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Ujabb kulákleleplezések 

Szigorú eljárás indul a még mindig szabotáló kulákok ellen 

Már csak néhány nap van hát-

ra a búzavetés teljesítésének ha-

táridejéig, de a kulákok nagy-

részt) még mindig nem 

akarja elvetni a búzát és azon 

mesterkedik, togy minél jobban 

megakadályozza az őszi szántás-

vetési verseny sikerét. A dolgozó 

parasztság és a népi szervek 

ébersége nyomán azonban sorra 

hiusulnak meg a kulákok szabo-

tálási kísérletei. 

Legutóbb a szatymazi DÉFOSZ 

a szabotáló kulákok egész sorát 

leplezte le és leleplezése nyo-

mán szigorú eljárást indítanak 

ellenük. Igy például a 73 holdas 
Korom Sándor birtokán, ahol 
veje, Szalal Ferenc gazdálkodik, 
még egy szem búzái sem vetettek 
el. Szalai Ferenc úgylátszik 

)tméltó" akar lenni Korom Sán-

dorhoz, aki jelenleg is börtön-

büntetését tölti feketevágásért és 
vetömagíekctézésért. Ugyanakkor 

felesége, Korom Sándorné, a 

közellátás érdekeit veszélyeztető 

csalást követett el, mert több 

gabona fejadagot tartott vissza, 

viint amenyihez joga volt. 

mazi DÉFOSZ Széli György 

öszcszéki kulákot, valamint a 38 

holdas Kondász Pál szatymazi, 

Sávai László 42 holdas szaty-

mazi, Korom Lajos 98 holdas 

fehértói és Ördög Mihály 27 hol-

das fehértói kulákot. Egyikőjük 

sem vetett még búzát és még 

hozzá sem készültek a búzavstés 

teljesítéséhez. 

Hasonlóképpen szigorú eljárás 

indul Dobó Rezsó Petőfi-telepi 

kulák-kocsmáros ellen is, ak i 

csávázatlan, piszkos, törött vető-

maggal akarta szaboTálni az öczi 

szántás-vetési munkát. 

A hős lenini Komszomol 
példát mutat 

Egy d i á k leve lo a Dé lmagya ro r s z ágho z 

\ míg az ifjúmunkások és 

dolgozók az üzemekben 

megfeszített munkával, többter-

meléssel megszilárdítják a nép 

államát, addig a tanulóifjúság 

— példát véve tőlük — az iskola 

padjaiban jótanulással épfti a 

szocialista jövőt. Már az iskola-

év kezdete óta tanulókörökbe tö-

mörül, hogy az anyagot még job-

ban elmélyítse, komolyabban 

feldolgozza. A tanulópárokban 

pedig a jobb tanulók segítik 

gyengébb társaikat tanulási szín-
' s ! —-

Ugyancsak leleplezte a szatv- I vonaluk emeléséért. 

Szeneden rendezi vándorgyűlését 
az újjászervezett Magyar Néprajzi 

Társaság 
Az újjászervezett Magyar 

Néprajzi Társaság szombaton és 
vasárnap rendezi meg Vándor-
gyűlését Szegeden. A vándor-
gyűlés szombaton déíe'őtt 10 
érakor néprajzi szakmu beszé-
lérsel kezdődik az Ady-téri egye-
lem nagytermében. Défbcn 12 
órakor Kálmány Lajos, a liires 
szc ;edi néprajztudós, Oltványi-
nka 2. szám alatti volt lakó-
búzának c nléktábláját koszo-
mTZük iFC;. a .Magyar ISeprajzi 
i.nrsaság' nevében Ortutay Gyu-
fa kulluszmin-'szlcr, a város 
nevében Dénes Leó polgármes-
ter, az egyetemi nevében pedig 
dr T cm sényi -Waldapfeí Jmrc 
elvtárs, rektor mond" beszédet. 
Ar-ftfli épség1 után. 1 érakor nyi-
'ik mer a Kálmány Lajos om-
tékkiálíitás a múzeumban. Dél-

után 4 órakor nyilvános felol-
vasóülést rendeznek az "Ady-
téri egyetem nagytermében. Itt 
Ortutay Gyufa isme-tett a nép-
rajztmlumány Ötéves "tervét. 
Es'.e 6 órakör'TJrTütay kuítusz-
mioiszier nyitja megj az ccjye-
iétn ds a ncvcfffképzö főiskola 
brosz intézeteit. yasárnap dél-
előtt Tél tizenegy órakor az Ady-
téri egyetemen, délután őt óra-
kor peÜKj a városháza közgyű-
lési 1 érmében folytatódik a (vlán-
dorgyülés müsoi-a. 

