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Kizárták a spekuláló tőkéseket 
a szegedi föidmüvesszövetkezethől 

A földmű vessző vétkezőtek-
ben még tavasszal megindult a 
tisztulási folyamat. A dolgo-
zó kis- és középparasztok a 
demokratizáló gyűléseken ki-
vc'.ették maguk közül a kulS-
kokat, tőkésekel, spékulánso-
kat. akik kizsákmányolták 
ökel. Az eredmények bebizo-
nyitották, hogy a kizárások 
hasznosak vollak, mert a szö-
vet kezelek ezulán sokkal 
eredményesebb munkát tudtak 
végezni a gáncsoskodik ellá-
volilásával. 

A szegedi földmüvesszóvct-
kezetben is megindult már ez 
a tisztulási folyamat, de még 
sokan maradlak ezután is a 
tagok között olyanok, akik ön-
ző módon felhasználták sző-

vetkezeti tagságukat íaiTa, 
hogy egyéni érdekeiklet clö-
térbe helyezzék és a közössé-
get megkárosítsák. 

A szőre tkezet ezért vasár-
nap ujabb demokralizáló köz-
gyűlést tnrlott és ezen Dudás 
Mihály kisparaszt indítványá-
ra a dolgozó parasztok hatal-
mas lelkesedére mellett kizár-
ták a spekulánsokat. Andódi 
Ferenc, Tombácz Gyula, Da-
róezi Lajos kocsmárosokat, Ta-
mási Gyula festékkereskedőt, 
aki többizben népellenes ma-
galart&st tanúsított, dr. Rigó 
József paprikakikészitőt és 
Killka Gyula kulákot zárták 
ki, aki mindig a másuk műn-
kájál.ól élt. 

A demokralizáló közgyűlé-

sen egyébként Nagy Sándor 

szövetkezeli alelnök, a SzöV-

OSz küldöttközgyűlésének 

egyik résztvevője számolt be 

a gyűlés eredményeiről. Bo-

zóki István elvtárs, ügyvezető 

bejelenlelte, hogy a szövet-

kezet Újszegeden, Szenlmi-

hálytelken, Bak tón és Alsó-

városon üzletet, könyvtárat és 

kultúrtermet állit fel. 

Párthír eh 
* " 

Ma délután S órakor rend-

kívüli titkári értekezletet far-

.unk. (Batthyány-utca 4 ) 

NEM RIMÁNKODOM 
SENKINEK IGÁÉRT 

Ö r ö m m e l köt m u n k a s z e r z ő d é s t T á p é d o l g o z ó p a r a s z t s ága 

a g é p á l l o m á s o k k a l 

Hogy miért jó a traktorszán-
tás? Erre a kérdésre megkapja 
a választ az érdeklődő, ha szét-
néz Tápé határában, ahol a nö-
vények nagysága és zöld szí-
nének Iiii!ön(>özete elárulja, me-
lyik a gépi és melyik a lófogat-
tnl szántott talaj. A traktorral 
szántott földekben nemcsak 

— Nem rimánkodom én 
senkinek igáért, a két tehe-
nemet sem teszem tönkre, 
mikor 

zöldebb i » elevenebb 

a répa és a kukorica, hanem jó-
val nagyobb ls. De ugyanigy 
volt a buzn és a többi gabona-
féle, a rozs, az árpa és a zab ls. 

A gépállomás nagy segítséget 
nyújtott már a mult évben is 
fáné dolgozó parasztjainak. 
Megvédte őket a kulákok iaa-
uzsorílátói s földjeiket szaksze-
rűen. lelkiismeretesen munkálta 
meg és ezzel nagymértékben hoz-
zájárult a terméshozam megnö-
veléséhez. Az Idei jó termés, amit 
a gepi talajmüvelés hozott, nagy 
visszhangra talált Tápén. 

A U terjedt et a h>r 

n faluban, hogy a jövő gazdasá-
gi évben a gépállomások szer-
ződéses alapon, kedvezményes 
áron és természetbeni fizetés el-
lenében fogják megművelni a ter-
melőcsoportok és az egyénileg 
gazdálkodók földjeit, — pár nap 
nlatt máris ötvenkilencen jelent-
ftczlek szerződéskötésre. 

