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P Á R T É L E T 

A tápéi rádiószeminárium 
hallgatóinak munkájáról 

A rádiószemináriura meg-
szervezésével kapcsolatban 
különös figye'met fordítot-
tunk arra, liogy tudatosít 
suk az elméleti tudás, a 
marxista-leninista ideológia 
elsajátításának fontosságát. 
Ennek érdekében réteggyű-
ésaket rendezőiek és ezeken 
tudatosítottuk a rádiósze 
mináriumok és az elmélet 
fontosságát. Arra töreked-
tünk, hogy ezeken a gyű-
léseken lehetőleg a legna-
gyobb számban vegyenek 
részt dolgozó parasztjaink. 
A gyűlések megszervezésé-
re a kidobo'ástól kezdve 
igénybevettünk minden 
módszert. A rádiószemiuá-
rium jelentőségének tudato-
sítása után fogbattunk hoz-
zá magának a rádiószemi-
náriumnak a megszervezé-
séhez. A jó fölvilágosító, 
népnevelő munka eredmé-
nyeként a rádiószemináriu-
mon körülbelül hetven-het-
venöt cn vesznek részt. Ed-
dig hat előadást hallgat-
tunk meg és dolgozó pa-
rasztságunknak a marxis-
ta-leninista ideológia iránti 
érdeklődését mutatja, hogy 
a hallgatók majdnem kivé-
tel nélkül állandóan és ak~ 
tívan kapcsolódnak he a 
rádiószeminárium munká-
jába. 

Hetenként két előadást 
hallgatunk alapfokon. A 
hallgatók az előadásokról 
jegyzeteket készítenek. Az 
előadás után két szeminá-
riumra osztjuk fel a hall-
gatóságot s kiilön-külön te-
remben tartjuk meg a sze-
mináriumot egy-egy vita-
veze'ő irányításával. Ter-
mészetesen igyekszünk ki-
bővíteni a rádióelőadás 
anyagát. Igyekszünk a fel-
adatokat egyszerűen, érthe-
tően megmagyarázni s meg-
jelölni aj; előadásból adódó 
konkrét napi feladatokat. 
Az e'őadás anyagát min-
den tekintetben alkalmaz-
zuk a helyi viszonyokra 
Például a „Szovjetunió, a 
béketábor élén" című elő-
adás után részben a vita-
vozető, de a hallgatók is 
elmondották, liogy munká-
jukkal hogyan járulhatnak 
hozzá » béketábor erősíté-
séhez. Megmagyaráztuk a 
hallgatóknak a mezőgazda-
sági munka verseny, az idő 
szerű mezőgazdasági mun-
kák elvégzésének és a szo 
cialista mezőgazdasági ter-
melés fölényének kérdéseit 

A szemináriumhallgatók 
fii/s'rpt tépi irt illetőo-n mnlat-

— FÜSZERKISKERESKE-
DÖK FIGYELMÉBE! A füszer-
k&skercskedők szakosztálya ma, 
szerdán este fél 7 órakor érte-
kezletet tart, ometvrek térgya 

. a bor lilán fizetendő borforgaí-
mi adóra vonatkozó uj intéz-
kedések ismerteié e. Előadó dr. 
Mcskó György pénzügyi titkár. 
Minden érdekelt kiskereskedő 
saját érdekében jelenjék meg. 

— ÜZEMI RÁKVÉDELMI elő-
adásokat rendez a Magyar Vö-
röskereszt szegedi csopo.Ija 
szerdán fél 4-kor a kísérlet-
ügyi intézőiben, 5 órakor az 
ítélőtáblán, csütörtökön fél 
,3 órakor a DÉMA cipőgyárban, 

koznak hibák is. Hiba az, 
hogy a nőket nem vontuk 
be kellő számban a szemi-
náriumba. A fiat a'ok szám-
aránya megfelelő, hiszen a 
hallgatók hetven százaléka 
18—30 év között van. Kü-
lönösképpen a fiatalok kö-
rében tapasztalható nagy 
lelkesedés és érdeklődés a 
szeminárium iránt. 

Különösképpen jó ered-
ményt értünk el azáltal, 
hogy a párttagokon kivül 
sikerült bevonnunk az ok-
tatásba — meglehetősen 

nagy számban — a párton-
kívüli dolgozó parasztokat 
is. 