I lélfőn a vándorgyűlés részt-
vevői a sándorfalvi és dészfld 
termelőszövetkezetet, valamint a 
traktorállomást tekintik meg, 
délután pedig a hódmezővasár-
Iielvi múzeum kiállításának ün-
nepélyes megnyitásán vesznek 
részt. 

A Maqijar-Szovjet Társaság ma este 10 órai kezdettel vita-
estet rendez Dugonics-tért székházában, amelyen 

Szofronov: „Moszkvai jellem" 
cimü szinmüvét vitatják meg Szeged dolgozói. A vitaestre min-
den szegedi dolgozót meghiv a Magyar-Szovjet Társaság. 

A z üzemek mintájára az is-

kólákban is megszervezték 

a munkaversenyeket. Az osztá-

lyok, tanulókőrök és az egyének 

is versenyben állanak egymással. 

A munkaverseny célja: A tanul • 

mányi eredmény emelése, a régi, 

rossz dlákszohdsok — súgás, 

npuskázáse — megszüntetése, a 

legyelem minél nagyobb megszi-

lárdítása. A tanulóifjúság nagy 

lelkesedéssel dolgozik a célok 

érdekében. 

AAint a munkában, harcban, a 

tanulásban is a hős lenini 

Komszomol az, amelyik a ma-

gyar ifjúságnak a példát matat-

ja. A Komszomol 3Í. éves éofor-

dalóján az iskolák összes oszfá-

lyai egy-egy példaképei választa-

nak az ifjú hősök közöl. Üdvözlő 

levelekben fejezik ki elragadtatá-

sukat, nagyszerű szervezetük 

iránt. A Komszomol megmutatta 

az igazi utat a harcban és tanu-

lásban, a magyar ifjúság Qe<f\g 

követi őt. A Párt kiadta a jel-

szót: tanulni. A fiatalság átérez-

te, hogy reá a tanulás terén fo-

fokozott felelősség vár. Csak a 

fokozottabb szorgalommal való 

tanulással válik méltóvá, a szo-

cializmust épttó hazája és osz-

tálya bizalmára. Szemelőtt tart-

ják azt a lenini mondást, hogy 

az ifjúságnak csak egyetlen egy 

feladata van: Tanulni. S az ön-

tudatos diákfiatalok híven tel-

jesítik a Párt által megszabott 

kötelességeket... 

Nyíri László, 

a Klauzál Gábor-gimnázium 

tanulója. 

A MAGYAR IFJÚSÁG PÉLDAKÉPE 
A 31 ÉVES KOMSZOMOL 

Október 29-én ünnepli 31 éves 

fennállását a Szovjetunió ifjúsá-

gának hatalmas szervezete, a 

lenini Komszomol, amelynek 

megalakitásán Lenin elvtárs dol-

gozott, majd megkezdett művét 

Sztálin elvtárs folytatta. 

Most, 31 évrs visszatekintve, 

magunk elótt látjuk a Komszo-

mol dicsőséges múltját, amely-

ben kivette részét a szovjet ha-

lalom megszilárdításáért, az osz-

tálynélküli társadalom felépíté-

séért vívott küzdelemben. Erejé-

nek forrásai mindig a Bolsevik 

Párt élenjáró eszméi voltak, 

Uj káderek kinevelésével nagy 

segítséget nyújtott a Párt részé-

re. Kezdeményezésével és lele-

ményességével megállta helyét a 

termelésben, az országépítésben 

és a Nagy Honvédő Háborúban. 

Kultúrvonalon is beváltották a 

komszomolif jak a hozzájuk fű-

zött reményeket, bevették a tu-

domány várát is. 

A lenini Komszomol történeté-

nek példájából tanul népi demo-

kráciánk ifjúsága is. Most a 

Komszomol megalakításának 31 

éves évfordulója alkalmából nagy 

ünnepségekre készül az ország s 

így Szeged ifjúsága is. Ezeken az 

ünnepségeken tesznek hitet amel-

lett, hogy a Komszomol példájá-

nak nyomdokain haladva, a mun-

kában, harcban és a tanulásban 

hü segitó társai lesznek dolgozó 

népünknek. 

A szegedi fiatalok már eddig 

is bebizonyították, hogy minden 

tekintetben méltók akarnak lenni 

a dicső Komszomol fiataljaihoz. 

