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Rafls Isfván u'gazda 
előre fizeti a szántást 
Hat gépállomást hívlak ki versenyre a deszM 
traktorosok 

A deszki mezőgazdasági 
gépállomás dolgozói a na-
pokban munkaversenyre hív-
ták ki az óföldeáki, kisszál-
lást, kiskunhalasi, bácsalmá-
si, békássámsoni és a bajai 
gépállomást. 
Somogyi elvtárs, a gépállo-

„ás vezetője erősen fogadko-
zik, hogy c z t \ versenyt meg is 
nyerik. A jó munka előfeltéte-
lei már biztosítva vannak. Any-
nyi munkájuk van a traktorok-
nak. hogy alig győzik. Látástól 
vakulásig szántják a barázdá-
kat a földekesfe s a további je-
lentkezők szinte egymásnak 
adják az állomás irodájának 
kilincsét. 

Mii suHo*o!f a kulák 
— Amikor ide jöttünk 

Deszkre — meséli Somogyi elv-
társ — a falu reakciósai és a 
knlákok nzt suttogták, hogy 
Bem lesz munkájuk a trakto-
roknak. ott rozsdásodhatnak 
8 színben. Most azután leesett 
ezeknek az úftuk, megnyúlt az 
orruk, mert a traktorok a szin. 
be bc sem jönnek, áltrtndóan a 
földeken szántanak, ellenben az 
6 robotért dolgozó lovaik a je-
tiének sem kellenek. 

A traktorok az október 3-tól 
10-ig terjedő héten 300 hold 
mélyszántást végeztek eL Az 
állomás vezetői már október 
25-ig is elkészítették a pontos 
tnupkalcrvezetet s ezen idő 
alatt 256 hold mély, 104 hold 
közép és 299 hold sekély szán-
tás elvégzése vár a traktorok-
ra. A gépállomás vetőgépei ál-
landóan munkában vannak. 
Egy egész napra 8 forintért 
Vehetik őket kölcsön a kispa-
rasztok. A múltban a kulák fél. 
napi igakölcsönért is elkérte a 
két gyaloguapszámot 

í* gép&romis lelke 
A gépállomás munkaverseny-

be állását az állomás minden 
alkalmazottja a legnagyobb 
örömmel fogadta. Pál János 
vontatás, a gépállomás lelke 
azóta még gyorsabban hordja 
szít nz üzemanyagot és a trak-
torok eddig még egg percet sem 
ált lak üzemanyaghiány miatt. 

Kötetes János elvtárs mező-
gazdász a pontos, tervszerű 
munkabeosztást és a talaj vizs-
gálatát Marólhy András főgé-
pész pedig' a munka műszaki 
részét végzi nagy Szorgalom-
mal Az esetleges javításokat 
percek alatt elvégzi. Köteles 
elvtárs mezőgazdasági vonatko-
zásban tanácsokkal látja el a 
gazdákat s a környező falvak 
termelési bizottságaiban, szövet-
kezeleiben előadásokat is tart. 

A traktorosok és segédmun-
kásaik is valamennyien megér-
tették versenyük jelentőségél 
Az 50—55-össel járó Kószó 
Ferenc és fia egv hét alatt kö-
xel 70 hold mélyszántást vé-
gezlek. A kisebb traktorosok 

sem maradtak el mögöttük 
Török István és Imre, Sípos, 
Kanapp és Feiler is a legjobb 
munkát végzik a 35 ós a 25-ö» 
kisebb gépekkeL 

N a g v I s t v á n h á l á l k o d i k 
Arra, hogy valóban jó mun-

kát végeznek a traktorok^ a leg-
jobb bizonyíték az egyre több 
feliratkozó és azoknak a kispa-
rasztoknak a hálálkadása, kik-
nek földjét már fölszántották. 

Nagy István négy és fél hol-
das ujgazda csekket szorongat-
va lép be az irodába. Megmu-
tatja, hogy kifizette a két hold 
elvégzett szántás után járó 
pénzt. 

