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Még mindig nem értették meg Rákosi elvtárs beszédét 
az aisóközponti „Vörös Október" termelőcsoportban 

„Ahol nem hallgatják meg, sőt el-
nyomják a tagság kritikáját és ahol 
még kevésbbé lehet szó önkritiká-
ról. ott az út lefelé rezet" — mon-
dotta Rákosi elvtárs február 10-i 
beszédében. Rögtön gyakorlati pél-
dát is hozott fel: „A győri megye-
bizottság a rajkai termelőszövetke-
zeti csoportban hibákat észlelt. A 
hibák kivizsgálásánál kiderült, hogy 
a csoport pártszervezetének titkára 
diktatórikusán vitte a dolgokat. Nem 
engedett senkit beleszólni a vezetés-
be, ordítozott az emberekkel és úgy 
a párttagságot, mint a pártonkivü-
hekct a legkisebb hiányosságért az 
Államvédelmi Hatósággal fenye-
gette". 

A Központi Vezetőség február 
10-i határozata óta eltelt idő alatt 
sok pártszervezetben és termelőcso-
portban kiküszöbölték már a ha-
sonló hibákat, de az alsóközponti 
„Vörös Október" termelőcsoport ve-
zetőségének és párttitkárának még 
nagyon sok kijavftanivalója akad. 

Ábrahám Mihályné, az üzemi 
pártszervezet párttitkára nemcsak 
elnyomja a tagság kritikáját, ha-
nem 

valósággal basáskodik 
a termelőszövetkezeti csoport tagjai 
felelt. Ha valaki kritizálni merte 
Abrahámné hibáit, egyszerűen ledo-
rongolta az illetőt és kijelentette: 

— Nekem csak egy telefonbeszél-
getésbe kerül és máris el lesz in-
tézve! — Vagy: — Ugy merjen be-
szélni, hogy ki lesz vágva a terme-

lőcsoportból. 
Az ősszel, amikor a termelőcso-

port az épületet átvette, a padláson 
több mint négy mázsa elsőrendű 
szőlő volt elrakva télire. A csoport 
tagjai kérték a vezetőséget, hogy a 
szőlőt ossza ki közöttük. A vezető-
ség és különösképpen Abrahámék, 
húzták-halasztották a szőlő szétosz-
tását. Ez annál is inkább könnyen 
ment nekik, mert a kulcs náluk 
volt. Mikor aztán a tagság többszö-
ri követelésére mégis kiosztásra ke-
rült a szőlő, a négy mázsából két 
és fél mázsa teljesen megrohadt. 

Ilyen és ehhez hasonló eset igen 
sok előfordult már Abrahámnéval 
kapcsolatban. 

A párttitkárnak a szervezeti élet-
ben is szorosabb kapcsolatot kelle-
ne tartania a tagsággal, mert bizony 
nem népszerű a személye és 

Inkább félnek töte 
mint szeretik a termelőcsoport tag-
jai. Előfordult, hogy amikor a tag-
ság teljes létszámmal jelen volt a 
csoportértekezleten, Abrahámné nem 
tartotta szükségesnek, hogy 6 is je-
len legyen, ő a DÉFOSz gyűlésre 
ment el. 

Súlyos hibák mutatkoznak az in-
tézőbizottság munkájában is. A mun-
kát rosszul szervezik meg, márpe-
dig, ha rossz a munka megszerve-
zése, nem is várhatunk jó teljesít-
ményt sem. A szombati csoportér-
tekezleteken nem esik szó egyálta-
lán a következő heti munkatervről. 
'A' dolgozók soha sem tudják, hogy 

J holnap mit csinálnak. Reggel 6 órá-
" tói sokszor 8—9 óráig is várakoz-
nak, mire megtudják, hogy hova 
mennek dolgozni azon a napon. 

Ez a lehetetlen állapot 

elégedetlenséget vált ki 
a csoport tagjai között. Ezeket a 
hibákat ki kell küszöbölni sürgő-
sen, mert az elégedetlenség a cso-
port munkáját, fejlődését akadályoz-
za és bomláshoz vezethet. 

A vezetőségen belül egyes munka-
köröket sem látnak el kellőképpen, 
hanyagságból, nemtörődömségből, 
amiből a csoportnak komoly kára 
származik s ezen keresztül az egész 
országnak is. 

