
KŐZTÜNK A HELYE 
Párttagjelölt akar lenni Kovács Ilonka a Dózsa-termelőcsoport 

szorgalmas tagja 

xeeftb, 13CT Jnifn* 

EÜ¥é¥l nsSvcfésI előlege! kapnak 
a lersnelocsoporfok a gépállomásodéi 

A vetőmagnemeaUén, a Icrtnefőcsoporlok 

támogatáséval és a termelési szerződések 

kérdésével foglalkozott a SzOVOSz megyei 

ahtivaülése 

'A szegedi Dózsa György 
közösen termelő csoport ud-
varán katonás sorrendben so-
rakoznak az elcséplésre váró 
hatalmas osztagok. A széles-
re tárt kapun újabb és újabb 
kocsirakomány érkezik, hogy 
keresztjeivel jóllakassa a 
hangosan duruzsoló cséplőgép 
száját. 

— Éppen a cséplés derekán 
vagyunk — szól örvendezve 
Kovács Ilona, a csoport egyik 
fiatal tagja, miközben 

egy pillanatra megáll 
és megtörli izzadságtól gyön-
gyöző homlokát. A követke-
ző rakományt várja, hogy 
utána megint kézbevegye a 
kévehányó villát és adogassa 
felfelé a kövér kévéket. 

— Na, ha. már egy kicsit 
ráérsz Ilonka, akkor odaadom 
a népnevelő füzetem — szól 
Kovács Ilonához fordulva az 
egyik elvtárs. 

— Jaj, az nagyon jó lesz 
— lelkendezik Ilonka. — 
Mindjárt el is teszem, majd 
estére 

nekilátok és kiolvasom. 

Most különösen nagy szüksé-
gem van rá, mert tudja, hogy 
nagyon sokat akarok pótolni. 
Nem szeretnék olyan képzet-
lenül a tagjelöltek sorába 
kerülni. Meg akarom állni a 
helyemet, úgy mint a többi, 
aki most bekerül. 

— Hej — sóhajt nagyol 
Ilonka —, csak egyszer meg-
érhessem, hogy a kis piros-
könyv a zsebemben lehessen. 
Ugy érzem, én leszek a leg-
boldogabb a földön. Mit gon-
dol, Varga bácsi — fordul 
hirtelen Varga Károly elvtárs 
felé, aki éppen ott halad el 
mellette —> felvesznek engem 
a Pártba tagjelöltnekt 

— Én ugy hiszem, 
hogy igen — válaszol rövi-
den, de határozottan Varga 
elvtárs. — Ila azt vesszük 
figyelembe, hogy a dolgozó 
nép legjobbjait lehet csak 
felvenni, akkor téged okvet-
len ide kell, hogy soroljunk. 

— Ide bizony — bólogat 
helyeslően Éper Mihály né 
elviársnő. — Az ilyen dolgo-
zó parasztlányokra nagy 
szükségünk van bent a Párt-
ban. Már pedig te az vagy: 
dolgozó. Ismerünk mi téged, 
egész kicsi gyerekkorod óta. 
amikor még az apád is nap-
számos ember volt, te meg 

kis Itiiapászlorként 
kezdted az életedet. Sokai 
hányódtál te is fiatal korodra. 

— Igen, ez igy volt. IIol 
az uradalomnál, hol pedig 
valamelyik kuláknál kellett 
robotolnom. A felszabadulás-
kor már éreztem, hogy ha-
talmas fordulat áll majd be 
az életemben. Igy is lett. 
Apámék földet kaptak és ott 
is megmutattam, hogy hogyan 
tudom megállni a helyemet. 
Azon voltani, hogy minél töb-
bet termeljünk, mart tudtam, 
hogy magunknak dó-lgozunk. 

— Akkor meg persze f iatal 
voltam ahhoz, hogy bemehes-
sek a Pártba. Most nagyon 
szeretnék bejutni. Ugy ér-
zem, hogy mindezek etán ott 
van nekem is a helyem azok 
között a dolgozók között, 

nkika két kezükkel épHik 
a saját országukat. 