Ami a további feladato-
kat illeti, célul tűztük ki, 
hegy kuüúrgárdát és ének-
kart szervezünk, hogy ezen 
keresztül is é'énkebbé, szí-
nesebbé tegyük a szeminá-
riumot és ezzel is még job-
ban kialakítsuk a szeminá-
rium hallgatói között a kol-
lektív életet. Terveink kö-
zött szerepel az is, hogy 
üzemlátogatást végzünk, 
munkahelyeiken keressük 
fel az ipari munkásokat, 
hogy ezáltal is megszilár-
dítsuk a munkás-paraszt 
szövetséget. 

Hanó János 
ok tat ás-felelős. 

a szegedi í a \ m és tanyák dolgozóinak 
Népi demokráciánk kultúr-

politikájának egyik legfonto-
sabb feladata a mult bűneként 
ittmaradt analfabétizmus leküz-
dése. A népművelési miniszté-
rium ezért alapismereti tanfo-
famokat indit meg mindenütt 
az országban. A szegedi Nép-
művelési Központ vezetésével 
környékünkön is megindult az 
úgynevezett »Alapismereti I.« 
tanfolyamok szervezése, ame-
lyeket az irni, olvasni nem tu-
dók részére indítanak meg. Elő-
reláthatóan a hónap végén kez-
dődnek meg Nagyszegeden ezek 
a tanfolyamok, amelyek mind1-

Vigyázzunk s z őszi mélyszántás minőségére is 
Nagyszegeden és környékén is 

egyre nagyobb területen teljesi-
ti dolgozó parasztságunk a mély-
szántás fontos munkáját. Egyre 
nagyobb tömegben győződnek 
meg a falvak és tanyák dolgozó 
parasztjai arról, hogy a mély-
szántás elvégzése elsősorban sa-
ját érdekük. Nem szabad azon-
ban megfeledkezni arról, hogy 
nem elég csak felületesen el-
végezni a mélyszántást, hanem 
lelkiismeretes munkára van szük-
ség a terméseredmények foko-
zásának egyik legjelentősebb 
módszeréhez: az őszi mélyszán-
tás elvégzéséhez. 

Az őszi mélyszántással csak 
akkor érjük el célunkat, ta az 
valóban mélyszántás és nemcsak 
abból áll, hogy a főid tetejét 
megkarcoljuk. Ha az őszi szán-
fás sekély, akkor egész munkánk 
haszontalan. A vékonyan meg-
szántott réteg sekély vizet tud 
magábafogadni, egy.két őszi 

DEFOSz-szervezet alakult 
Térváron 

ünnepélyes keretek között 
alakították meg vasárnap Tér-
váron a helyi DÉFOSz szerve-
zetet. Eddig Térvár község föld-
munkásainak, kis- és középpa-
rasz! jajnak öszeniivánra vagy 
Ujszenlivánra kellett menniük, 
(ha a DÉFOSz uljáui akarták in-
tézni ügyes-bajos dolgaikat. A 
most megalakult DÉFOSz szer-
vezet nagy segítséget jelent a 
térvári dolgozó parasztoknak 
nemcsak munkájukban, hamm 
kulturális élelükben is. A szer-
vezet elnökévé Kónya Istvánt, 
titkárává Papp Györgyöt, gaz-
dasági vezetővé Aradi Pétert, 
termelési felelőssé Papp Istvánt 
választották. Ezzel az ujabb 
szervezet megalakításával a 
nagyszegedi DÉFOSz szerveze-
tek száma 36-ra emelkedfctt. 

esőtől meg teljesen szétázik, mert 
az alatta lévő szántatlan réteg 
nem engedi keresztül a csapadé-
kot. Minél kötöttebb a talaj, an-
nál veszélyesebb a mélyszántás. 
A sekély művelés könnyen el-
mocsarasodáshoz vezet A túl-
ságosan átázott felső talajréteg 
tavasszal soká szárad, sokáig 
sáros s lassan letelepednek rajta 
a pangó vizet kedvelő gyomok 
és sásfélék. Igy a termés jelen-
tősen csökken. 

Ezt a bajt azonban könnyű el-
kerülni, ha az őszi mélyszántást 
helyesen végezzük el. A legjobb 
munkát természetesen gépi erő-
vel végezhetjük. Erre ma már 
mindenkinek megvan a lehetősé-
ge, mert például Nagyszegeden 
is öt gépállomás áll a dolgozó 
parasztság rendelkezésére, de ha 
esetleg ez sem lenne elegendő, 
akkor a magántraktorosokat ís 
igénybe kell venni. Minél kötöt-
tebb a talaj, annál inkább szük-
séges a gépi szántás, mert igá-
val nem lehet olyan mélyen 
szántani, amint az szükséges. 

