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Mezőgazdaságunk fejlődésének távlatai 
tárultak fel a vásárhelyi Mezőgazdasági 

Kiállításon 
A dolgozó parasztság tömegei keresték fel már az első napon a kiállítást 

,,Dus kalászunk' lengett a szóké, selymes szellő, Búzatáblánk hir. 
deti, jön már a jobb jövendö .. 

Énekel, lelkesül öregje, fiatalja; dolgozó parasztok, termelőszö-
vetkezeti tagok, gépállomások, állami gazdaságok dolgozói, — akik 
Hódmezővásárhelyre jönnek, hogy megnézzék a mezőgazdasági kiállí-
tást, lássák a kiállítás gázdag anyagában eredményeinket, fejlődésün-
ket S hogy még jóbban tudatosodjon bennük; Ezt adta a felszabadí-
tás, a Párt,— amint a kiállítás anyagai híven ezt tükrözik De a kiállí-
tás anyaga mögött bárhol föllelhetők a kalászba szökkenő ' búzatáblák, 
bö aratást ígérő termés.. # állatállomány . ., jobb lét... jobb jövendő, 

Vtmuíaíáa a jövő felé 

A bejáratnál — a „Vörös Csillag' 

nagytermének kűlsö falánál —Szti 

lin elvtárs életnagyságnál Dagyobb 
képe, jobbról és balról — a festmé-
nyen — kolhózgacdaságok, gépek. S 
mögötte bent a teremben fzelttő ab-
ból, amit a szocialista épltök terem-
tettek. Davidov-terv. amely az atom. 
energia segítségével kietlen sivata-
got, 3 millió négyzetkilométert tesz 
termőtalajjá. Gépcsodák sztélinye-
cek és kombájnok festményei. Mel-
lettük dokumentumok, bizonyítékok 
arról, amit példamutatásuk, segítsé-
gük és támogatásuk révén elértünk 
s útmutatás a jövő felé — ezt szem-
lélteti a maga teljes egészében a 
hódmezővásárhelyi mezőgazdasági 
kiállítás. 

ÉI6 áradatként 

hömpölyög végig a termen a láto-
gatók tömege. Megállnak sűrűn s 
beszédre birják őket a látottak; 

— Mintha Szilágyi Ernő vásárhe-
lyi 50 holdas kulákot látnám rtt 
megelevenedni — mondja Kovács 
Imre 14 holdas középparaszt, ahogy 
az egyik kis színpadra néz. — Ép-
pen Igy költögette hajnali háromkor 
cselédeit, ahogy itt látom. 

A következő szín: árverezik a sze-
gényparaszt házát. A harmadik: a 
Szovjetunió által hozott felsza-
badulás, a negyedik: a földosz-
tás . . , további gürcölés, nem 
boldogulnak a földdel. Ötödik; 
Rákosi elvtárs kecskeméti beszéde; 
csak a föld közös megművelése ad-
hat a dolgozó parasztnak emberibb 
életet. Hatodik, hetedik szín: ter-
melőcsoportjaink fejlődése. Kovács 
Imre igy fejezi ki; 

— Ugy tudom csak összefoglalni 
a látottakat, ha azt mondom, hogy 
itt is bebizonyosodik, ahogy a való-
ságban is láttam; többre megyünk, 
jobban élünk a termelőszövetkezet! 
gazdálkodással. Tizennégy holdon 
gazdálkodom szüleimmel, de őszre 
már én is meggondolom , , , 

Gépesodált a kiállításon 

A látogatók zömének a termelő-
szövetkezeti, a szocialista ülőn ha-
ladó gazdálkodásról mondott vé-
leményét támasztja alá a ki-
állítás többi része is. Az állami gép. 

tokkal bizonyltja be a szocialista 
szektorokban használt gépcsodák 
magas teljesítményét. Héjjá Sándor 
4 holdas újgazda, dűlőbiztos, meg a 
többi dolgozó paraszt olvassa a fel-
írást: „Egy sztálinyec egy óra alatt 
másfél holdon tudja elvégezni a 
mélyszántást, egy pár ló 10 óra alatt 
háromnegyed holda't szánt meg." 