— Ha lehet a többit is kifi-
zetem — mondja — eddig azt 
hittem, hogy a még hátralevő 
két é s fél holdra összefogok a 
szomszéddal, de olyan jó mun-
kát végzett a traktor, hogy ezt 
is azzal szántatom. 

Megtudja, hogy a sok mun-
ka miatt talán csak két hét múl-
va kerül rá a sor. 

— Nem baf. csak jöjjenek — 
mondja boldogan — kifizetem 
az érte járót előre. Az ősziek 
alá már megvan a szántás, a 
többi még ráér kicsit várni, kü-
lönösen, ha a traktor szántja 

K u ' f u r á t h o z 
a d é p á U o m á s 

Amig az állomás traktorai 
kinn a sik földeken a holdak 

százait szántják, benn az iro-
dában már a téli munkák ter-
veit is elkészítették. Nemcsak 
a gépállomás alkalmazottai, ha-
nem a kisparasztok részére u 
szemináriumot indítanak. Kul-
turát visznek a faluba, mező-
gazdasági szakelőadásoltat tar-
tanak mindenütt a környéken 

A tél beálltáig berendezzük 
a könyvtárunkat is — mondja 
őrömmel Somogyi elvtárs. — 
Leginkább mezőgazdasági szak-
könyveink lesznek, amelyekre 
legnagyobb' szükségük van a 
dolgozó parasztoknak. 

• 
Deszken a gépállomás föl tel-

jesíti hivatását. A faluban több 
lesz jövőre a jól megművelt * 
ezáltal jól termő föld, nagyobb 
lesz a kenyér s felkészültebb, 
őntudatosabb lesz a dolgozó 
kisparaszt. 

Pozsonyi Sándor 

S z e g e d e n rendezték az első o rszágos 
had igondozot t n ö k o r ferenciát 

A Magyar Hadigondozottak munkájukat az ország talpra* 
Szövetsége Szegeden tartot-
ta meg első országos nőkon-
ferenciáját.. Az ország kü-
lönböző részeiből ideérkezett 
kiküldötteket szombaton este 
a Fórum Clubban Kelemen 
Oszkár elvtárs, szegedi titkár 
üdvözőltei. 

A konferenciára vasárnap 
délelőtt került sor a városhá-
za közgyűlési termében. Az 
ülést Németh Jenőné, Pápa 
polgármestere nyitotta meg, 
aki maga is hadiözvegy. Fü-
löp János központi titkár 
Kós Zoltán főtitkár üdvözle-
tét tolmácsolta, aki jelenleg a 
Lengyelországban folyó ha-
digondozott világkongresszu-
son vesz részt. Mester Erzsé-
bet, az MNDSZ országos szer-
vezési titkára tartotta meg 
ezután beszámolóját. Nagy 
tetszéssel fogadták azt a be-
jelentését, hogy- a Demokra-
tikus Nők világkongresszusát 
még ez évben Budapesten 
tartják meg. Eizl a lény a de-
mokratikus magyar uők mun-
kájának sikerét jelenti, — 
mondotta, — aklki a felszaba-
dulás után nyomban kivették 

állitásábaa 
A nőkonferencia résztvevői 

a beszámoló elhangzása után 
felállással emlékeztek meg • 
Szeged felszabadításáért hősi 
halált halt szovjet hősök-
ről, majd Budai Oszkárné, a 
Magyar Hadigondozottak Szö-
vetségének országos nőtitkár-
ra tartotta meg beszámoló-
ját, Ladányi Sándorné a Vö-
röskereszt, dr.. Kármán An-
dorné az MIISz szegedi cso-
portja, Havalecz Istvánná az 
MDP, dr. Drégely Józsefen 
pedig az MNDSz nevében kö-
szöntötte a megjelenteket 
Több hozzászólás hangzottéi 
ezután, majd egyhangú lel-
kesedéssel fogadták el nzt a 
javaslatot, hogy táviratban 
üdvözöljék Szakaslts Árpád 
elvtárs, köztársasági elnököl, 
Rákosi Mátyás elvtárs, mi-
niszte-e'nökhelyettest és Mün-
xich Ferencet, az MHSz or-
szágos elnökét. 