A munka hősei, az élmunkások 

és újítók kőzött nagyszámú jfjú* 

munkás van. Élenjárnak az egyé-

ni Ós párosversenyben, a brigá-

dok versenyében is. Á szakmu® 

kás átképzés fontosságát átéreai 

ve, számos ifjúmunkás vesz résé 
a fonó- és szövőipari átképzésen 

De az ötéves Tervkölcsös 

jegyzéséből is kivette részét ( 

szegedi ifjúság. Ngm egy ifj4< 

munkás akadt, aki jiatszázforim 

tos fizetése mellett 1000 forintot, 

vagy azon felül jegyzett Terv* 

kölcsönt. A Párt irányításával 

indult meg a szegedi ifjúmunkás 

sok harca a tudomány váránali 

bevételéért. Sokszáz szegedi ifjús 

munkás került magasabb iskolás 

ra, főiskolára, egyetemre. Néps 

hadseregünk tisztjei között, de 

mokratikus rendőrségünkben / J 

igen jelentős számban találjuk 

őket. 

Szeged ifjúsága az elkövetkes 

zendő időkben még fokozottabb 

lendülettel vesz részt hároméves 

tervünk mielőbbi sikeres befejes 

zésében és ój ötéves tervünk 

megvalósításában. Munkafelajáns 

lásaikkal köszöntik a hős leniül 

Komszomol ifjúságát. 

ígéretet tesznek arra, hogf 

boldogabb, szocialista jövőjük' 

építését vállalják s hogy építs 

hcssenek, kitartó, türelmes tanús 

lássál elsajátítják az ahhoz szüks 

séges tudást. Szemináriumok sos 

rozatát hozzák létre, hogy minél 

szélesebb tömegek fejleszthessék 

ideológiai tudásukat. 

A magyar ifjúság eddig is bes 
bizonyította, hogy érdemes a bfs 
zalomra, amelyet Pártunk, dols 
gozó népünk helyezett beléjs. 
Munkájukkal bebizonyítják, hogyt 
a nagy feladatok megoldásába® 
a Kodszomol példáját követik 
és Pártunk vezetésével továbbra 
Js élenjárnak a népünk felemol* 
kedéséért folytatott harcban. 

Sliabla Ernő 

Szeged ifjúsága 
vasárnap rendezi meg 
Komszomof-ünnepségét 

(Tudósítónktól.) A Komszomol 31 éves fennállásának évlor* 
dulója alkalmából hatalmas ünnepség színhelye lesz a szegedi 
MINSZ-székház. Lázasan készülődnek a fiatalok a lenini Kom-
szomol megünneplésére, hogy hitet tegyenek a mellett az ifjúság 
mellett, amely 31 évvel ezelőtt is ott harcolt a Bolsevik Póri 
oldalán a forradalomban, résztvett a nagy szocialista építésben 
s méltó részese volt a fasizmus ellen kivívott győzelemnek. A mi 
példaképünk a hős lenini Komszomol s ennek a megünneplésé-
re készül most lel az egész világ haladó ifjúsága. A szegedi ifjú-
ság a saját szervezeteiben, majd vasárnap délután 5 órakor a 
MlNSZ-székházban tartandó műsoros előadáson méltatja a Kom* 
szomol megalakulásának történelmi jelentőségét. 

Markovits Tibor 

Hosszú, éles fütty száll át a 
szétszórt domaszeki és fekete-
széli tanyák felett. A fütty a 
kisvaeúton Pusztamérges felől 
Szeged felé haladó vonod moz-
donyának füttye, hasító erőség-
gel vág keresztül a tanyák reg-
geli csendjén, majd rövid kur-
ta visszhang támad u'ána. Té-
len erre a jelre szoktak ébredni 
a környék tanyáinak lakói. 
Most azonban már régen talpon 
vannak. Legtöbbjük k n a föl-
deken végzi munkáját. 

Érdekes és változatos táj vo-
nul el a vonat ablakán ki'ekin-
tö szemek előtt. Nem meglepő 
a sok kíváncsi fej, mély a vo-
tírt napsütötte ablaküvegei mö-
gül figyeli és jól szemügyre ve-
ssi a földeket és a rajtuk dol-
gozó embereket. Hogy állnak 
Domaszéken és Feketeszélen az 
őszi szántás-vetési munkával? 
M.ndenkit ez érdekel. Nem csn-
ia, ők is ezt csinálják már több 
'tete, ki Zákányban. Ruzsajárá-
son vagy Pusztamérgesen. 

Érdeklődésükre megadja a 
lálaszt a szemük előtt elvonuló 
;zántóföldek képe és a rajtuk 
•zorgoskodö emberek munkája. 
Szántások, zöldelö rozsvetések 

B ® M E ® e T ® I L ® 
váltják egymást. Itt-ott egy 
vagy két• szárkrip látható még 
a dűlő vége felé. Talpon lévő 
kukoricát keresve sem találni. 
A domaszéki dolgozó kis- és 
kö-épvarasztok szorgalmas, lel-
kiismeretes munkájának hü. 
képét mutatják a szép, rend-
bentartott földek és az idejében 
elvetett zöldelö vetések. 