— Elvtársak, ón megmon-

dom úgy, ahogy van — szól 
az odasereglettek közül Gé-
mes Ilona elvtársnó, aki 
együtt dolgozik Kovács Tlo-
r.ával. — Mindig láttam, hogy 
odaadóan és szorgalmasan 
dolgozik, a csoporton belül 
is. Soha nem mondhattunk 
neki olyan munkát, amit el 
ne végzett volna. Soha nem 
mondta, hogy ö most pedig 
nem ér rá, mert más dolga 
van, hanem 

mindig lelkesen végezte 

3 maga dolgát. ' 
— Én szerintem közöttünk 

van a helye! — teszi hozzá 
határozottan. 

— Én is úgy hiszem, hogy 
be fog kerülni «— bólogat 
Lajos Sándor elvtárs. — A 

fl Budapesti Világifjusági Ta-
lálkozóra Nijugateurópából nem-
zetközi ifjúsági békestaféta in-
dul, amelynek egyik ága Észsak-
Skóciából julius 24-én, a máso-
dik Hollandiából indul el. Észak-
Franciaországban Iens bányavá-
rostól egyesülten folytatják 
majd útjukat a magyar főváros 
felé. fl Hollandiából érkező bé-
kestaféía vasárnap érkezik fran-

Az ifjú színházlátogatók 
Tula kerületi színházában a 
pávlovszki (áleksz'mszki já-
rás) olvasóterem drámai kol-
lektivje nagy sikerrel ját-
szott. Fedorov: •zUiak, uta-
zások* című darabját adták 
elő. Az előadást a művészi 
tanács rendezte, amelynek 
tagjai a következők voltak: 
F. Kozlova, a falusi pártszer-
vezet titkára, Szákovszkiná, 
az olvasóterem kezelője, Pán-
filová, falusi könyvárus és 
l. Kozlová, a falusi tanács 
elnöke. A szerepeket pávlov-
szki kolhozparasztok és pa-
rasztnők alakították. Az elő-
adáson n földszakértő, azál-
lattenyésztő, az igazgatóság 
elnöke és a falusi tanács 

mi Pártunkban ilyen "élvtár-

saknak van a helye — szól-

nak többén is a beszédbe. 

— Ugy látom —» mondja 
szerényen Ilonka hogy 
maguk mindannyian ' meg 
vannak velem elégedve. Re-
mélem, a Párt is érdemesnek 
tart majd arra, hogy én is 
az elvtársak közé léphessek 
— folytatja kipirult arccal, 
miközben már ott is terem a 
közben megérkező vontató 
tetején, hogy abbahagyott 
munkáját folytathassa. 

1 csoporttagjai is szétszé-
lednek. Mindenki megy a 
maga dolga után, de még tá-
volról is hallható egy-egy 
szófoszlány: Köztünk a helye. 

(Gesztesi) 

da területre. Ebből az alkalom-
ból Nord megye demokratikus 
szervezetei hatalmas béketünte-
tést rendeznek! a városban, fl bé-
kestaféta hat napon keresztül va-
lóságos diadalmenetben vonul 
majd át Frandaországon. fl la-
kosság mindenütt béketüntetés-
sel fogadja a világ ifjúságának 
bekeiizenetét Budaoestre vivő fu-
tókat. 

titkára is fellépett. A. szerep-
lők nem mindennapi színészi 
készségről tettek tanúságot. 

Ez az önképzőkör 1923 óta 
fejt ki működést és gyakran 
száll ki vendégszereplésre 
más falvakba, sőt járásokba 
is. Most a kerületi színpadon 
is sikeresen bemutatkoztak. 
A nézők a falusi színészeket 
meleg fogadtatásban részest 
tették. 

A népművészet tülái háza 
a pávlovszki műkedvelőknek 
abban segít, hogy színpadi 
készségüket tökéletesítsék. 

A falusi műkedvelő színé» 
szék kerületi bemutatóján ez 
a kollekta megérdemelten az 
első díjat vitte el. 

Kedden reggel a SzöVOSz 
megyei aktiva értekezletet tar-
tott a szakszervezeti székházban. 
Ezen a nemesitett vetőmagvak, 
a buza, őszt árpa és a rozs 
'1e"me'é 1 szerződé ú öt séaek kor-
látozásával foglalkoztak. Eddig 
ugyanis 4—500 négyszögölnyi 
területekre ls kötöttek nemesi-
tett vetőmag termelési szerző-
dést. Igy a kis területekre ve-
tett nemesitett magvak a köz-
vetlen szomszédságukban lévő 
magvaktól annyira elkorcsosul-
tak, hogy még a 11. rendű közé 
sem lehetett besorolni. Minisz-
teri rendeletnek megfelelően in-
tézkednek, hogy csak a III. tl-
pusu termelőcsoporttal köthet 
vetőmag termelési szerződést a 
Magtermelő NV., mert igy az 
elkorcsosulás a nagyobb terü-
leten nem következhet be. 

