezés jogának teljes megsértése 
és felteszi a kérdést: vájjon ezek. 
kel az önkényes intézkedésekkel 
újabb provokációkra akarnak-e 
ürügyet keresni. 

Rohamosan emelkedik a nordmegyei sztrájkolok száma 

Párizs (MTI). Csütörtökön a 
Nord-megyében sztrájkoló munká-
sok száma 70 ezerrel emelkedett — 
jelenti az Humanité. A sztrájkmnz. 
galom Finistere.megyére is átter-
jedt. 

Rrestben a béketüntetök néhány 
nap alatt másodízben tűztek fran-

cia zászlót az amerikai zászló he-
lyébe a hősi hatottak Emlékművére. 
A bíróság 15 napi fogházra ítélte 
azokat, akik a zászló kicserélésében 
résztvettok. Az ítélet végrehajtását 
azonban kénytelen volt felfüggesz-
teni. 

Letartóztatták a marseillei közlekedési dolgozók 
szakszervezetének 15 tagját 

A marseillei hatóságok letartóz, j gozók szakszervezetének 15 tagját-
fe-tuák a marseillei rUl-1 > u»fr,„ „ f A - t a n „ , _tetlenéiás"-sel 

vádolva azonnal bíróság elé állítót, 
ták. A törvényszék 13 vádlott lelar. 
tóztatását fenntartotta, kettőt pedig 
szabadlábra helyezett. 

Csütörtökön a Renáult-gyár igaz-
gatóságának támogatásával gaulie-
ista elemek hatoltak be a hatalmas 
gyártelepre és szakszervezeti tago-
kat támadtak meg. A dolgozók el-
távolították őket a gyár területéről. 

A Renault-gyári CGT-szakszerve-
zet az incidens után felhívással for_ 
dult a gyár dolgozóihoz. 

A francia dolgozók 
már több helyen kiharcolták 

a letartóztatott 
szakszervezeti harcosok 

kiszabadítását 
Párizs (MTI). A francia dolgozók 

akciójukkal már sokhelyütt kihar-
colták a letartóztatott szakszervezeti 
harcosok szabadowbocsátását — je-
lenti az Union Franca isa d' Infor-
mation- MarseiHeben a rendőrság 72 
dolgozót tartóztatott le, a lakosság 
általános tiltakozómozgalma áttán 
azonban a letartóztatottakat — kö-
zöttük a közlekedési szakszervezet 
titkárát is — szabadontoocsétetta. 

Meurthe-Et-Mo'selle megye szas. 
szervezeti titkárát is letartóztat. 
Iák. A letartóztatás hírére a megye 
lakossága olyan hatalmas akciót 
indított, hogy a titkárt a rendőrség 
még aznap kénytelen vol't szabadon, 
bocsátani — fejeződik be az UFI 
jelentése. 

Július 9-én kezdődik Berlinben 
a Német Szocialista Egységpárt 

I I . Konferenciája 

Berlin (MTI). A „Neues Deutsch. 
land" jelenti hogy Wilhelm Pieck 
és Ottó Grotewohl elvtárs, a Né-
meit Szocialista Egységpárt elnökei 
júüus 9—12 napjaira Berlinbe ösz. 
szehívták a Német Szocialista Egy-

ségpárt I I Konferenciáját. A napi-

rend: á jelenlegi helyzet és a Né-

met Szocialista Egységpárt új fel-

adatai. Előadó Walter Ulbricht elv-

tára, a párt főtitkára. 

Ma adják ái a „Kiváló ianíió" 
és a „Kiváló tanár" kitüntetést 

Az országos Pedagógus Nap 34-
kalmából — aminit már megírtuk 
— ma, szombaton dél elő tl adja át 
az ország legkiválóbb pedagógu-
sainak Dobi István, a miniszterta-
nács elnöke a „Kivátö tanító'" és 
„Kiváló tanár" kitüntetést. mia-
mim az erről szóló oklevelet es a 
velejáró 3000 forint pénzjutalmat 
Ugyancsak ma. Szombaton Hódme-
zővásárhelyen veszi át ünnepélyesen 
az 600-től 1000 forintig terjedő 
pénzjutalmait 300 élenjáró cson-
grádmegyei pedagógus. 