Például Német István termelésfe-
lelős hanyagul végzi a rábízott fel-
adatot. Előfordult, hogy az ő ha-
nyagsága következtében kukoricát 
vetettek olyan földterületbe is, mely 
nem volt kellőképpen előkészítve a 
mag alá. 

Igy persze nem mehet jól a mun-
ka. Nem kell csodálkozni, hogy a 
tagság elégedetlen a rossz vezetés-
sel. A párttitkárnak és a csoport in-
tézőbizottságának gyökeresen változ-
tatnia kell a mostani állapoton, ki 
kell javítani a meglévő hibákat, 
hogy a termelőcsoport fejlődőképes 
legyen. Ebben a gépállomás és a 
mezőgazdászok felvilágosító munká-
val nagyban segítségükre lehetnek 
annál is inkább, mert ezek a pro-
blémák nem ismeretlenek előttük 

Ünnepélyes keretek között avatják fel 
szombaton a szegedi uj Fog- és 

Szájbeteg klinikát 
Május 13-án ünnepélyes kere-

tek között kétnapos tudományos 
iJ őa dássor o zat l a 1 egybekötve 
avatják fel a Szegedi Egyetemen 
az új Fog- és Szájbetieg klinikát. 

A korszerűen berendezett és 
felszerelt klinika létrehozásában 
egészségügyi kormányzatunk az 
egyetemnek. Szegednek és az 
-egész Délmagyarországnak is ré-
gi nagy hiányosságát pótolta. 

A Teleki-utcai ósdi szűk ren-
delőintézet már régóta sem tudo-
mányos, sem gyakorlati szem-
pontból nem felelt meg azoknak 
a követelményeknek, amelyeket 
egyrészt a slomatoiógia tudomá-
nyának haladása, másrészt nép-
egészségügyünknek a felszaba-
dulás utáni egyre lendületesebb 
fejlődése megkövetelt. Három-
eves tervünk sikere és Pártunk 
bölcs egészségügyi politikája tet-
te lehetővé azt, hogy Szeged új 
korszerű klinikát kapott. 

Az új intézmény a volt Tóth-
f.zanatórium épületében nyílik' 
meg, amelyre igen komoly fel-
adatok várnak. A fogszúvasodás 
is fogínysorvadás betegségek 
megelőzésével és gyógyításával 
foglalkozó tudományos kutató 

munka az intézet egyik legfőbb 
feladata. Hasonlóan fontos mun-
katerülete lesz az oktatás, — el-
sősorban a jó szakorvosok kép-
zése és a gyakorló fogorvosok 
továbbképzésének — elősegítése. 

Ugyanakkor jelentős feladat 
vár a klinika orvosi karára is a 
közvetlen gyógvító munkában. A 
már meglévő bőséges, modern, új 
felszerelés az ötéves terv kereté-
ben biztosított hatalmas beruhá-
zási összegek mutatják, milyen 
nagyok az új klinika feladatai, 
de mutatják azt is, mennyire 
megbecsüli népi demokráciánk a 
céltudatos, tudományos kutatást 
és milyen magasra értékeli a jó 
orvosi munkát. 

A Szovjetunió, mely minden-
ben útat és példát mutat, a nép 
egészségvédelme terén is vezet 
bennünket. A szocialista társa-
dalomban a legfőbb éríék _ az 
ember és ez a szempont érvé-
nyesült az új klinika létrehozá-
sánál is, amikor szombaton ün-
nepélyes keretek között nyitják 
meg az új klinikát. 

Gáti Tibor, 
Orvosegészségügyi szakszervezeti 

titkár. 

Ü Z E M I D O L G O Z Ó L E V E L E 
,Mélyszántás"~ról a 

Nagy élményt jelenlett nekem is 

a „Mélyszántás" szegedi bemutató-

ja. Mi, ipari dolgozók. nem annyira 

láttuk ezt  a szörnyű elnyomást fa-

lun. amelynek a mnukásosztály szö-

vetségese, a nincstelen falusi prole-

tár részese, szenvedő alanya volt. 

Amikor ma a szocializmust építik n 

falun is, szükséges, hogy ilyen szín-

darabokat lásson a dolgozó paraszt-

ság szövetségese, az ipari munkás-

ság. 