— Igy is van — erősíti Héjjá 
Sándor — fél ötkor állt a földemre 
a traktor és lO.re már be is végezte. 
Lóval meg elklnlódtam volna 4 nap. 
— Hát még egy ilyen sztáljnyec-féle 
milyen sokat éri 

Amott az állami gazdaságok gaz-
dagságát szemléltető tablók, ahol 
már sztálinyeccel szántanak s a 
legtöbb munkánál gépei használnak, 
A következők azt szemléltetik, ho-
gyan segíti az állami gazdaság a 
dolgozó parasztságod A SzöVOSz. 
a Terményforgalmi NV, DÉFQSz ki-
állítási anyagaiban szemlélteti — 
amit a dolgozó parasztok már gya-
korlatban élveztek — a segítséget, 
a dolgozó parasztok munkájának 
megkönnyítését. A Gyapottermelte'iő 
NV számadatokkal, képekkel szem-
lélteti, milyen hasznot jelent az ipa-
ri növény termelése. 

Kint, a „Vörös Csillag" előtt gép-
park áll. Azoknak a gépeknek egy-
részét, amit a kiállítás termében 
csak képen csodálhattak, most meg-
láthatják a valóságban is a kiállí-
tás megtekintői, a dolgozó parasz-
tok. Állami gazdaságok, gépállomá-
sok hozták el a megyéből azokat a 
gépeket, amelyekkel a dolgozó pa-
rasztságot segítik a minisztertanács 
határozatának végrehajtásában. 

Alig lehet mozogni a sok érdek-
lődőtől, akik különösen a még soha 
valóságban a megyében nem látott 
hatalmas kombájnt veszik körül, A 
tnezőhegyesi Állami gazdaság állí-
totta ki. ők kapták a Szovjetunió-
tól. 

Simogatják csavargatják, alkat-
részeit vizsgálják ennek a „hatal-
mas jószágnak", amely 10 óra alatt 
40 holdat is learat, elcsépel egy-
szerre. Az öreg Győri Péter le sem 
tudja venni a szemét erről a „ma-
sináról." 

— Ha nem látnám, hát azt mon-
danám, hogy nem igaz — mondja. 
— Mert bizony az én fiatal korom-
ban nemhogy egyszerre csépeltünk, 
arattunk volna, hanem lóval nyom-
tattunk. De nagyot változott azóta 
a világ. Már az idén a szomszédom 
is traktorral szántatott. 

— Meg is mutatja hasznát a gépi 
müvelés — mondja Kotormán Péter 
kisparaszt —, mert, hogy géppel 
szántattam, alaposan előkészítettem 
a talajt, ennek köszönhetem, hogy 
kevés olyan szép kukorica mutatko-
zik a határban, mint az enyém. Ha 
igy haladunk, akkor meg nemsoká-
ra azt is megérem, hogy ilyen kom-
bájn arat-csépel a földünkön. 

Szép sorjában állnak a gépek. A 
kutas! állami gazdaság, árpádhalmi 
gépállomás egy-egy 32 soros vető-
gépet, a vásárhelykutasi állami gaz-
daság meg egy sztállnyecet is ho-
zott a kiállításra. A battyosi állami 
gazdaság olyan kukoricamorzsolót 
állított ki, amely 10 óra alatt 100 
mázsa kukoricát nemcsak, hogy le-
morzsol, hanem ki is szeleli, de el-
hozta a modern műtrágyaszóró gépét 
is. A dorozsmai gépállomás elhozta 
a homoktalajra alkalmazott kapasz-
kodó traktorkerék újítását. 

Mindegyik gép, mindegyik újdon-
ság, amit még most csak megcsodál-
nak, egy-egy lépcsőfok dolgozó pa-
rasztságunk további segítésére, me-
zőgazdaságunk fejlesztésére, amely-
nek útját mutatja a hódmezővásár-
helyi mezőgazdasági kiállítás is. 

A szegedi egyetemek, főiskolák várják 
a tanulni vágyó fiatalságot 

üzem hatalmas tablökon számada-j magával. 

II Párt és a tömegek kapcsolata 
a szocializmust építő népi demokráciákban 

A Pár'ioktafás Házában vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel 
igen nagyjelentőségű előadásra kerül sor. Szurdi István elvtárs, 
a Központi Vezetőség tagja tart előadást „A Párt és a tömegek 
kapcsolata a szocializmust épitő népi demokratikus országok-
ban" címmel. 