A Szovjetunióban és ahol nagy 
területeken a talaj és az időjárás 
a miénkkel megegyezik, a leg-
nagyobb gondot fordítják az őszi 
mélyszántás minőségére. Nem 
egyszer olvashattuk, hogy ott 
milyen terméseredményeket ér 
tek el a géppel végzett őszi 
mélyszántással. A hazai példák 
százai is bizonyítják azt, hogy 
a gözekékkel, traktorokkal ősz-
szel megszántott földeken — 
azonos trágyázás mellett is —1 

közel kétszeres terméseket lehet 
elérni. Ugyanis a valóban mély 
őszi szántással nemcsak csapa-
dékot raktározunk, hanem vas* 
tágítjuk a termőréteget ís. A mé-
lyenjáró eke által felhozzuk a 
nyerstalajt, a téli fagy megdol-
gozza, szétporlasztja és termő-
réteggé alakítja. Igy nem csoda, 

hogy a mélyen szántott talajok 
bővebben teremnek, mert hiszen 
a növények gyökerei vastagabb 
rétegből táplálkozhatnak. 

A mélyen megszántott talaj-
ban nemcsak a tavasziak termé-
se nagyobb és biztosabb, hanem 
az őszieké is. A mélyszántás 
nem üllepedik meg egy év alatt 
s fgy annak jó hatása a követ-
kező őszön vetett terményeknél, 
főkép a búzánál is erősen érvé-
nyesül. 

Pokozottan fordítsunk ezért 
gondot a mélyszántás minőségi 
elvégzésére is, mert ezzel bizto-
sítjuk jövőévi nagyobb darab 
kenyerünket, az ötéves terv első 
bő termésének sikerét. Nagy-
szeged dolgozó parasztsága a 
mélyszántás minél előbbi jő, mi-
nőségi elvégzésével járuljon hoz-
zá ötéves tervünk első silleréhez, 
saját boldogab jövőjének építé-
séhez. 

egyik száz órából áll. A tanfiv 
lyamot sikerrel elvégzett hall* 
gatók díjmentesen vizsgázhat-
nak az általános iskola I., vagj( 
II. osztályából. 

Nagyszögeden összesen 60 
ifyen tanfolyam indlul. A Ma-
gyar Nők Demokratikus Szö-
vetségénele tagjai vállalták, bőgj 
a tanfolyam minden egyes részt-
vevőjével külön is foglalkozna^ 
hogy minél tökctetesebb:n elsa* 
játíthassák az előadott anyagot, 

Már megkczKlte a szegeif 
Népművelési Központ a| 
• Alapismereti II.« tanfolyan, 
megszervezését is. Ezen az iráap 
olvasás mellett főként földrajz^ 
történelmi ismeretekkel foglal-
koznak. Ennek sikeres elvégzés* 
az általános iskola III., IV. osz-
tályába való vizsgázásra jogo:-it« 

Ezeknek a tanfolyamoknak 
mogszervezcse után a szegedi 
Népművelési Központ külön 
természettudományos előadás-
sorozat megszervezését is ter-
vezi a falvak és tanyák dolgo. ól 
számára. 

Paprik á'vé el a konwir várba 

és a p pr kaíievál ólian 

A szegedi FűszerpaprikáértA® 
kesitő Nemzeti Vállalat ér Le. 
siti a termelőket, hogy a zöld-
paprika felvásárlás deccmbet 
3-án befejeződik. A még le nem 
szállított, zölden maradt csöves, 
paprikakészleteket addig a Sze. 
ged-Rókusi Konzervgyár tele-
pén korlátlan mennyiségben vo. 
szik át. A felfűzött pirospapri-
kát a Saövetkezeti-ut 1. száij 
alatti paprikabeváltóban ve szil 
á t Csak a jói be száradt pap. 
rikafüzéreket vásárolják azon. 
ban feL 
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Köze! négyszáz egyéni versenyző 
A MAGYAR KENDERBEN 

(Tudósitönktől) Az Újszegedi 
Magyar Kenderben egyre bővül 
az egyéni versenyt no7,galom. A 
dolgozók a verseny során ujabb 
és ujabb eredményeket érnek 
eL Hogy csak néhány példát 
említsünk: Tóbiás Imrcné szövő 
117 százalékról 190, Dékány Já-
nosné élmunkás 133 százalékról 
191, Kunrzer Mária 132 száza-
lékról 182, Lebótai Józsefné 115 
százalékról ICO, Gulácsi Ferenc-

né 112 százalékról 170 százalék-
ra teljesiti normáját. 