Délután a szakszervezeti 
székházban a Volt Hadifog-
lyok Bajtársi Szövetségével 
együtt rendeztek jólsikerült 
kulturmüsort 

Nem lehef akkora hó, 
— hogy a S Z A B A D N E P olt ne le lysn . . . 

Legtöbb helyen mégalsza-
nak vasárnap reggel a város-
ban, amikor a csipős októberi 
széltől pirosra festett arccal 
gyülekeznek a Kendergyár fa-
lujárói, hogy Szabad Nép-agitá-

' Felavatták Szegedlen 
az ofszág első tudományos 

kisiümveSitő moziját 
Ünnepélyes keretek között 

avatták fei az Ady-téri egye-
tem nagytermében az ország el-
ső tudományos kisfilm veti tőjét, 
amely a MEFESz szegedi cso-
portja kezelésében működik. 
Gái György a moziosztáJy ve-
zetője tájékoztatójában elmon-
dotta, hogy rendszeresen kerül-
nek bemutatásra különféle tu-
dományos kisfilmek, amelyek 
az egyetemi hallgatóság maga-
sabbfoku képzését szolgálják. 
Emellett előadásokat tartanak 
majd a falvakban fa, főként 
mezőgazdasági ée népegészség-
ügyi filmektel. Tájékoztatóját 
az' egyetemi hallgatóság és a 
megjelent közönség nagy tap-
sától kisérve a következő sza-
vakkal fejezte be: 

— Ezt sl szegedi MEFESx-
mozit az tette lehetővé, bogy a 
Magyar Dolgozók Pártja pro-
gramja az egész országban (* 
ez egyetemi oktatón terén i* fo-
kozatosan megvalósul. 

Dr. Szántó György elvtárs 
kultuszminissten osztálytaná-
csos szólalt fej ezután. Hangsú-
lyozta, hogy ez a mozi a ter-
mészettudományi megismerés 
eredményeinek legmngasabb-
fokn összefogását jelenti. Be-
szédében rátért arra is, hogy a 
magyar demokrácia történeté-
ben az ehnutt esztendő hatat 

g&k bevezetésével a munkán- és 
paraeztszdrmaaánu hallgatók 
arányszáma 20—40 százalékra 
szökött, másrészt pedig az ok-
tatási reform bevezetéséver. M 
nem tanulón, ma szabó tilxrt je-
lent* — hangoztatta nagy tet-
szésnyilvánítás mellett. 

A MEFESz-mozi ezután egy-
egy típusát mutatta be azoknak 
a filmeknek, amelyekből ae év 
során rendszeresen fognak ve-
títeni. 

x Kályha, tűzhely, zománco-jmas fordulatot jelentett, 
zott edény minden jövedelem-! Ugyanilyen fordulat követke-
hez kapható. Bruckner Testvé- zett be az idei tanévtől az egye-
lek vasker. rt., a melegvizkut- j temeken, egyrészt annak követ-
nii. keltében, hogy a felvételi vize-

í Q T H tollitoK frbatarffvár 

H a M U o n 
Vasasszenlpeter utca 3. (Volt Bugyi gépgyár! 

s z i é l c e ' t n a i v v ó l a i z t é k b a n 

A Bartók zenei verseny 
ismerkedési estje 

A Bartók Béla zenei ver-
senjrt és uz ünnepségeket ren-
dező bizottság vasárnap este a 
Magyar Rádió épületében a, kül-1 bennünket, ma pedig 

cióra menjenek Sándorfalvára 
Ez a lelkes kis csoport máskor 
is örömmel ment ki a faluba, 
hogy a városi és falusi dolgozó 
cgVmtísráü'altsá'táf hirdesse, de 
ipa fokozott lelkesedéssel in-
dulnak, hiszen hatalmas segítő-
társat kaptak. 