Ezen az előadáson mindazok a,. elvtársak vehetnek részt, 
akik meghívót kapnak, vágy a Pártoktatás Háza tagsági igazol-
vánnyal, illetve egyéni tanulást, vagy egyéves esti iskolai ellen-
ŐTZÖ könyvvel rendelkeznek. Párttagsági könyvét mindenki vigye 

Szines műsort nyújtott a kongresszusi 

kulturverseny szegedi döntője 

Hétfőn délután igen nagy ér-
ciek'cdés mellett rendezte meg a 
MINSz a szegedi ifjúság kon-
gresszusi kulturverseny ének sze-
gedi döntőjét az újszegedi sza-
bad'éri színpadon. A műsor igen 
gazdi:.g és szines szórakozást 
nyujio.t a résztvevőknek és egy-
ben megmutatta Szeged ifjúságá-
nak lelkes készülődését kultúr-
vonalon a Pártunkhoz tartrzó 
egységes ifjúsági szervezet 
megalakításáért. A Késgyár. a 
Szegedi Kender, valamint a Le-
mezgyár ós a Közgazdasági Fiú-
gimnázium fiatalji i színdarabot 
mutattak be, a Honvéd-é«r, Pe-
dagógiai Főiskola, Közgazdasági 
Leánygimnázium és Klauzál gim-
názium, a Textll'kombinát és a 
Honvédség, AVI, a Ládagyár, a 
Mérey-utcai és a Mátyás-téri út-
törők pedig lánccsoportjukkal 
váltott k kl sok tapsol. Az Ipa-
rcs'anuló iskola, a Zenekcnzerva-
tórium, a Földműves-utcai úttö-
rők, a Pedagógiai Főiskola és a 
Diákszövetség énekkarával sze-
repelt. A szegedi fiatalok „Sza-
bad Ifjúság" énekkara most is 
igen nagy sikerrel ado.t elő több 

valat egészítette ki. 
A kongresszusi kulturverseny 

szegedi döntőjének eredményeit 
csütörtökön délután 6 órakor a 
MINSz székházában hirdetik ki 
ünnepélyes kere'ek között. 

Emlékbélyeg a Gyermeknapra 

A posta a Nemzetközi Qyermek-
nap alkalmából 5 értékből álló em-
lékbélyeg sorozatot bocsát ki- Az 
emlékbélyeg-sorozatnak borítékra 

felragasztott állapotban va'6 árusí-

tása június 4-én kezdődik Szeged 

1. sz. postahivatalnál, A borifék ára 

3 forint 70 fillér. 

rÁ felszabadulás előtt ha a 
kiváltságos osztályok gyer-
mekein kívül valaki esetleg 
felvergődött odáig, hogy 
érettségizhessen, ezek a na-
pok voltak számára a leg-
gyötrelmesebbek. Volt osz-
tálytársai sorra iratkoztak 
he az egyetemekre, de előtte 
bezárultak az iskolakapuk. 
Tíz és tízezer kitűnő képes-
ségű munkás- és sze-gény-
parasztszármazású ifjú és 
leány szeretett volna tovább 
tanulni, megismerkedni a tu-
dománynak egyik vagy má-
sik ágával, — de számukra 
a főiskolába való bejutás 
egyenlő volt a lehetetlennel. 

Mindez ma már — a múlt 
egyéb lomjaival együtt — a 
múlté. Elsöpörte a Szovjet-
unió felszabadító hadserege, 
népi demokráciánk eredmé-
nyei, a mi nagy, erőfi Pár-
tunk, mely egyre erőtelje-
sebben vesz irányt a kivált-
ságos osztályok műveltségi 
monopóliumának megszün-
tetésére. A VKM-ben lapuló 
ellenség leleplezése lehetővé 
tette, hogy ez a folyamat 
meggyorsuljon s a követke-
ző tanévben az egyetemek, 
főiskolák még az eddiginél 
is fokozottabb mértékben a 
munkás- és szegényparaszt-
származású tanulók ottho-
naivá váljanak. 