Olajos és egyéb magvakra ter-
melési szerződést a kis- és kö-
zépparasztság is köthet a föld-
müvesszövetkezeteken keresztül. 

fl termelőcsoport»k a szerző-
dés megkötése után a nemesitett 
vetőmagot és a műtrágyát is 
hitelbe kapják a Nemzeti Vál-

lalattól és csak a következő évi 
termés betakarítása után kölele-
sek ^ellenértéket befizetni. 

örömmel fogadta az aktiva 
azt a bejelentést, hogy az 1949— 
50-es gazdasági évre már nem 
kell a termete/csoportoknak 
készpénzzel fizetni a gépáltcr 
másokkal végeztetett munkák© 
tokért, hanem a gépállomások 
művelési szerződést kötnek a cso-
portokkal és a munkadi/at csak 

az uj termés betakarítása utíL, 
terményben fizetik meg a gép-
állomást/Imák a megáll api-
tott százaléknak megfelelően, 
Igy a termelőcsoportok a vető-
mag és a műtrágya hitelen fel® 
még egy évi művelési előleg ked 
vezményben is részesülnek. 

fl SzöVOSz aktlvaülés hatá-
rozatot hozott a Csongrád m.M 
gyében kötelező szöszösbü'-
köny termesztésének beosztásé 
ra a talaj minőségének figye-
lembevételével. Eszerint Nagy-
szeged területén 500, a dorozs-
mai járás területén 400, a cson-
grádi járás területén pedig 2051 
hold szöszösbükköry-»- kell vet-
ni 

FALUSI SZÍNESZEK 

ötven százalékkal 
teljesítették lul a tervet 
a szegedi sclycmhcrnyő-

g u h ő termelők 

A napokban befejeződölt se. 
Iyemgubó begyüj lés eredménye 
meglepően jój a mult évek ered. 
ményeihez viszonyává. Három-
éves tervünk e'ső évében Nagy-
szeged területén 507 kifogtam 
gübót gyűjtötték be. A második 
(évben már az évi selyemhernyó, 
gubótermelés 728 UHogramra 
emelkedett. Ebben az évben 
versenyszerű termelésbe kezd-
tek a termelők, melynek az 
lett az eredménye, hogy az elő. 
Irányzott 1000 ki'ogram helyett 
1550" kilogramm teljesítették a 
tervet. A nagyszegedi selyem, 
liernyőtenyészlők ezzel az a!a. 
pos, jó munkájukkal nagyban 
hozzájárultak a magvar selyem-
ipar föllenditéséhez. 

Megértezlel Mecse?tsia1?o!ssré! 
az uüerék 

110 napbarnított ütlörő ér-

kezett vissza hétfőn délután 

Mecsekszabolcsról. A vasutas 

zenekar fogadta a messze út-

ról hazaiért pajtásokat. Az 

MNDSz résziéről Nagypál Mi-

hálynó hatalmas Csokor virá-

got nyújtott át az .úttörőknek. 

De' nagy örömmel fogadták Ö. 

pajtásokat "az itthon lévő út-

törők is. Alig várják, hogy Is-

mét összejöjjenek és megbe-

széljék a kirándulás örömeit. 

Ez a kis csapat most érkezeti 

a másik 110 pajtás pedig most 

búcsúzik szüleitől. Tiz napon-

ként váltják a csapatokat. Né-

pi C .okráciánk minél több 

ifjúnak akar boldog feledhe-

tetlen nyaralást biztosítani. 

fl „myspirti" lonaány tsbli h M \ inozpit 
a W ôtfisnsnysszlrij'í letörésére, 

m!n! a nyugati parteias altataftfl 
A sztrájkoló londoni dokk-

munkások minden kormány ter-
ror é3 fenyegetés ellenére ren-
dületlenül kitartanak. A sztrájk-
hoz csatlakozók száma napról-
napra emelkedik. A keddi na-
pon a sztrájkolók száma már 
15.410 volt. 

