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Megkezdődött a cséplés 

Jó közepes termésátlag ígérkezik 
a s utolsó gabonatáblákon ma már más szövetkezetek alatt legalább 70—80 mun-

suhogoak a kaszák, aratnak gabonájat vágja. kaegysegét teljesítenek. A 
a sreoek Szeged környékén — Szétszórt területen ne- tsz-ben 40 forintot terveztek 

néhány nap múlva ár- héz a munka — mondotta egy munkaegységre, ezért 
Pa és rozs után heíejteó- Erdélyi Mátyás —, de azért szép összeg üti majd a mar-
i ik a búza aratása ls. mégiscsak meglesz a 300 kukat a zárszámadáskor. 

Termelőszövetkezeteink egy- hold. Töth Mihálynak még a fia 
mis után jelentik a községi. a z újszegedi termeltető- & segített aratni, 6 a deszki 
várcei és járási tanácshoz a szanatóriumban segédrnun-
kálászosok aratásának befe- f t h W t * k kivételével k á s 
jeateét Szegeden már szombaton 

A szövetkezetek gazdái, befejeződött a munka, 
mivel kevés volt a gép — Alsóvároson csak alig 10—15 
igen sok helyen kivétel holdnyi maradt talpon a né-
nélkfil valamennyien részt hány egyéni gazdának, de 
vettek az aratásban. ezt is learatták hétfőn estig 

A szegedi járás gépállo-
másainak 
tatában 13 mázsa gabonát 
arattak le holdanként. 

A traktorosok sem marad- Drazken a Kossuth Terme- « f a g t e ™ é S 
tek eL A szegedi Táncsics lőszövetkezetben segítség is S f i T Ő S m ™ K u . 

A kombájnok ntán hétfőn 
már cséplőgéppel is csé-
peltek Kiskundorozsmán, 
Sándorfal váa és Szegeden 
is. 

r " - K - n még jócskán akad akadt a nagy munkában, 
elszórt terület Sok Idspar- Lajtos József és Tóth Mihály 
cellán kellett végighaladnia — a vízügyi Igazgatóság dol-
a gépeknek, kaszapároknak, gozói — segítettek aratni, 
míg az elmúlt hét utolsó Egy hónapi fizetés nélküli 
napján ismét szögre akaszt- szabadságot kértek, s ezt az 
hatták a kaszákat Ilyen kis időt itt töltik el a szövetke- Előreláthatóan jó közepes 
ta . n kezdte a munkát zetbon. Mindkettőjük felesé- termésátlagra számíthatunk 

Erdélyi Mátyás a kiskun- ge a szövetkezet tagja. Ugy Szegeden, s a környező köz-
dorozsmai gépállomás számítják, hogy egy hónap ségekben. 
traktorig táj* 

is. Minden esztendőben itt 
szokott aratni, ahol 10 évvel 
ezelőtt maga is tag volt a 
szövetkezetben. Innen került 
el traktorosnak. Felesége 
még ma is itt dolgozik. 
Szinte minden nap az aratás 
megkezdése óta 

reggel hatkor már mun-
kában volt gépével és 
Szalma Péter munkagép-
kezelő segítségével este 8 
éráig dolgoztak. 

Volt olyan nap, amikor még 
ezt a munkaidőt is meghosz-
szabbitották. Csupán egyet-
len nagyobb 15 holdas táb-
lát kapott, a többi kispar-
cella volt. Mégis több mint A Szovjetunió határait 
200 holdról aratta le a gabo- megsértő RB—47. típusú _ _ 
nát a Táncsics Tsz-ben. Ö is amerikai feMerí tő-bombázó m e n t ó n haladt. Az amerikai 
csatlakozott a szentesiek fel- repülőgépet pilótáknak az volt az uta-
hívásához, hogy a 200 hold » Szvjatoj Nosz-foktol ke- s ( t á s u k h o g y s z ü kség ese-
helyett 300 hold aratását vál- létre lőtték le. amikor {<§n repülötereken 
1 alják. A Táncsics Tsz-ben Arhangelszk varosa fele 
már befejezte munkáját, s tartott. 