Az egyéni versenyzők szaki-
tanak a régi munkamódszerek-
kei és a szovjet emberek pél-
dája nyomán emelik termelésü-
ket, csökkentve a selejtet. A 
Magyar Kenderben közel 400 az 
egyéni versenyzők száma és az 
elért eredmények bizonyítják a 
versenymozgalom sikerét. 

(Nagy József) 

AZ ENYHESÉG TOVÁBB TART 
Mérsékelt déli, délnyugati szél, változó felhőzet, többfelé 

— főleg délen és nyugaton — eső. Helyenként köd. Az eny* 
heség tovább tart. | 

Belvárosi Mozi; 4. 6. 8 órakor: Hősök hajója. 
Korzó Mozi 6 és 8 órakor: Centercsatár. 

. Széchenyi Mozi 6 és 8 órakor: Hurrá tavasz. 

Magyar Szovjet Társaság mozija ma, szerdán Öttömösdt 
játssza a „Támadás 6.25-kor'' című filmat és « Világ ifjú* 
sága, Graz népi táncok és Sertéstenyésztés című rövidfilm*, 
ket. • 

SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: Leinzinger örökösök* 

Horváth Mihály-u. 9, T: 3213 Pósa Balázs: Kálvária-utca 17, 

Dr Salgó Éva: Mátyás-tér 4/b Selmeczi Béla: Petőfi-telep IX* 

489. szám. Nyilassy örök. k. TDhy Bcla. 

SZÍNHÁZ 

Szerda, november 23.: Ősbemutató, Boszorkányok. 
..Sáevári Endre" bérlet 

Csütörtök, november 24.: Boszorkányok. „Puskin" 
Az esti előadások kezdete fél 8 őrakor. 
A délutáni előadások kezdete 3 őrakor. 

fi MUZEUM nyitva vasár- és ünnepnapokon 9 őrétől U 
óráig hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

fi SOMOGYI KÖNYVTAR nyílva köznapokon 9-t51 19 óráig 

Az elmúlt 
az Országos 

. . . , j fajtiszta, »Viandott« fajtájú ba"-

4 órakor a városi kertészetben r o ? n f u neveltetett fel az állami 
és a közliszla ági telepen. 6; gazdaságok, a termelőcsoportok 
Őrakor az MNDSz székházban j es egyes dolgozó parasztok bá-
lás a kózhdrházhan, | romnudvaraiban. Most nagy-

Naovsze-eifen 1400 í a i s z l a Kakast oszlanak szét 
bani tenyésztését vezetik be. Az 
ország területén elosztják eze-
ket a baromfikat, igy Nagy sze-
ged területére 1400 kakast hoz-
nak vérkeverés céljából. Ezek-
nek eladását megkezdték 21 fo-
rintos árban. 

tavasz folyamán 
Baromfiértókesitő 

NV többezer külföldről behozott 

x FILHARMONIKUS HANG-
VERSENY. A Magyar-SzovJet 
Társaság kerelélien a városi 70 
tagu filharmonikus zenekar 
nagyszabású orosz hangverseny 
kerelében mutatkozik beaNem-
zeti Színházban. A zenekar első 
hangversenye vasárnap, novem-
ber 27-én délelőtt 11-kor lesz. 
Az ifjúság zenei nevelése céljá-
ból külön ifjúsági bemutatót 
rendeznek 20-űn délután 4-kor. 
Jegyek korláto t számban aMa-
gyar-Szo\jet Társaságnál és a 
Zenekonzervatóriumban kapha-
tók. Az iíjusárji előadásra az is-
kolákban és i jusági szerveze-
tekben igényelhetők. A Mrgyar-
Szovjet Társaság tagjainak 20 
százalék kedvezmény. 

— ' MUNKAERŐGAZDALKO-
j DÁS HÍREI. Keresünk yidckl 
i alkalmazásra cipőgyári szak-
munkásokat. Je'entkezés aMun-
k aer őg azdátkod ásná I, Marx-té* 
20. s zám. 

— A b e l v á r o s IV. pártszer-

vezete Kárász-utca 9. sz .ától 

Tisza Lajos-laörut 59. sz. ah^ 

(volt Szántai-féle vendéglő.) 

költözött át. 

— EGÉSZSÉGŐRÖK figye-
l em ! Szerdán délután 6 órakor 
dr. Lantos kerületi orvos nép-
egészségőrei részére értekezletet 
tart a Kossuth Zsuzsa helysé-
gében (Kis Dávid-ház). A pon-

t tos megjelenés köle „»."> . 