Érdemes a középiskolák-
ból kikerülő fiataloknak 
szétnézni Szegeden, milyen 
lehetőségeik vannak itt, mi-
lyen egyetemek, főiskolák 
várják őket, akik itt akar-
ják folytatni tanulmányai-
kat. Elsősorban itt van a 
Tudományegyetem, melynek 
különböző karai várják a 
továbbtanulni kívánó ta-
nulóifjúságot. A bölcsészka-
ron történelmet, ^ magyar 
nyelvet, magyar irodalmat, 
tanulhatnak. Ft készülnek 
fel kiválásukra a jövendö 
orosz-szakos tanárok, akik-
nek az lesz a hivatásuk, hogy 
a középiskolák tanulóifjúsá-
gát megismertessék az élen-
járó szovjet tudomány ered-
ményeivel, a szovjet iro-
dalommal, művészettel s ma-
gával az orosz nyelvvel. A 
bölcsészkaron még világiro-
dalmat és földrajzot tanul-
hatnak a jövendő tanárok. 

rA Tudományegyetem ter-
mészettudományi karán egy-
részt a természettudományos 
műveltség terjesztésére taná-
rokat, másrészt a termelés 
és fermeszettudomAnyos ku-
tató intézetek számára gya-
korlati és elméleti, szakembe-
reket képeznek. Kémiá t , bio-
lógiát, matematikát és fizi-

kát tanulhatnak itt a fiata-
lok 

Modernül felszerelt orvos-
tudományi karon, kliniká-
kon folyik városunkban az 
orvosképzés. Az orvosi ka-
ron a gyakorlati és elméleti 
képzés együtt jár. Minden 
hallgatott elméleti tárgyhoz 
gyakorlat kapcsolódik, akár 
laboratóriumi gyakorlat 
(boncolás, élettani, gyógy-
szertani kísérletek), akár kli-
nikai gyakorlat (betegség-
vizsgálat) formájában. 

Akik gyógyszerészeti szak. 
ra iratkoznak be, négy óv 
múltán mint szakképzett 
gyógyszerészek kerülnek M 
a gyógyszertárakba, gyógy-
szervegyészeti üzemekbe, a 
tudományos intézetekbe és a 
gyógyszerellátással foglalko-
zó nemzeti vállalatokhoz. 

A továbbtanulni kívánó 
fiatalok Szegeden beiratkoz-
hatnak még az egyetem jog-
és közigazgatástudományí 
karúra. Mindkét szakon 
négyéves tanulmányi idő 
után kapnak a hallgatók ok-
levelet, mellyel az igazság-
szolgáltatási és közigazgatá-
si apparátusban, valamint a 
tervgazdálkodás különböző 
szerveinél nyerhetnek el-
helyezkedést. 

Várja még a tanulni vá-
gyó fiatalokat Szegeden a 
pedagógiai főiskola, ahon-
nan három év múltán az ál-
talános iskolák tanárai ke-
rülnek ki. Orosz nyelvet, ma-
gyar nyelvet és irodalma', 
történelmet, ének- és zene-
irodalmat, földrajzot, termé-
szetrajzot, egészségtant, 
vegytant, matematikát, fizi-
kát és kémiát tanulhatnak 
a pedagógiai főiskolában a 
hallgatók. 

'A kérdés még csalc az: 
hogyan juthatnak el ezekbe 
az iskolákba a tanulni vágyó 
fiatalok? A középiskolát vég-
zett fiatalok intézetük igaz-
gatójánál vagy a hozzájuk 
legközelebb eső gimnázium 
igazgatójánál jelentkezzenek. 
Jelentkezhetnek továbbá a 
választott tudományi kar ta-
nulmányi osztályán. Az 
egyetemek és főiskolák min-
den fiatalt várnak, tehát 
nemcsak azokat, akik a kö-
zépiskolát elvégezték, hanem 
azokat a munkás- és sze. 
genyparasztsztirmazású fia-
talokat is, akik bár nem 
érettségiztek, de képességei 
éreznek magukban a szüksé-
ges ismeretek elsajátítására. 
Ezek a fiatalok is jelentkez-
zenek a fentebb leírt módon 
s kezdjék meg tanulmányai, 
kat a szegedi egyetemeken. 

Vasárnap folytatódik a „Nemzetközi 
kérdések" előadássorozat 

A dolgozók széles köreiben 
megnyilatkozó érdeklődést igyek-
szik kielégí'eni ez az előadás-
sorozat, amely Szegeden „Nem-
zetközi kérdések" címmel indult 
meg. Már sz első előadáson is 

A kiibekházi EPOSz 
szervezet nemrégiben hi-
vatalos levelet kapott, 
melyben műsorfüzetet 
.küldtek nekik a Kon-
gresszusi Kultúrversenyre. 
a fiatalok furcsálotlák ki-
csit az egyik füzet tartal-
mát, de úgy gondolták, 