Ismét megsemmisítették 
a határsértő amerikai felderítőgépet 
Szovjet jegyzék az Egyesült Államokhoz, 

Anglia ós Norvégia kormányához 
Az Egyesült Államok Az amerikai repülőgép sze-

egy katonai repül* "épe mélyzetéből két embert si-
július elsején megsértette a került megmenteni. 
Szovjetunió határait, s A megmentett amerikai 
emiatt a szovjet kormány pilóták tanúvallomása sze-
tiltakozó jegyzéket küldött rint a repülőgép 
az Egyesült Államok, Anglia a z E g y e s Q l t Államok egyik 
es Norvégia kormányaihoz. angliai támaszpontjáról 

szállt fel 
és a szovjet—norvég határ 

A Román Népköztársaság iparából 

szálljanak le. 
A szovjet határoknak az 

amerikai repülőgépek által 
történt újabb megsértése 
miatt a Szovjetunió kormá-
nya erélyesen tiltakozik az 
Egyesült Államok kormá-
nyánál. A Szovjetunió kor-
mánya tiltakozik továbbá 
Nagy-Britannia kormányá-
nál amiatt, hogy országa te-
rületét a Szovjetunió ellen 
irányuló 

agresszív cselekmények 
céljaira az amerikai légi-
erő rendelkezésére bocsá-
totta. 

A szovjet kormány erélyesen 
tiltakozik Norvégia kormá-
nyánál, mivel — mint a 
jegyzék megállapítja — a té-
nyek arról tanúskodnak, 
hogy az Egyesült Államok 
továbbra is norvég területe-
ket vesz igénybe a Szovjet-
unió ellen irányuló agresszív 
cselekmények megvalósításá-
ra. 

Mi történik 
' Olaszországban ?\ 

Munkások 
a Jövőről 
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Négyezer dalos 
a szabadságról 
Ötven kórus négyezer da-

losának lelkes éneke szállt 
vasárnap a Széchenyi téren. 
Szabad életünket köszöntötte 
daluk. Felvételeinken: » 
aehwertei munkáskórus. Il-
letve Cser Gusztáv zeneszer-
ző-karmester és az énekkar 
a Dal a felszabadulásról e. 
kórus előadása közben. (Tu-
dósítás a dalosünnepről la-
punk 3. oldalán.) 

IVagy érdek lődés e lőz i m e g 
az SZKP Központi Bizottságának 

e hé ten k e z d ő d ő ülésszakát 
E héten Moszkvában asz- A szovjet hatalom évei- amelyek az eddiginél jő-

szeül a Szovjetunió Kom- ben a termelékenység már val magasabb termelé-
munista Pár t ja Központi mintegy tizenegyszeresére kenységet biztosítanak. 
Bizottságának teljes ülése, növekedett, s ezzel a Szov- A szovjet kohászatban pél-
hogy megvizsgálja, hogyan jetunió maga mögött hagy- dául fokozatosan áttérnek a 
teljesítik az SZKP húszon- ta Nyugat-Európa vala- földgáztüzelésre, a kohók 
egyedik kongresszusának az mennyi fejlett iparú kapi- automatikus vezérlésére. A 
ipar és a közlekedés fejlesz- talista országát. hengerművek termelékeny-
tésére, a tudomány és a Ma egy-egy szovjet mun- ségének növelését nemcsak 
technika legújabb vívmá- kás azonos időegység alatt az. újonnan épített, modern 
nyainak gyakorlati felhasz- körülbelül 27—28 száza- gépsorokkal biztosítják, ha-
nálására vonatkozó intézke- lékkai többet termel, mint nem azzal is, hogy a hen-
déseit. az angol munkás, gersorok munkáját fokoza-

A plénum munkájának 2 4— 3 4 százalékkal többet, tosan automatikus vezérlés-
egyik központi kérdése lesz m»nt a francia és öt-tíz szá- re állítják át és kiküszöböl-
a termelékenységi mutatók zalékkal többet, mint a nek számos elavult munka-
vizsgálata. nyugatnémet munkás. Az folyamatot. A nagyszabású 

. . . . . , . - amerikai üzemekben fczon- munka eredménye, hogy 
A heteves terv teljes.tese- termelékenységi mu- ma már sok gyárban ma-

tató még magasabbra szov-
jet átlagnak csaknem két-
szerese. 

