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Bemutatunk 
egy vidéki 

pán szervezetet S Z H T Y M A Z O N 
Szeretik 

es becsülik a 
kommunistákat 

». . . Élj Párizsban vagy 

Szatymazon, 

mire a béred kikapnád, 

itt állsz és ott ül a haszon.* 

Uyképpen szerepel a szegedkör-
nyéid kisközség neve a 10 évvel éz-
eíőtt tragikus módon meghall nagy 
magyar költő, József Attila egyik ver-
sében. A vers a haszonról szol, arról, 
hc?gy a világ bármely táján élő mun-
kások munkájuk eredményének jelen-
téktelen részét kapják meg. 

Ha Párizsban nem is, de JSzatyma-
zon azóta megváltozott a Jjelyzet. 
Volt un birtokosok és katonatisztek 
földjein ma már szorgos -gj gazdák 
küzdenek a sárga, száraz homokkal. 
A lakosság legnagyobb része szőlő-
termeléssel "foglalkozik. Az idei szá-
razság azonban mintegy 50 százalé-
kos kart okozott. 

SZENT ISTVÁN NAPJÁN látogattuk 
meg a községet. Ezen a napon nagy 
az idegenforgalom Szatymazon. Sze-
gedről és a felsőközponti tatiyákról 
százával jönnek az emberek a szaty-
mazi búcsúra. A község állomás mel-
letti utcája hangos az árusok kiabá-
lásaitól, a harsogó rezesbandától, 
amely a körhintára csalogatja a bá-
mész icodóiiat. 

LÁTOGATÁSUNK CÉLJA a szatymazi 
Kommunista Párt helyiségébe vezet. 
Bennünket elsősorban az érdekel, ho-
gyan dolgoznak a községben a kom-
munisták és milyen egy fglusi párt-
szervezet élete. 

A .párlhelyiségben számos embert 
találunk. Itt vannak a dohánygyári 
falujárók is, akik Szegedről jöttek el, 

hogy szerszámaikkal szorosra ková-
csolják a város és a falu dolgozói-
nak baráli viszonyát. 

A • PÁRTTITKÁR, Ábrahám Mihály, 
középtermetű, napbarnitottarcu Térfi. 
Régi mumcásmozgalnii ember. Tizen-
hél évvel ezelőtt a nagy munkanél-
küliség idején elvetődött Franciaor-
szágba is, ahol négv éven át külön-
böző üzemekben dolgozott s alkalma 
volt megismerni a külföldi munkás-
mozgalmak eredményeit. Világlátott-
sága növelte, tapasztalatát és ember-
ismeretét, amelyet most Szatymazon 
értékesít. A felszabadulás után ő szer-
vezte- meg a Kommunista Párt helyi 
szervezetét. 

BENT A PÁRTHELYISÉG hűvös ter-
mében JjcszéJgetunk a Kommunista 
párt néhány vezetőjével. Ábrahám 
elvtárs elmondja, hogy a párttitkár 
egésznapi munkáját .tanácsadások, sé-
relmek meghallgatása tölti ki. A köz-
ség lakói tudják, ha valamilyen elin-
tézni valójuk van, vagy nem ismerik 
ki magukat a rendelkezések útvesztő-
jében, nyugodtan fordulhatnak Ábra-
hám elvtárshoz, aki készséggel segit 
a község dolgozói baján. 

FFEKETF.KALAPOS, vékony, kisba-
juszos ember Kormányos József uj-
gazda. A felszabadulás előtt mindig 
csak rosszat hallott a kommunisták-
ról. Amikor öl hold földet kapott 
és először éleiében a maga embere 
lebelelt, ismerte fel a Kommunista 
Párt szerepét. 

— A Kommunista Párt a szegény 
emberek érdekeiért küzd — mondja 
Kormányos elvtárt. — A községben 
egyre inkább többen ismerik fel ezt a 

tényt. Ha egy nem kommunista párt-
tag a pártba jön tanácsért és felvi-
lágosításért,'ez már bizonyítja hogy 
a s/esény emberek tudják," liova keli 
fordulniok. 

