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S Z O V J E T I R O D A L O M A BEKÉÉRT 
I rA szovjet nép írói példát mutat-
tiak a vüág valamennyi írója szá-
mára mind témaválasztásukban, 
imind stílusiművészetükben. A szov-
jet írók szocialista-realista művé-
szetükkel segítik előre a dolgozók 
legszélesebb tömegeinek munkáját, 
segítenek kiváló terméseredmények 
elérésében és híven tükrözik v'ssza 
azokat a nagyszerű sikereket, ame-
lyeket a szovjet dolgozók napról-
napra elérnek. A szovjet írók élen-
járnak a béke megvédéséért foly-
tatott küzdelemben is műveikkel, 

írásaikkal segítik annak az egyre 
növekvő erejű béketábornak harcát, 
amelyet a Szovjetunió vezet 

Szeged dolgozói a szovjet íróknak 
a béke megvédése érdekében foly-
tatott harcáról hallhatnak érdekes 
előadást. A Magyar-Szovjet Társa-
ság, Horváth Mihály-utcai székhá-
zában szombaton délután hat óra-
kor központi előadó tart előadást 
„Szovjet irodalom a békéért" cím-
mel. Az e'őadásra minden érdeklő-
dőt szívesen látnak. 

Kiosztották a Jutafonóban 

a selejtcsökkentési verseny jutalmait 

(Tudósítónktól.) A Szegedi 
Jutagyár dolgozói szakszervezeti 
taggyűlést tarto'tak. amelyen 
ünnepélyesen osztották ki a ju-
talmakat a selejtcsökken'ési ver. 
senyben a legjobb eredményt el-
ért dolgozóknak. 

Krizsán Ferenc elvtárs, válla-
latvezető ünnepélyesen adta át 
Csánvi Józsefné elvtársnőnek a 
300 forint pénzjutalmat, mert a 
240 kilogramos átl^ghulladékot 
64 és fél kilogramm csökkentet-
te. A keresztorsózók, akik a 336 
kilogramos hulladékot 124 kilo-
gramm csökentették. 200 forint 
jutalomban részesültek. 

A szövő üzemrészben Márta 
Jánosné indította el a verseny-
mozgalmat és munkájával jó 
példával járt elől dolgozó társai 
előtt. A hulladékot jelentősen 

csökkentette. Az első díjat még-
sem kaphatta meg, mert a mun-
kafegyelem terén hibát követett 
el. Ezért a bizottság az első dí-
jat. a 300 forint jutalmat. Po-
lyák Lajosnénak ítélte oda, A 
második díjat. 200 forintot Sza-
bó Józsefné kapta meg, mert 
munkáját lelkiismeretesen végzi. 

A jutalmak átadása után Kri-
zsán elvtárs a munkafegyelem 
megszilárdítására hívta fel a 
dolgozók figyelmét. 

A dolgozók hozzászólásaikban 
megígérték, hogy a Párt és Rá-
kosi elvtárs útmutatását követ-
ve. munkájukat ezután még ön-
tudatosabban végzik ötéves ter-
vünk sikeres végrehajtása érde-
kében. 

Péterházi Emil 

Kitüntettek 44 kiváló szegedi pedagógust 
A „Nevelj jobban" mozgalom 

keretében Csongrád vármegyé-
ben 138 példamutató nevelő kap 
kitüntetést a szocialista szelle-
mű iskola megvalósításáért vég-
zett kiváló munkája elismeréséül. 
A jutalmazást és a kitüntetést a 
vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium és a pedagógus szak-
szervezet közösen szervezte meg 
és ünnepélyes keretek között 
osztja ki 44 kiváló szegedi pe-

dagógus között. 'Az okleveleket 
és a pénzjutalmat holnap, szer-
dán délután 6 órakor a Szakszer-
vezeti Székház nagytermében ad-
ják át a párt, a tömeeszerveze-
tek, az ifjúság, a 'közületek, a 
fegyveres erők kiküldötteinek je-
lenlétében. Az ün-'.-oóore meg-
hívtak a pedagógusok több sze-
gedi élimunkást, kiváló munkást, 
Kossuth-dijas tudóst is. 

Hacsaturján hegedűversenye 
a Szegedi Filharmónia műsorán 

r Szeged zenekedvelő dolgozóinak 

nagy zenei élményben volt részük az 

ujszegedi szabadtéri színpadon: Ha-

csaturjánnak, a maj szovjet zene 

egyik büszkeségének híres hegedű-

versenyét játszotta Zathuretzky Ede 

hegedűművész, 

Aram Iljics Hacsaturján 1903-ban 

született Tifiliszben, Atyja örmény 

munkás volt. A már fiatalon nagy 

muzikalitásf mutató Hacsaturján a 

Nagy Októberi Forradalom után 

Moszkvába került, A szovjet hata-

lom adott lehetőséget és támogatást 

zenei képességei fejlesztésére. Mja-

szkovszkij és Gnyesszin, a Nagy For. 

radalom után kialakuló szovjet ze-

neélet vezetőt tanították a fiatal Ha. 

csaturjánt, aki a mai szovjet zene-

élet egyik legjelentősebb egyénisége 

lett. „Óda Sztálinhoz" című műve, 

két szimfóniája, Gajaneh balettjének 

egyes tótelei, a Kardtánc és a Lez-

ginka igen ismertté tették a nevét 

hazánkban is. 