A fiatalabb falusi dolgozó parasz-

toknak is szükséges, hogy lássák 

elevenen a szocialista-realista mű-

vészeten keresztül, hogyan taposta 

évszázadokon át a falusi ku-

lákság a cselédjét, hogyan zsákmá-

nyolta ki  a dolgozó kisparasztokat 

és hogyan csapta be a középparasz-

tot. De mást is látunk és mást is 

meg tudunk érteni Meg tudjuk lát-

ni és érteni, hogy miért maradtak el 

annyira a fejlődésben az idősebb 

falusi dolgozók. Kitűnik, hogy a fa-

lun a klerikális reakció támadja n 

termelőszövetkezetek létesítésének 

r ég a gondolatát is, hogy hosszab-

bítsa uralmát, a falu kapitalistáival, 

a kuláksággal szövetkezve a falusi 

dolgozó± kizsákmányolására 

Láthatjuk élő, elevenen, hogyan 

taposta el a kulákság cselédeit egé-

szen az állati sorig. Láthatjuk a tél-

revezetett középparasztot, hogyan 

tétovázik, hogyan ingadozik ide-

oda De láthatjuk azt is, hogyan se-

gíti a Párt ezeket a félrevezetett 

dolgozó parasztokat. Sokat és szívó-

san kell falusi elvtársainknak küz-

deni a kulákság, a falu kapitalistái, 

a klerikális reakció ellen, amig min-

denki belátja, hogy a dögvész ellen 

nem ráolvasással, hanem oltással, a 

kulákság ellen pedig szövtekezetbe 

tömörüléssel küzdhetnek sikeresen 

dolgozó parasztjaink. 

Figyelmébe ajánlom ezt a színda-

rabot mindenkinek, aki igazán szi-

vén viseli a munkásság és dolgozó 

parasztság szövetségét, hogy reális 

alapot kapjon a falu kizsákmányo-

lói elleni gyűlölere és a nyegle 

„urak" elleni szívós harcra. 

Akármennyire öltögetik mocskos 

nyelvüket az imperialisták, a Párt 

által emberi sorba felemelt dolgozó 

parasztság a munkásosztállyal olyan 

szövetséget alkot, amely győzelemre 

viszi a jobb életért vívott harcot; a 

béi.e ügyét. 

Gyapjas János 

nyomdász. 

1514 forinttal teljesítenék tnl 
felajánlásukat Szeged-Állomás 

dolgozói 
A Szeged-Állomás dolgozói május 

elsejére kivétel nélkül valamennyi-
en értéke^ felajánlást tettek, melye-
ket maradék nélkül végre is hajtot-
tak. Megállapították, hogy a dolgo-
zók 15-14 forinttal teljesítették túl 
felajánlásaikat. 

A vásárlóközönség 
véleményét kéri 

a Népbolt 
(Tudósítóríktól.) A Népbalt áru-

diálkban is folyik a verseny. Az áru-
dük egymás közötti versenyén kí-
vül az ATEX-el is versenyben éli-
nek a Népbolt dolgozói. 

A Népboltok egymás közötti ver-
senyében igen. komoly helyet foglal 
el a tisztasági párosversen.V. pél-
dául a 27-es számú Népboltban jó-
formán mindenki takarít( ízléseseb-
ben, szakszerűbben és tisztábban 
kezelik a húsárukat és a tejtermé-
keket. Ez az áruda feltétlenül meg 
ttoarja nyerni a párosversenyt a 
9-es számú Népből tt a! szemben. 
Több Népboit fiókban — különösen 
a 13-ais és a 9-esben is — a dolgo-
zók előzékeny kiszolgálásával és ió 
árukezeléssel igyekeznek a forgal-
mait emelni. 

Az eredményeik mellett azonban 
vannak a Népboltjafinknál hiányos-
ságok is. Ezek közül csak párat 
említünk meg. A 9-es számú Nép-
boltban például igen sok üres üveg 
fekszik a raktáron, ami igen káros 
hatású az üveges árú forgalmának 
szempontjából. A 10-es számú Nép-
boltban az éberség körül mutatkoz-
nak hiányosságok. Az áruda veze-
tője a hivatalos bélyegzőt az Író-
asztalon őrizetlenül hagyta. A 12-es 
Népboltban a verseny lendületénél 
fcpsKz altunk hiányosságokat. Bü-
rokratikusain adminisztrálják a ver-
seny adatait, nem értékeliik ki a 
dolgozóik előtt. 