VÉGIGSÉTÁLUNK a községben. Az 
emberekkel való neszélgetés közben 
megtudjuk, hogy Szatymazon számos 
u n dologKerülő él bejelentetlenül 
vagy bejelentve. Ezek legtöbben volt 
katonatisztek, bélistás nyugatosok, 
akiknek egyetlen tevékenysége a rém-
hírterjesztés. Most a választások előtt 
ezek az emberek korlesel a jobboldali 
pártoknak és éjjelenkint vegigmesze-
lik az országutat reakciós szólamok-
kal. 

A KÖZSÉG ORVOSA, dr. Bcnkóczi, 
elismerőleg beszél a kommunistákról. 

Szatymazon szerinte a koalíciós pár-
tok zavarlalan együttműködése első-
sorban az MKP jó helyi politikájá-
nak köszönhető. 

A SZATYMAZI TEMPLOM előtt szá-
mos ember álldogál. A kis templom 
most Szent István napján nem tudja 
befogadni az idegenekkel megnöveke-
deLt hivők tömeget. A mise végén Kiss 
Gyula plébánossal .beszélgettünk: 

— Minden szatymazi ember meg le-
bet elégedve a Kommunista Párt te-
vékenységével. Ábrahám Mihály egyik 
legnépszerűbb embere a községnek 
— válaszolja kérdésünkre. 

ESTE A TEMPLOMKERTBEN szines 
reflektorfénnyel világított dobogón a 
»Muzsikáló nyári est« szereplőinek 
játéka tette ünneppé Szatymazon Szent 
István napját. A szatymaziak lelkes 
tapssal jutalmazták a kommunista sze-
replőket, akik kuliurát és szórakozást 
hoztak. Szatvmaz népe szereli és 
becsüli a kommunistákat. 

Kaiké István. 

Tengeri, hölesvető-

magot, pfetisát. réz* 

gálicot es 150 ezer 

foiint szántási hitelt 

A juiiusi pusztító jégvihar után 
Tombácz Imre elvtárs, nemzetgyű-
lési képviselő haladéktalanul bejárta 
a viharsujtotta vidéket és szemelyes 
tapasztalatai alapján, a károsult gaz-
dákkal "megbeszélve a segítés módo-
zatát, távirati uton kért segítséget a 
károsult gazdák részére, de rendkí-
vüli tetőcserép- és ablaküvegutalást 
is kért. Megjelent a károsultak közt 
Révai József nemzetgyűlési képvi-
selő, a Szabad Nép főszerkesztője is, 

100 
Nyilatkoznak az uj párttagok 

N Ö V E L T E 
TAGSÁGÁT 
rókus i s z e r v e z e t ü n k 

Ma már barát és ellenség: egyaránt elismerj hogy a Magyar Kom-
munista Párt a lellek pártja. Senki sem vonja kétségbe, hogy a vá-
lasztásokból pártunk megerősödve kerül ki. A reakciós rémhirterjesz-
tők suttogó propagandája is belátta, liogy milsem ér istentelen kom-
munistákról, kolhozról és csajkáról beszelni. Senki sem hiszi már 
el ezeket a meséket. A kommunisták teltekkel bizonyították be ezek-
nek az ellenkezőjét. 

Az elmúlt választásokon 17 százalékot kapott a Magyar Kommu-
nista Párt. Azóla két év telt el. Két megfeszített munkában töltött 
esztendő. Ezalatt a Magyar Kommunista Párt pártszervezetei ha-
talmas fejlődésen mentek keresztül A stabilizáció, a jó forint,, a há-
roméves terv és a többi részleteredmények pártunkba ujabb ésuiabb 
belépéseket eredményezlek. Pártszervezeteink ma már olt tartanak, 
liogy naponta tericszlik fel' a pártközpontba a belépési nyilalkoza-
tokat. De nemcsak azt jelentik ezek a belépések, liogy nagymérték-
ben szaporodik a Magyar Kommunista Párt tagsága, hanem azt is. 
hogy az országépilő munkában egyre több dolgozó száll sikra a Ma-
gyar Kommunista Párt programiáért: egyre többen akarnak jólétet, 
rendet, függetlenséget, bőséget, békét és biztonságai ebben az ország-

ban. 