Holnap, vasárnap délelőtt 9 órai 
kezdettel Szegeden a Szabadság-
moziban rendezik meg a Pedagógus 

Nap ünnepségeit. Itt Dénes Deo 
elvtárs, a városi tanács végrehajtó 
bizottságának elnöke mond ünnepi 
beszédet. Délután 4 órai kezdettel 
a szegedi Petőfi sportpályán az ál-
talános és középiskolák, valamint a 
megyei általános gimnáziumok ta. 
nulói rendeznek műsort. 

A Szegedi Városi Pártbizottság 
ezúton is felhívja azoknak a peda-
gógusoknak a figyelmét akik Párt-
történet középfokon tanulnak, hogy 
vasárnap a Pedagógus Napon ve-
gyenek részt , mert számukra hét-
főn délután 3 óra/kor tartanak kon-
ferenciát a Pártoiktatás Házában. 

Országos értekezletet tartottak Szegeden 
fogorvosaink 

Szegeden három napos, aagyje. 
lentőségü országos értekezleten vet-
tek részt aiz ország minden részé-
ből összegyűlt, fogorvosok, hogy 
számot adjanak kutató munkájuk-
ról. de egyben hitet tegyenek a bé. 
ketábor melletti harcos kiállásukról 
is. A tudományos vándorgyű.ést 
Árköyy professzor, a magyar szto. 
matotógia megalapítója emlékének 
szentelték. Ankövy professzor mun-
kásságával példát mutatott orvosa-
inknak és eredményeit az elmélet 
és a gyakorlat öss zefcapc So! ásáva I 
érte el. 

Az Ánkövy-vándorgyűLésen meg-
jelenít Simon Lajos elvtárs, az 
egészségügyi miniszter első helyet, 
tese is. Megnyitó beszédet Hattyasi 
Dezső professzor, a Fog- és Száj-
beteg KLiindka igazgatója mondott. 
Az ünnepélyes megnyitó résztvevői 
ezután egyhangú tiltakozó táviratot 
küldtek a francia külügyminiszté-
riumhoz Duclos és AndTé S t i l elv-
társak fogvatart'ása ellen. Sugár 

László, az országos fogorvos szak-
csoport helyettes főtitkára négy fi-
gyelem mellett mondotta el Arttövy. 
emlékbeszédét és ebben részletesen 
ismertette a nagy orvostudós mun-
kásságát. 

Az ünnepélyes megnyitót követő 
tudományos előadássorozatban a 
Sebészeti Klinikán 27 előadás halL 
gattak meg a résztvevők. Az elő-
adások mindegyike azt bizonyította, 
hogy a fog- és szájbetegségek gyó. 
gyílása területén soha nem látott 
fejlődés tapasztalható népi demo-
kráciánkban. Az ország legkülönbö-
zőbb vidékeiről összesereglett tudó-
sok, kutatók és gyakorló fogorvo-
sok élénken érdeklődtek az előadá-
sok iránt annál is inkább, oert 
mindegyik tudományos előadás szo-
ros kapcsolatban áll a gyakonlati 
életi el. Az előadásokait élénk vita 
és értékelés zárta to. A résztvevők 
megállapították, hogy a vándorgyű-
lés kimagasló határkövet jelent a 
magyar fogorvoslás történetében. 

Minisztertanácsi rendelet 

a lucerna, vöröshere és baltacimmag 

kötelező termeléséről 

Egyre fejlődő állatállományunk 
szilárd takarmányalapjának biztosí-
tása érdekében a minisztertanács el-
rendelte, hogy aki lucernát, vörös-
herét, vagy ballaoimot —' külön-kü-
lön, vagy együttesen 400 négyszög-
ölet meghaladó területen termel, kö. 
teles a községi (városi) magterme-
lési tervelőirányzat arányában a te-
rülete egy részén magot termelni. 