Tápén ugy vélik a kis- és kö-
zérmarasztok. hogy érdemes szer-
ződést kötni a gépállomással, 
mert — mint Tólh Mihály Po-
zsonyi-utcai gazda mondja, aki 
öt és fél hold földjére kötött 
szerződést —, nemcsak olcsóbb, 
de 

jobb mankót végez j 

a traktor, mint a kulák lófogat-
jéval, amit drága pénzzel, vagy 
többnapos munkával kellett meg-
fizetni. 

Közel kétszáz kis- és kö-
zépparaszt gyűlt össze az 
EPOSZ helyiségében, amikor 
a dorozsmai gépállomás 
egyik tagja ismertette a ia-
lajművelósi szerződést. Azok 
a dolgozók, akik más elfog-
laltságuk miatt nem tudtak 
megjelenni, feleségüket küld 
lék el. Az előadás után sok 
olyan gazda kötőit szerző 
dóst, akinek a neve nem ls 
volt előjegyzésben. 

ilyen kedvező alkalom j 

nyílik. Elvetettem egész évre 
a gondom szántásról és ve 
tésről — mondotta Terhes 
János, miután aláírta a szer-
ződést. _ 

A Dózsa utcai Nagy And-
rás csak szántásra szerző-
dött. ö maga most távol a 
falutól dolgozik, így helyet 
te felesége intézte a szerző-
dést. Mint mondja, nagyon 
örülnek férjével együtt, hogy 
lehetővé vált a szerződéskö 
lés a gépállomással. Már 
tavaly szerettek volna trak-
torral szántatni, de a tápéi 
réten van földjük és nem 
tudták kivárni, hogy odaér-

jen a traktor és az övékét is 
megszántsák. De most 

a szerződés biztosítja I 

a kikötött munkát, amit Idő-
ben és jól elvégez a ^éjxálla-
más. 

Tápé dolgozó parasztságá-
nak jórésze nem veszi már 
ebl>en az évben igénybe a ku-
lákok tessék-lássék szántási 
munkáját. Nem dolgoztainak a 
kulák igájával, amely egy bold 
egyszeri szántás után ugyan, 
annyit kér, mint most a gép-
állomás kér a szerződésben 
hatféle gépi munkáért. 

Előreláthatóan az eddigi 
szerződés kötéseket még to. 
vábblak köretik, mert napon-
ként többen keresik fel a föld-
mű ve s szö re t ke zc t irodáját, 
akik a szerződéskötést tuda. 
Koljáfc és íratják fel nevüket 
előjegyzésben. 

Az ország legfőbb égve emi intézete 
a szegedi s ze rvesként Wézel 
Jó munkájukért vándorzászlót kaptak 

Budapesten a Világlfjusági 
Találkozó keretében vette át a 
legjobb magyar egyetem, a leg-
jobb magyar egyetemi intézet 
és tanulókör a Auituszminiszté-
rlum vándorzászlóját a Puskin-
kertben rendezett ünnepségen. Ez 
alkalommal osztották ki az or-
szág 200 legjobb egyetemi hall-
gatójának az éltanuló érme-
ket ls. 

A legjobb magyar egyetem 
dmet a budapesti közgazdaság-
tudományt egyetem kapta, az or-
szág legjobb egyetemi intézete 
a szegedi szerves kémiai intézet, 
az ország legjobb tanulókörepe-
dig a budapesti pedagógiai fő-
iskola Micsurin tanulóköre lett. 

A vándorzászlók átntjujlásakor 
Orlutay Gyula kultuszminiszter 
hangsúlyozta, hogy a közgaz-
daság/adományi egyetem példát 
mulatott, hogyan lehet a marx-
izmus-leninizmus tanításának köz-
pontba állításával a r'cgfobh 
eredményt elérni. Beszédében ki-
emelte a tudományos in-
tézetek között fplyó országos 
munkaversenyben első intézetet, 
a Kossutli-dijas Brurkner Győző 
professzor vezetése alatt álló 
szegedi szerves kémiai intézetet 

ahol a kiváló eredményeket az 
értelmiségi és fizikai dolgozók 
közős munkájával, a magasszin-
vonalu munkának, a szocializmus 
építésével és a társadalmi mun-
kával történt összeegyeztetése ut-
ján lehetett elérni. 