Szaporodnak a belépések 
A sok szervezet közül csak egyel 

ragadunk ki. Az MKP rókusi szer-
vezete egy a sok közül azokból a 
szervezetekből, ahol az eredmé-
nyes munka következtében jelen-
tős mérLékben erősödölt meg. Si-
movics Mihály .elvtárs, a szerve-
zet, titkára újságolja, hogy a párt-
tagság létszáma egyetlen hónap 
alatt 100 százalékkal emelkedett. Az 
emelkedés legjobban augusztusban, 
a választási. harc megindulása óla 
észlelhető. Az emberek egész nap 
egymásnak adják a párliroda kilin-
csét. Vannak, akik először csak se-
gítséget kérnek ügyes-bajos dol-
gaikban. Amikor látják, hogy a Ma-
gyar Kommunista Párt lekjintet nél-
kül arra, hogy ki milyen párt tag-
ja segit, belátják...hogy nekik is az 
MKP-ban van a helyük. Még töb-
ben vannak olyanok, akik hosszas 
töprengés után jönnek rá, hogy az 
MKP a legegységesebb magyar 
párt, mely töretlen lendülettel har-
col az újjáépítésért, a dolgozók 
életszínvonalának emeléséért. 

Mii mondanak az uj párttagok 

Simovics elvtárs örömmel em-
lékezik meg, hogy a szervezet ve-

zetőinek fáradságot neur ismerő 
munkáját elismerik a rókusi dol-
gozók. Legutóbb is népes csoport 
kereste fel, liogy megköszönje a 
rókusi kommunista szervezel ered-
ményes munkáját. Ez azután tör-
tént, amikor a gázgyárnál sikerült 
elérni az MKP-nak, hogy a gáz-
gyárból az utcára kiömlő szennyes 
vizet — mely sok betegség csiráját 
terjesztette — fedett csatornában 
vezetik el. Az utcasarkokon lévő 
villanyégők is állandóan üzemben 
vannak, mióta a pártszervezet ezt 
követette. 

Megszólítottunk néhány nemrégi-
ben belépett, vagy éppen belépési 
nyilatkozatot kitöltő elvtársat,meg-
kérdeztük tőlük., hogy mi késztette 
őket a belépésre. Vincze József elv-
társ már GO év felé jár. Nemrégen 
még a testvérpárlunk tagja volt. 
Azért lépeti át a Kommunista Pári-
ba, mert belátta,, hogy a motor 
mi vagyunk. Már pedig ő nem akar 
lemaradni. Jámbor József, Fogass 
Imre és Molnár Sándor pénteken 
lépett be a pártba. Jámbor József 
azt mondja, liogy ugy látja., hogy 
a munkásemberek érdekében cgycí-
len párt végzett derekas munkát. 

Eddig .nemigen politizált, de most-
már szükségét érezte, liogy a dol-
gozók érdekeiért ő is harcoljon. 
Fogass Imre elv társ véleménye sze-
riül a boldogabb jövendőt,, a na-
gyobb darab kenyeret nem a meg-
alkuvóktól, lianem a töretlenül elő-
re haladóktól., a kommunistáktól 
várhatjuk csak. El is búcsúznak, 
mert sietnek a dohánygyárba, liogy 
meghallgassák az első igazi kom-
munista gyűlést. Nagy az örömük, 
liogy mindjárt Révai József elv-
társat hallgathatják. 

A nőknek is politizálni kell 

Lakatos Rudolfnémég januárban 
belépett a pártba, ö már akkor 
tudta, hogy melyik a lellek pártja. 
A felszabadulás előtt és után egé-
szen ez év januárjáig nem foglal-
kozott politikával. Most már ő is 
belátta, liogy a nőknek is kell po-
litizálni. özvegy Varga Istvánná 
több hónapig csak a párlnapokon 
vett részt, azután nemrégiben ő is 
belátta, liogy liol van a helye. Az 
egvik kisiparos elvtársunk arról 
beszélt, mikor a kérdést felteltük 
neki, hogy sokáig gondolkozott a 
belépése előtt. Sokan lebeszélték 
arról, liogy kommunista legyen. 
Végül mégis betépett. Neki az á 
véleménye, hogy a kisiparosoknak 
nem elég az alamizsnaként adott 
kisipari kölcsön. A kisiparosoknak 
arra van szüksége, liogy minden 
magyar dolgozó életszínvonala fel-
emelkedjen. Azután, ha ez meg-
történt, nem kell tartani attól, hogy 
a kisiparosnak nem lesz munkája. 
Az életszínvonal gyors emelkedé-
sét pedig csak egy erős Kommu-
nista Párt tudja kiharcolni. 