Vetüh a Szabad Nép, 
amelyen keresztül Rákosi, Ré-
vai elvtársak és az MDP min-
den élharcosa szól naponként a 
dolgozó magyar néphez. 

Amikor kocsink megérkezik 
a falusi pártház elö. a közeli fő-
utcán a vasárnapi piac zsibo'n-
gó hullámzó tömege fogadja. 
»Az első vevő szerencsét hoz» 
— szól Pribék elvtárs és egy uj-
ságköteggel a hóna alatt meg-
indul a falusiak felé. Nem fut 
el messzire, mert egy barázdás 
arcú öreg magyar megszólítja, 
— ad é el beiüle — és az uj-
ságcsomóra mutat 

Rövid idő után már sok 
kézben ott látni a Szabad Nép-
et Ezalatt rgr másik csoport 
a házakhoz megy, előfizetőt 
szerezni. • 

Egy évvel ezelőtt még sok 
helyen idegenkedve fogadtak 

akkor 
földi vendégek részére ismerke 
dési estet rendezett Az estélyen 
megjelentek & verseny döntő-
bíróságának külföldi tagjai, a 
külföldi versenyzők egy része, 
valamint a, magyar kulturális 
6s zenei élet vezetői Ortutay 
Gyula kultuszminiszterrel, a 
verseny védnökével és Bóka 
László" kultuszállamtitkárrai nz 
élen. A külföldi zenei élet ki-
válóságai nyilatkozataikban egy-
öntetűen megállapították, hogy 
az ilyen nagyjelentőségű mü-
vésztalálkozó, mint a budapesti 
Bartók Béla-ünnepségek, előse-
gítik a béke ügyét és őszinte 
örömüket fejeztek ki, hogy en-
nek a nagy nemzetközi ese-
ménynek résztvevői lehetnek. 

A Bartők zenei versenyen 150 
külföldi vesz reszt. Köztük 15 
angol, 29 írancia, 23 olasz, 14 
osztrák, 15 csehszlovák, 9 sváj-
ci, 5 svéd, 2 román és 9 belga. 
A többi résztvevő lengyel, ame-
rikai, argentin, dán, egyiptomi, 
görög: holland, ír, palesztinai 
és spanyol. 

sértődnek meg, ha gyorsan to-
vább akarunk menni S közben 
fogy a Szabad Nép, szaporod-
nak az előfizetők és a faluban 

mind több helyen tanulják meg 
a lapbői, hogyan kell . és lehet 
harcolni a kizsákmányoló ku-
lák és a zsirosp araszt ellen. 

Nem beii sohrti beszélni 
Cseh János, Kolozsvári-utca 5 
szám alatti elvtársnál, bogy elő-
fizessen, mert bár úgymond — 
12 forint sok pénz, de szívesen 
adja, mert a Inp mindig igazat 
mond a népnek. Más helyen azt 
kérdezik a falujáróktól: —• «ba 
hó lesz akkó' is mindennajn 
möggyün a lap?« 

Megnyugtatjuk, hogy nem 
lehet akkora hó, hogy a Sza-
bad Nép ott ne legyen ponto-
san. 

Pár óra után már 10 elő-
fizető akad és 40 újság fogy el 
s csak azért ennyi, mert többet 
nem hoztunk magunkkal 

Az őszi szántás és vetés meg-
kezdődik a földeken és mire a* 
nj kenyér ünnepe elérkezik, ab-
ból a magból, amit a Szaba<| 
Nép vetett el a falusi telkekben* 
ki fog serkenni az uj niagyaít 
élpt kalásza. 

Fáradtan, de a Jótrégzett 
munka büszke Öntudatával fnW 
duhiak hazafelé a Kendergyáff 
falujáról és a végtelen rónárt 
messze viszi a szél d'adalmnsj 
éneküket, . . . a munkásoké 8 
jövő, a munkásokét a jővö. 

Csákó János 
• • • 

Szegedi Aliami Nemzeti Színházi 
műsora 

Kedd, 12-én 7 Őrakor: Csongor és Tünde. »I« bérlet Íj 
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