A szerves kémiai Intézet ne-
vében Fodor Gábor elvtárs, egye-
temi intézeti tanár vette át a 
véndorzászlót lelkes ünneplés 
közben. Az aranyszegélyes vö-
rös zászlón *Elöre a tudomány 
erődjének bevételéért« felirat 
áll, valamint Népköztársaságunk 
u) dm ere. 

Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉKIK? 

MNDSz HÍREK 
Az MNDSz Újszegeden a Bér-

kert-sor 8. szám a'alti helyiség-
ben egyhónapos bentlakásos is-
kolát szervez. Az iskolára kizá-
rólag falusi és tanyai asszonyo-
kat hoznak be. Az iskola előre-
láthatólag pár bélen belül meg. 
kezdődik. 

SZÁRAZ, MELEG IDŐ 
Mérséke't szél, kisebb felhö-

átvonu'ások, eső nélkül. A hő-
mérék'ct tovább emelkedik. 
Távolabbi kilátások Néhány 
nanig száraz, me'eg idő. 

NAPIREND 

Szerda, augusztus 24. 
Nemzeti Színház: Nyári szünet. 
Belvárosi Mozi fél 7, fél 9: 

Szépség diadala. 800 éves 
Moszkva. 

Korzó Mozi fél 7, fél '9: 
7 szines mese. 

Széchenyi Mozi fél 7, fél 9: 
Szárnynélküli emberek. 

_NySri szolgálat a Somogyi-
könyvtárban és a mnzeumban. 
Julius és augusztus hónapban a 
könyvtár nyitva van hétköznap 
9—14 órái?; a muzeum nyitva-
tartási ideje hétköznap 9—14 
áráig, vasár- és ünnepnap: 9— 
13 óráig. 

Az Egyetemi Könyvtár ol-
vasótermei augusztus folyamán 
általános takarítás, rendezés és 
tatarozás miatt zárva vannak. 
Kölcsönzés kedden és pénteken 
délelőtt 10-től 12-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Geinzinger örökösök: Horváth 
Mihály-utca 9., Tel: 32-13. Pó-
*a Balázs Kálvária-utca 1. Dr. 
Salgó Eva és Tichy Béla Má-
tyás-tér 4b., Selmeczi Béla So-
mogyitelep IX. utca 489. 

— A POLGÁRMESTER fel-
hívja a város lakosságát., hogy 
augusztus1 2fí-én, csütörtökön lo-
bogózza és diszitse fel a házia-
kat, mert száztiztagu Komszo-
mol-kiildöftség érkezik Szegedre. 

— A SZEGEDI földműves -
szövetkezet tagórtekezletén 
beszámolt a 'SzÖVOSz első 
országos (küldöttgyűlésén 
szerzett tapasztalatokról Nagy 
Sándor, a szegedi küldött. A 
beszámoló után « szövetke-
zeti tagbk hozz á szólá stni klian 
vitatták meg a küldöttgyűlés 
eredményeit és határozatait. 

X Világos, száraz, kb. 150 
négyzetméter rakterületü rak-
tárhelyiséget sürgősen kere-
sünk. Ajánlatok délelőtt a 32-19 
telefonon. 

— ENGEDELY NÉLKÜL 
vágta le borjúját Kiss Illés 
szegedi lakos és a hust ha-
tósági áron Jelül adta el. Há-
romhónapi fogházra átélték. 

— IIETFöN DÉLUTÁN ben-
sőséges ünnepség keretében Ko-
vács Alajos úttörő városi titkár 
hu37, úttörő pajtásnak osztott ki 
piros nyakkendőt jó VÍT-mun-
kájukért. Beszédében még foko-
zottabb tanulásra 'és jo moz-
galmi munkára buzdította, a paj-
tásokat. Az ünnepélyt á DIVSz-
induló hangjaival zárták be. 

— SZOMBATON ünnepélyes 
keretek között adja á|t a vásár-
heiykutasi f öldművesszö ve I ke-
zet a SzÖVOSz vándorzúszlajál 
a sándorfalvi földmüvesszövet-
kezetnek, melyet a tagtoborzás 
terén legnagyobb eredményt el-
ért földtnüvesszövelkezet kap 
meg minden hónapban. 

— AZ UJSZEGEDI parUürdfl 
vállalat vezetője, Komáromi 
Ggula elvtárs ujitó lett. A part-
fürdő háromezer személynek 
megfelelő fogasait egy kis ötle-
tességgel halezer személyes fo-
gasnak alakította át. Újításával 
lehetővé telte még háromezer 
dolgozó ruhájának elhelyezését. 
Az ujitűs nagg örömnek ör-
vend a dolgozók széles körében. 