Mintha visszalapoznánk egy 
héttel a naptárban, mikor át-
gördül a vonat a feketeszéli 
tanyák közé. Itt bizony még el-
vész az a néhány zöldülő ve-
és. ami mutatkozik az agyon-
száradt kukoricatáblák közt, 
ahol még mindig akadnak tal-
pon lévő kukoricatáblák. 

Mi okozta ezt a lemaradást? 
r- vetőd k fel a kérdés. Hogy 
lehet ilyen különbség a két ta-
nyavidék. Domaszék és Fekete-
szél között. Gazdasági helyze-
tük. talaj- és időjárásviszonyaik 
általában egyformák. Még köz-
igazgatásilag is egybetartoznak. 
,4 földek és a rajtuk gyengén 
haladó munka mutatják, hogy 

e mögött ott van a kulákok ke-
ze is. 

Feketeszélen ugyanúgy, mint 
Domaszéken dolgozó parasztok 
és kulákok laknak. Mégis ilyen 
különbség adódik a két tanya-
világ őszi munkáinak teljesíté-
sében. 

Mindez a gyenge népnevelő 
munka következménye. Fekete-
szélen hiába igyekezett az ön-
tudatosabb része a dolgozó pa-
rasztoknak, Masa Imre. Nacsa 
József, Csillag József, Kí'rt Ist. 
ván és a többiek. Hiába indítot-
ták el az egyéni-párosverseny 

mozgalmat, a dülöversenyt, nem 
követ e munkájukban a dolgozó 
kis- ,középparasztok jó része. 

— Hosszú évek tapasztalata 
tanított arra — mondja Masa 
Imre, hogy az idejében, a ko-
rábban elvetett gabona jobb 
Urmést ad. Ezért igyekeztem 
is- az idén épptn úgy. m nt más 
évben idejében elvetni gabo-
nám. 

Mindezt nagyon jól tudják a 
feketeszéli dolgozó parayz'ok 
közül még igen sokan. Méais 

akadtak olyanok, akik vonta-
tottan végezték a rozsvetést és 
ímmel-ámmal kezdtek hozzá a 
búzavetéshez is. 

Nagy szerepük van ebben a 
kényszeredett munkában He-
gyesi János, Bába János. Or-
dögh Mihály és a többi fekete-
széli kulákoknak. Uj taktikát 
alkalmaztak a vetésterv hátrál-
tatásában. Borkóstolókat ren-
deztek, különösen azokon a na-
pokon, mikor kisgyűlés, vagy 
DÉFOSz-gyűlés volt. A kóstoló-
ra becsalogatták a gyűlésre 
igyekvő kisparasztokat. 

— Csak egy pohár borra jöj-
jön be szomszéd, — hívogatták 
mézes-mázos szavakkal a dolgo-
zó kisparasztokat, csakhogy fel-
tartsák őket és ne juthassanak 
el oda, ahol éppen az ős2i szán. 
fás-vetéssel kapcsolatos kérdé-
sekről van szó. Nem egy bor-
kóstoló vége pedig az lett. hogy 
irt tanácsaikkal igyekeztek befo-
lyásolni a vendégül lá'ott kis-
parasztokat. 

Egy hétig taríc-tt ez az álla-
pot míg feleszméltek a fekete-

szén dolgozó parasztok. De ez 
éppen elég volt ahhoz, hogy el-
maradjanak a szántás-vetési 
munkában öntudatosabb társaik 
melleit. 

Nagyot billent Domaszék é» 
Feketeszél dolgozó parasztjai-
nak immár hagyományossá vált 
mezőgazdasági munkaversenyé-
nek mérlege. A domaszék iek 
most messze elhagyták szom-
szédaikat az őszi szántás vetési 
munkában. Előreláthatólag egy-
két nap múlva be is fejezik ve-
téstervüket. A feketeszéli dol-
gozó parasztoknak pedig len-
dületes munkái kell végezni 
hogy ofcióber 31-ig ugyancsak 
teljesítsék 100 százalékig vetés-
tervüket. 

Felismerték a magát jó em-
bernek mutató kulákok aljas*ú-
yát a feke eszéli dolgozó kispa-
rasztok. Rájöttek, hogy a dol-
gozó nép, s ezzel együtt az ő 
szájukból is ki akarták venni a 
kenyeret. G^tiilölettel gondol-
nak most rájuk. Kettőzött erő-
vel fogtak munkához, s ragad-
ták meg az eke szarvát, hogy 
behozzák ezt a szégyenteljes le-
maradást. 

Nagy Pál 