A Népbolt dolgozói a közönséget 
ís bevonják munkájuk és versenyük 
ellenőrzésébe. Ezúton Is felikérjük 
a vásárlóközönséget, hogy a Nép-
bolt Központot (Szócshenyi-tér 3). 
tájékoztassák a Népboltok dolgo-
zóinaik munkájáról, írják meg, hogy 
hol tapasztalták jó kiszolgálást, 
honnan vettek jómlnőségű árut, de 
írják meg a hibáikat is, azért, hogy 
ezeket a Népbolt Központ vezető-
sége megszüntethesse. (K. L.) 

„Magyar Tanácsköztársaság, 1919" 
címmel fart előadást Kafá István elvtárs 

a Pártokfatás Házában 
A magyal! nép 1919-ben, röviddel 

azután, hogy az orosz munkásosz-

tály a Nagy Októberi Szocialista 

Forradalomban kivívta szabadságát 

— megkfséreHe, hogy kövesse a® 

orosz munkásosztály példáját és 

létrahozta a proleítáriáfius diktatú-

ráját, a Magyar; Tanácsköztársasá-

got. 

A magyar történelem e dicsősé-

ges szakaszának eseményei*- ismer-

teti Kató István elvtárs vasárnap 

délelőtt tfz órakor a Pártoktatás 

Házában. Előadásának címe: ,,A 

Magyar Tanácsköztársaság, 1919" 

Rövidesen megjelenik a Tiszatáj 
legújabb száma 

Néhány nap nt^va jelenik meg a 
„Tiszafái" elmü folyóirat legújabb 
száma. A legújabb számban a már 
jól ismert szegedi írókon, költőkön 
kívfil a mos' feltűnt fiatal tehetsé-
gek müvei is szerepelnek. 

Ebben a Számban Lödi Ferenc, 
Békés Virág és Szokohi Károly leg-
újabb verseivel, Somfay László 
„Szabó Imre elindulSzabolcsi 

Gábor „Kulák Jankó fámád" és Se-
res József „Fiatalok a tsses-ben" 
cimű elbeszéléseivél ismerkednek 
meg a szegedi dolgozók-

A „Tiszatáj" új száma híven tük-
rözi vissza majd azt a lelkes törek-
vést, amelyéi a lap köré csoporto. 
sult írói munkaközösség a szocia-
lista, realista irodalmunk fejleszté-
se érdekében kifejt. 

„NEPEK DALAI" 
A szegedi énekkarok munkaközősségének hangversenye 

az Ady-téri egyetemen 
'Á szegedi énekkarok munka-

közössége május 20-án, szom-
baton este fél 8-kor az egye-
tem Ady-téri nagytermében 
hangversenyt rendez. A hang-
versenyen a Dohánygyár, a 
MÉMOSz énekkara, az egye-
temi dolgozók, a MEFESz, a 
MÁV szakszervezeti énekkara, 

valamint a közalkalmazottak 
szakszervezetének „Bartók" 
kórusa vesz részt. 

A „Népek dalai" énekkari 
hangverseny műsorán szovjei, 
magyar, bolgár, cseh, délszláv, 
kínai, lengyel, német, olasz, 
osztrák, román és szlovák nép-
dalok szerepelnek. 

A SzOT határozata után jobb munkát 
ígértek a TÜZÉP dolgozói 

(Tudósítónktól.) 'K TÜZÉP 
iizemi bizottsága üzemi érte-
kezlet keretében a dolgozók 
előtt ismertette a SzOT határo 
zatát és rámutatott arra, hogy 
mennyire fontos a szocializmus 
építésében a SzOT által fel-
tárt hibák kiküszöbölése és a 
jövőben öntudatosahb, jobb 
munka végzése. 

Zakar Mihály elvtárs, üb. 
titkár beszédében kihangsú-
lyozta, hogy a normát rövide-
sen a TÜZÉP-nél is bevezetik. 
Felhívta a dolgozók figyelmét 
arra, hogy munkájukban soha 

se tévesszék szem elől a íJzOT 
határoza tá t . Ügyeljenek arra, 
hogy egyik telepen se fordul-
hasson elő norma- és bér csa-
lás. 