AZ MNDSz Belváros II. 
szervezete .Alkotmány Ismer 
tető kisgyülést tart szerdán 
este 6 órakor a Református-
palotában. Előadó Süveaes 
Mária elvlársnő. Minden a.sz-
szonytársat szerelel lel várnak 
x A Villanytelep és Gázgyár 

felhívja a fogyasztólcözönség fi-
gyelmét, hogy az általa kiállí-
tott számlákat bemutatáskor 
kell kifizetni. Azok nem fize-
tése esetén az áram- és gáz-
szolgáltatást azonnal megszűn-
teti. 

— A SZEGEDI ÁLLAM! Ba-
ross Gábor gimnázium Dolgo-
zók Gimnáziumában szeplcm-
berben I., II., III . és IV. osztá-
lyok (a régi szerint V., W., 
VII. és VIII. osztályok) mii-
nak meg, illetve folytatódnak, 
Az iskola igazgatósága szep-
tember l-ig fogad el jelentkező-
seket Akik jelentkeztek már, 
azok is jelentkezzenek ismét. 

A Kereskedelmi Alkalmazot-
tak Szakszervezete felhívja tag-
jainak figyelmét, hogy" 24-éa 
e3te 7 órakor természettudomá-
nyi előadást rendoz a szakszem 
vezet székházában. Kérjük a ta-
gok megjelenését. 

— DOLGOZÓK figyelem! A 
dolgozók részére általános is-
kolai tanfolyam nyílik a »Dó-
zsa György* áll. ált. fiúisko-
lában (Szt. György-tér 7). 
Jelentkezhetnek mindazok a 
férfiak és nők, akik a IUVJJ 
elemit elvégezték. Jelent kezesi 
határidő szeptember 3-ig, ai 
igazgatóságnál, 
x Halálozás. Dr. Klivénvi Isfc. 

ván törvényszéki tanácselnöl 
augusztus 22-én váratlanul el. 
hunyt. Temetés© 24-én délutáa 
fél 5 órakor a felsővárosi Gyevi 
temetőben. Engesztelő szentmia( 
a felsővárosi minoriták temp-
lomában 24-én reggel fél há( 
órakor. 

A rókusi általános lett Szegeden 
a bázisiskola 

Az iskolák átalakításával 
kapcsolatban az 1949—50-es 
tanévben minden tankerület-

ben bázisiskolát épít a köz-
oktatásügyi minisztérium. A 
bázis iskolák a legjobb tan-
erővel ellátott iskolák lesz-
nek. Ív 

Szegeden a rókusi általá-
nos iskola lesz ilyen bázis-
iskola. Még a nyár folyamán 
teljesen rendbehozzák az 
épületet és gondoskodnak 
korszerű felszerelésről. 

A bázisiskolában tanító 
tanerőknek be kell bizonyíta-
ni. hogy a jövő pedagógusai 
nemcsak tanítók, hanem nép-
oktatók is. Fenntartják a 
kapcsolatot a falusi és tanyai 
iskolák tanerőivel és segíte-
nek, irányt mutatnak azok-

nak munkájukban. így tfínto 
tik el a város és falu között 
különbséget ezen a téren is. 

Bázisiskolákat az 1949—< 
50-es tanévben főleg iparilag 
és mezőgazdaságilag fejlett 
városokban szerveznek. A 
cél. hogy ezeknek az iskolák-
nak a színvonalára emeljék 
a következő évben a többi is* 
kólákat is. A pedagógusok 
most döntő harcra készülnek, 
hogy minél tökéletesebbe* 
sikerüljön a beiskolázás. En* 
nek a munkának eredményes 
véghezvitelében nagy segít-
séget nyújt a Magyar Dolgo* 
zók Pártja iránymutatása, 
segítséget nyújtanak a szü-
lői munkaközösségek és a 
Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége is. 

A Szegedi Szakszervezetek Központi Énekkara augusztus 
27-6n, szombaton este 9 órai kezdettel i ki lat rendez a Hun-
g á r i a - s z á l l ó összes termeiben, amelyre szeretettel meeliiv min-
d e n k i t a r e n d e z ö s é ? . 