A hétéves terv egyik fő 
feladata, hogy ezt a kü-
lönbséget eltüntesse. 

fontosabb feltétele a ter-
melékenységi tervek telje-
sítése. 

Az elmúlt évek során a 
szovjet iparban Qgész sereg 

gasabb a termelékenységi 
mutató, mint az Egyesült 
Államok hasonló üzemei-
ben. 
A szovjet munkások, mér-

nökök, technikusok, tudósok 

FUtal, de korszerűen fejlődő üzeme a Román Népköz-
társaságnak a kolozsvári Tebonfrig Hűtőgépgyár, 
amelyben Jelentős munka folyik. Felvételünkön komp-
resszorok számára késtült nagykapacitású atmoszféra-

nyomású új kondenzátort szerelnek a szakemberek. 

Svéd szakszervezeti küldöttség 
érkezett Szegedre 

Hétfőn a déli órákban szervezet titkára, Holmberg, 
Szegedre érkezett a hazánk- az építő- és építőanyagipari 
ban tartózkodó svéd szak- dolgozók szakszervezetének 
szervezeti delegáció. A szak- elnöke és Ericsson, a vas-
szervezeti székházban az utas szakszervezet elnöke. A 
SZMT elnökségének tagjai vendégek ebéd után látoga-
fogadták a vendégeket. Ju- tást tettek a Szegedi Kon-
hász Józseí. az SZMT titká- zervayárban és a Textiláru-
ra köszöntötte őket, s rövid vekben, az esti órákban 
•ájékoztatót adott számukra megtekintették a város ne-
Csongrád megyéről és Sze- vezetességeit. Ma délelőtt az 
gedről. újszenedi Haladás Termelő-

A küldöttség tagjai Hus- szövetkezetbe látogatnak. A 
berg, a Svéd Vasipari Dolgo- délutáni órákban tanácskoz-
zék Szakszervezetének elnö- nak a Szakszervezetek Me-
ke, Andersson, a vasutas gyei Tanácsának elnökségi 
szakszervezet titkára, Jo- tagjaival és az esti órákban 
hansson, a textilipari szak- térnek vissza a fővárosba. 

intézkedessel biztosították a 8 a s ^ v j e t ipar ezen a té- sokat tesznek a magasabb 
termelékenyseg gyors no- re„ i a u t o l é r j e és túlszár- termelékenység biztosítasá-
velését. nyalja a vezető kapitalista ért. Fontos szerepet tölt be 

országot, azaz az Egyesült ezen a téren az újítómozga-
Államokat. lom. A Moszkvai Diíjpmó 

Éppen ezért foglalkozik a Gyárban például csupán a 
plénum azzal, hogy alkal- kpmszomolista fiatalok fél 
mázzák a szovjet iparban a év alatt 300 jelentős újítást 
magasabb termelékenységet javasoltak. Ezekkel az újí-
biztosító eljárásokat, s ho- tásokkal évente több mint 
gyan vezetik be a tudó- kétmillió rubelt lehet meg-
móny és a technika leg- takarítani. Hasonló újítások, 
újabb vívmányait. A hét- ésszerűsítések születtek a 
éves terv első évében, s a plénum tiszteletére szinte 
második év most véget ért valamennyi szovjet üzem-
felében máris sok száz a u- ben, kutatóintézetben, 
tematikus és félautomatikus Az SZKP Központi Bizott-
szerszámgépet és gépsort ságának teljes ülése felmé-
helyeztek üzembe a szovjet rí majd az eddigi eredmé-
gvárakban. Seregnyi techno- nyeket, kijelöli azokat a 
lógiai újítást honosítottak feladatokat, amelyéknek 
meg a különböző iparágak- megoldása tovább gyorsítja 
ban. a hétéves terv teljesítésért. 

Megkezdték a termelést A plénum munkáját nagy 
teljesen, vagy részben érdeklődés előzi meg az 
olyan új iparágakban is, egész Szovjetunióban 