Értelmiségiek,, egyetemi hallga-
tók, munkások és parasztok va-
lamennyien jönnek pártunkba: a 
Magyar Kommunista Pártba. Áb-
rahám István gyerekkorától szer-
zetesként nevelkedett — mégsem 
félt belépni a Kommunista Pártba. 
Ma már egyik legagilisabb párttag-
nak számit. Rá különösen az volt 

aki Dénes Leó elvtárs polgármester-
rel járta be 4 környéket. Meghall-
gatták a gazdád panaszait, megbeszél-
ték a legfontosabb intézkedéseket és 
igerelel lettek, hogy a Kommunista 
Párt vezetősége oda fog hatni, liogy 
a gazdák kérelmeit a legsürgősebben 
teljesítse a kormány. Révai elvtárs 
levelet is intézett Vas Zoltánhoz, a 
Gazdasági Főtanács főtitkárához és 
vetőmag-, rézgálic- és készpénzsegélyt 
kért a gazdák réy.ére. 

Tombácz Imre, Révai József és a 
Magyar Kommunista Párt közbenjá-
rásának meg ts fett az eredménye, 
a Gazdasági Főtanács 300 mázsa ten-
geri vetőmagot, 400 mázsa kölesve-
lőmagol, 200 mázsa pétisót és 200 
mázsa rézgálicot ulalt ki a jégkáro-
sult gazdáknak, amit a gazdasági fel-
ügyelőség már széL is osztott; de 
megérkezett a 150.000 forint szán-
tási hitel is. 

A tetőcserép és abkalüveg utalvá-
nyokat Tombácz Imre nemzetgyűlési 
képviselő saját személyéhen osztotta 
szét a somogyitelepi károsulták kö-
zött. 

Nyolcvan mázsa lucernavetőmag 
leszállítása is folyamaiban van, de 
igényeltek 30 vagon búzavetőmagot 
és 15 vagon rozsvetőmagot is, ugyan-
csak a jégkárosull gazdák közötti ki-
osztásra. 

nagy hatással, hogy a drágaság le-
töréséért pártunk nem szűnik ineg 
harcolni. 

Beszámolónk egyetlen pártszer-
vezetünk erősödéséről számol csak 
be. A többi pártszervezetek és üze-
mi szervezetek hasonló, sok tekin-
tetben még pagyobbfokti megerő-
södésen mentek keresztül. Ez is 
bizonyltja azt, hogy a dolgozók 
valamennyien látják és érzékelik 
azt a nagy munkát, amit a Magyar 
Kommunista Párt vezetői végez-
nek a magyar nép .életszínvonalá-
nak emeléséért. A jó munkáért mél-
tán adják majd szavazataikat a 
dolgozók a Magyar Kommunista 
Pártra. j 

Bérleti felhívás 
A Szegedi Állami Nemzeti Szín 

ház az 1947/48. sziniévadra 24 elő-
adásra — 10 próza, 8 opera,.6 ope-
rett — bocsát ki bérletet. 

A bérletek a következők: 
1. Bemutató (premier) bérlek 

mely mind az opera, mind pedia 
a próza és operett bemutató elő-
adására érvényes. 

2. »AÍ bérlet a mindenkóri má-
sodik előadásra érvényes mindhá-
rom műfajnál. 

Bérletek kizárólag 24 előadásra 
válthalók és műfajok szerint .szél 
nem bonthatók. 

Bérletek a szinház gazdasági hi-
vatalában délutánonként 3—5 óráig 
válthatók. — Felkérjük a régi bér-
lettulöjdonosokati hogy bérieleikei 
a legrövidebb időn belül megújíta-
ni szíveskedjenek, mert a nagy 
érdeklődésre való tekintettel he-
lyeiket hosszabb ideig fenntartani 
nem tudjuk. __ 