Az egyénileg termelők magfcerme-
lésd kötelezettségét vetésterületük 
arányában a községi tanács végre-
hajtóbizottsága évenként június 
15-ig állapítja meg ós ezt a terme-
lőkkel írásiban közli. 

A termelőszövetkezetek (csop0r. 
tok), állami gazdaságok, kísérleti és 
tangazdaságok, valamint egyéb me-
zőgazdasági állami vállalatok mag. 
termelési kötelezettségét a jóváha-
gyott üzemtervük állapítja meg. 

A termelők a községi tanács vég-
rehajtóbizottsága által meghatáro-
zott, illetve jóváhagyó^ ütemterv-
ben megjelölt területen a baltacím 
első, a lucerna és a vöröshere má-
sodik kaszálását kötelesek magter-

melésre meghagyni. Azok, akik a 
baltacim első kaszálását már elvé-
gezték, a második termésből kötele-
sek magol fogni. 

Az egyénileg termelőknek minden 
évi június 30-ig a községi tanács 
vógrehadtóbizotlságának írásban kell 
bejelenteni a magtermelésre megha-
gyott lucerna, vöröshere és baltacím 
területét kat. holdban és négyszög-
ölben kifejezve, valamint a terület 
fekvését, továbbá azt, hogy a mag-
termelésre kijelölt területe aranká-
val. vagy vándervirágga) fertőzött-e 
vagy sem. 

A lucorna vetésterületeken a 
magtermés fokozása érdekében a 
pótbeporzást mindenült el kell vé-
gezni. 

A rendelet a továbbiakban fog-
lalkozik a fenti pillangóvirágú takar-
mánynövények növényi és állati 
kártevői elleni védekezés szabályai-
val és meghatározza, hogy a mag-
nak hagyott pillangós takarmány-
növényeket mi'yen érési állapotbm 
kell aratni. 

Munkafelajánlásokkal erősítik a békelábort 
tiltakozó gyűlésükön 

a Tiszamenti Fűrészek dolgozói 
A Tiszamenti Fűrészek üzemének 

dolgozói üzemi gyűlésen tárgyalták 

meg azt a felháborító merényletet, 

melyet a hazaáruló francia Pinay 

kormány követett ed a francia dol-

gozó nép és annak két hű fia: 

Duclos é® Stíl elvtársak ellen. A 

résztvevők táviratban tiltakoztak 

Duclos és Stil elvtársaik letartózta-

tása ellen. 

A felszólalók közül Tok István 

békektildött hangoztatta, nekünk, 

üzemi dolgozóknak úgy keli har-

colni, hogy még többet és még job-

bat termeljünk és azokat a válla-

lásokat, amelyekel augusztus 20-ra 

tettünk, becsülettel teljesítsük is. 

Ménesi Imre kijelentette, hogy az 

üzemek dolgozóinak az ötéves ter-

vünk sikeres befejezésévél: kell meg. t 

mutatatok erőnket. Molnár Ferenc 

keretfűrész-moster újabb felaján-

lást tett ebből az alkalomból. Vál-

lalta, hogy júniusi tervét 3 száza 

lékkad túlteljesíti és a III . negyed-

évi tervét 11 nappal hamarább fa-

jezi be. Vállalta azt is. hogy a hoz-

zá beosztott elvtársinőnek átadja tu-

dását és jólteljesítő keretfürészessé 

képezi. Körmöczi Ferenc vállalta, 

hogy havi tervét egy százalékkal 

túlteljesíti. Erdei István és brigádja 

vállalta, hogy termelési tervét 2 

százalékkal túlteljesíti, mert ő is, 

mint a többi munkástársa tudják, 

hogy csak a termelés fokozásával 

foghatják )e a háborús gyujtogatók 

kezét 

Barát János 

megbízott tudósító. 