HOGYAN KERÜLT 
KÍJBEKHAZARA 

a „Cimpili"? 
zsebében a feleség megta- Megtudja az ember a 
lál egy levelet, melyet egy „darabból", hogy a há-

volna ki, nem egyéb az 
egész, mint a burzsoá-
kultúra támadási kísérlete 
a falu dolgozói ellen. 
Rothadt, erkölcstelen, 
romboló világnézetükkel 
szeretnék elterelni a falu 
dolgozóinak figyelmét ar-
ról, ami ma ebben az or-

a nekik juttatott kultű- LTzon'yos~' CimpilT"nevű zasság""ísak "üzTet," vaía- szúgban mi.Klen dolgozó-
anyagot a központ, h ö , f k e f r t. E 'rre a f e l e . m i n t azt, hogv ma a nők nak égeMJ problémája: a 

vagy a Népmüve és, M - s é g % l h a l á r o z z a h o g y ö legfőbb gondja az, hogy szocializmus építéséről, 
nisztérium előzetesen át. Js m e g C 8 a l j a a z u r i i t . E l . hétszáz forintos ruhát Hogy ez a füzet eljut-
nézi. Mar hozzákezdtek h ( v j n a T i b i n e v ü háziba- csináltassanak ultramarin hatott Kübckházára úgy, 
volna az egyik cgyielvo- r á , 0 , viszont váratlanul zöld selyemből, melyre mint a kongresszusi kul-
násos színdarab betanuld- hazaérkezik a férj, rcvol- albán cigarettavégek van- túrversenyre engedélyezett 
sához, mikor kint járt ná- Vert vesz elő, botrány s nak ráhímezve. előadás, abban elsősorbnn 
luk a szegedi MFNSz köz- végül kiderül, hogy mind Ha a kultúrfelelös nem a felsőbb szervek a hibá-
pont kultúrfelelőse. Meg- a ketten megcsalják egy- elég éber, esetleg előfor- sí»k, amiért nem rostál-
mutatták neki n kérdéses mást. Közben ilyen kité- dúlhatott volna az, hogy ták meg kellőképpen a 
színdarabot, amit az el- telek: „Kedves Kutvu- ezt a színdarabnak ne- vidéki ifjúsági szerveze-
szörnyedve olvasott el. A s o m| Ma este 8 órakor vezett zagyvaságot beta- teknek leküldött műsoro-
darab címe; „Megcsalom a várlak a „Kék egérben" nulják a kiibekházi fiata- kat s ébcrtelenségiikkcl 
feleségen,". Valami Bar- a szokott helyen. Addig is lok, sőt még esetleg fel az egyik legdöntőbb vona-
nász Imre Irta, Paulovits ezer puszit kiild neked: ',s lépnek vele kultúrver- Ion, a kultúra vonalán tá-
Imréné, budapesti könyv- Cimpili."... „Csókolom a senyen. Eltekintve attól, „lógatták az ellenségei | a 
kiadó adta ki. íme a tar- rózsás körmöcskéidct, a hogy ez az előadás köz- falu dolgozói elleni tárna-

énekszámot. A műteort töibb sza- talma dióhéjban: A férj füled cimpáit, le angyal." megbotránkozást váltott dásban. 

igen nagy számban vettek részt 
a szegedi dolgozók, A másodk 
előadást vasárnap délelőtt 10 
órakor rendezik meg a Korzó 
Moziban. Ez alkalommal „A 
Szovjetunió békepolitikája sike-
reinek forrái&a" című előadás ke-
retében ismerkedhet meg a hall-
gatóság ezzal a következetes hő-
si küzdelemmel, amelyet a Szov-
jetunió folytat a világ valameny-
nyi dolgozójának békés jövőjé-
ért. az alkotó béke megvédésé-
ért, Az elő-dág után kitűnő 6zov-
je. fűmet mutatnak be. A va-
sárnapi előadásra Pártunk alap-
szervezeteiben adják ki a belé-
pési engedélyt. 

Előadás n Bő>gyógyászati 

klinikán 

Az Orvosegészségügyi Szakszerve-

zet szegedi csoportjának bőrgyó-

gyász és kozmetikus szakcsoportja 

június I-én, csütörtökön este fél 7 

órakor a bőrgyógyászati klinikán tu. 

dományos ülést tart. Az ülés kere-

tében belegbemutatást is rendeznek. 