A »munkáspárti« kormány egy-
re nagyobb szá.mu katonaságot 
mozgósít a sztrájk letörésére. 
A londoni rádió erről szóló 

híradásában megállapítja hogj 
a katonák nyüzsgése a kikö-
tőkben emlékeztet a hadraüco-
letekre és ilyen nagyszáma ka-
tona3ágot még a " normandiai 
partraszállás előkészítésénél sent 
lehetett látni a kikötőkben. 

Az algíri kikötőmunkások hét-
főn megtagadták két angol hajé 
kirakását, hogy ezzel fejezzél 
ki együttérzésüket a londoni fcb 
kötőmunkások sztrájkjával 

430 hallgatója volt 

a szaktanítói tanfolyamnak 
A vállá®, és közoktatásügyi 

minisztérium julius 8-án indí-
totta el Szegeden a szaktanítói 
tanfolyamot. A hathetes tan-
folyamon 430 békés-, csanád-
és csongr.ícfmegyei tanító vett 

P á r t h l r e h 

SZerdán, jnüna 20-án délután 
6 árakor az össze® alapszervezeti 
tőmegsaervezők (üzemi, kerületi, 
hivatali) részére értekezletet 
tartunk a Kálvin-tér 6- sz. alatti 
székház kistermében. Megjele-
nés kötelező! Meghívó ját és tag-
sági könyvét mindenki hozza 
magával. Tőmcgszcrvez-ési osz-
tály. 

Falnjárő kulfurfelelősök ré. 
szére ma délután 6 órakor érte. 
kezletet tartunk a Pártbizottság 
kiúturoszfcáíyán, BaUhyáay-utca 
4. szám. 

Felkérjük az összes alapszer-
vezeteket, hogy a náluk levő 
fehér edapszmü Szabad Nép 
megrendelési lapokat sürgősen 
vigyék be a Délmagyarország 
kiadóhivatalába, számoljanak el 
vele és ugyanakkor vegyék ma-
gukhoz az uj, rózsaszínű Sza-
bad Nép megrendelő lapokat. 
Központi sajtófelelős. 

Felhívás az üzemi, hivatali 
és kerületi pártszervezetekhez! 
Julius 18—24-ig terj'edő héten 
az üzemekben szakszervezeti na-
pok lesznek. A kerületi szerve-
zetekben pedig szabad pártna-
pot tartunk, a pártnapok fizer-
dán tesztnek megtartva. 

részt. A tanfolyam résztvevőt, 
rőt az állam gondoskodott. A 
tanfolyam célja, oz volt, hogy 
az általános iskolák felső tago. 
zatára megfelelő szaktanárokaí 
képezzen ki. Kétéves az okta-
tás. Az idén végezték az clsl 
halhetes képzőt, mely vizsgával 
zárult. Jövő nyáron ismét részt-
vesznek majd" ezen a hatheta* 
tanfolvamon és utána letcsziX 

szaktanítói képesítő bizonyift. 
vánvt. A különböző szaktár. 
gyatből egyetemi 'és főiskolai 
tanárok tartották az előadá®** 
kafc. 

Élénk sportélel Ültésea 

A szegedi felsővárosi SzIT, 
ifjumunkás sportolói az üílésl 
EPOSz paraszHialalok roeghi-* 
vá á' a va á nap ba át á fás fufc 
ballmórkőzést játszottak Ültéi 
sen. Az eredmény 3:2 (0:2). lett 
az üllési EPOSz javára. A t 
EPOSz góllövői: Huszta, Yal-
kai é3 Slarb. 

Este az EPOSz vendégül l á t 
ta az ifjúmunkásokat és me* 
leg barátvág alakult ki kőztük, 
A vasárnap déluláni mérkőzöl 
előtt az EPOSz röplabda ba'no 
kit játszott a szegedi postás-
sal. Ezt a postások nyertéi 
meg 3:2 eredménnyel. Jövő 
vasárnap, 21 én a szegedi Le-
mezgyár labdarugó csapata 

imérieözik Ollósén. 

1 francia aip 
nagyszabású liélretiinfeléseldsel üdvBzIl 

ti Imlapesfre fsrtt 
nemzelbüzi ilftíságl Mkestafttát 