Zafcar elvtárs beszélt még a 
munkafegyelem, a munkarend 
szigorú betartásáról is. Beszé-
déhez • a dolgozók sokan hozzá-
szóltak és megígérték, hogy az 
ötéves terv sikeres végrehaj-
tása érdekében az eddiginél 
még fokozottabban és öntuda-
tosabbak végzik munkájukat. 

Újvári Nándorné. 

Vasárnap délelőtt tartja meg alakuló 

konferenciáját a Szegedi Biológus Kör 

Gengsxter-bixottitágot 
kellett felállítani 

Amerikában 

Szenátusi bizottságot állítot-
tak fel Amerikában, melynek 
vizsgálatot kell folytatnia az 
USA bűnszövetkezeteinek te-
vékenységéről. A bizottság 
1,500.000 dollár hitelt kap. hogy 
„hatásosan" küzdhessen a 

í gengszterbandák ellen* 

A Szegedi Biológus Kör va-
sárnap délelőtt 11 órakor az 
Ady-téri egyetemen tartja meg 
alakuló konferenciáját. A kon-
ferencián dr Bálint Andor, a 
Mezőgazdasági Tudományos 
^özpont helyettes vezetője a 
„Tudomány ós gyakorlat kap-
csolatának jelentősége" cím-
mel tart előadást. 

A vasárnap megalakuló 

Biológus Kör már nem úgy, 
mint a múltban, az idealizmus 
talaján, hanem a dialektikus 
materializmus alapján felépül-" 
,ve, igazi tudománnyá válik, 
amely hatalmas alkotásokra 
képes és tevékenyen bekapcso-
lódik az új, szocialista társa-
dalom felépítésébe. 

Az alakuló konferenciára a 
Biológus Kör vezetősege min-
den dolgozót szeretettel vár. 

Az egész világ ifjúságának 

PEl DAT MUTAT A KOMSZOMOL 
Ma írtunk dolgozatot az „Ifjú 

Gardáról" ós felelevenedtek 
előttünk a Komszomol dicsősé-
ges harcai. A szabadság, az élet-
forma és az otthon védelmében 
olyan erkölcsi felsőbbrendűség-
gel szálltak sze mibe a fasiszta 
rablókkal, hogy ezek a tények 
világosan mutatják: ők már egy 
haladottabb, magasabb rendű 
társadalom ifjúsága. De nem-
csak a harciban, hanem a terme-
lésben is élen jár a Komszomol. 

Az egész világ halanó ifjúsá-
gának példát mutat a Komszo-
mol. Az elnyomott ifjúságnak 
megmutatta, miként kell követ-
kezetesen vívni a harcot a ki-
zsákmányolók, az elnyomók el-
len. Ugy ahogy a Komszomol 
élen jár a húszas és harmincas 
években a Szovjet Haza belső 
ellenségei ellen folytatott harc-
ban. Megmutatja azt. hogy egy 
ifjúsági mozgalom csak akkor 
életképes, ha az alulról, a népből 
születik és soha sem szakad el 
a néptől. 

A Komszomol btnnünket is se-
gít új szervezetünk, az Egysé-
ges Ifjúsági Szövetség létreho-
zásából. Minden ifjúnak, aki 
méltó akar lenni az új, egysé-
ges szervezethez, kötelességének 
kell tartani a vasárnap megnyíló 
Komszomol-kiállítás megtekinté-
sét és a kiállítás anyagának 
mély és bensőséges tanulmányo-
zását. 

Bizonyos, hogy szervezetünk 
munkáját nagybin előrelendíti a 
Komszomol-kiállításon ' szerzett 
tapasztalat és tanulság, amelyet 
Egységes Ifjúsági Szőve ;ségünk 
megalakításánál jól felhasznál-
hatunk. 

Tudja ezt minden magyar, 
ezen belül pedig minden szegedi 
ifjú és éppen ezért várja a ki-
állítást, mert tuuják. hogy igen 
sokat nyújt; majd a számukra. 

, Ökrös Mihály. 
I hút^pontos éltanuló, 
t jjparostanuló iskola. 