Hegedűversenye a legnagyobb és 

legértékesebb alkotásai közé tarto-

zik. A mű keretében, formájában őr-

zi a klasszikus zene-, hagyományt, 

tartalmában, különösen a harmadik 

tételben népies motivumeredetet mu. 

tat. Soha nem hallott, új, csillogó 

hangszínek előadását rendkívül meg. 

nehezítő [riss és mozgékony ritmika 

a jellegzetességei. 

Zathuretzky Ede hegedűművész, a 

Zeneakadémia főigazgatója már köz-

vetlenül a felszabadulás után hatul-

mas sikerrel mutatta be Budapesten 

s a szomszédos népi demokráciák-

ban ezf a hegedűversenyt elvitte 

nyugatra, Svájcba. Stockholmba is a 

szocialista szerző nagy művét, Za-

thuretzky szlávos temperamentuma 

nagyszerűen érvényesül a Hacsatur-

ján-koncertben, játékában együtt 

van a fölényes technikai tudás és a 

mély művészi átélés. Ritka zenei él-

tnényt jelentő játékát lelkesen tap-

solta a szépszámú hallgatóság. 

A hangverseny második felében 

Csajkovszkij népszerű 5. szimfóniája 

hangzott el, Csajkovszkij, a multszá. 

zadi orosz muzsika nagy egyénisé-

gének nevét megbecsüli a Szovjet-

unió minden dolgozója és az egész 

haladó emberiség. Zenéje nemcsak a 

,,kiválasztottakhoz" áll közel, hanem 

a széles tömegekhez is. A széles 

néprétegekhez szóló zenéjét valóban 

népivé a mély hazafiság, formanyel. 

vének tökéletes egyszerűsége, átfogó 

demokratikus jellege avatja. Művé-

szetét ez tölti meg magas esztétikai 

tartalommal és igazi szocialista esz. 

mei gazdagsággal, 

Csajkovszkij értékelésénél feltét, 

len szembe kell szállnunk azokkal a 

polgári zeneesztétikusokkal, akik 

Csajkovszkijban a ,,nyugat-utánzót'', 

a „késej romantikust" látják. Csaj-

kovszkij nem utánzó és nem Beetho-

ven-másoló, zenéjét éppen az egyé-

ni megfogalmazási mód teszj halha-

tatlanná, amely egyben a széles tö-

megekhez szól s a nép érzéseit, fáj-

dalmát, örömét tükrözi, Csajkov-

szkij zenei jelentőségét többek kö 

zött éppen az jelenti, hogy demokra-

tizálta a szimfóniát mint műfajt, 

azaz a széles néptömegek szolgála-

tába állította. Ezért népszerűbbek a 

Csajkovszkij szimfóniái más szerzők 

szimfóniáinál és ezért állította a for-

malisták elé követendő példaként a 

SzUK(b)P ismert 1948-as határoza-

tában. 

Komor Vilmos, az Állami Opera-

ház kiváló karmestere biztos, ener-

gikus kézzel fogta össze a zenekart. 

A Szegedi Filharmónia minden tu-

dását összeszedve igyekezett, csupán 

a rézfúvók voltak kissé bizonytala-

nok, amelyet méginkább észrevehe-

tővé tett a nem szerencsés helyre ál-

lított mikrofon. 

Király J. 

Büszkék vagyunk, hogy veletek 
együtt dolgozhattunk 

Az Államvédelmi Hatóság szegedi 

karhatalmi beosztottjai vidám kedv-

vel indultak el az ujszegedi „Hala-

dás" termelőszövetkezeti csoporthoz, 

hogy segítsenek a csoport dolgozói-

nak és minél jobban kivegyék részü-

get jövő évi kenyerünk biztositásá. 

ból, 

A termelőcsoport dolgozói boldo-

gan üdvözölték a bajtársakat és a 

bajtársak is szeretettel, örömmel 

nézték a megelégedett arcokat s min-

denfelé a földeken a már behordott 

osztagokat. Rövid megbeszélés után 

megalakultak a brigádok és megin-

dult a munka, A különböző munka-

helyeken sorra munkaverseny ala-

kult ki a dolgozók között és rövid 

idő múlva máris meglátszott a szor. 

galmas kezek munkájának eredmé-

nye. A nap egyre égetőbben sütött, 

de a munka serényen folyt tovább. 

Olyan volt ez a nap, mintha ün-

nep letf volna. A serény munka, a 

dalos ajkak a szocializmus, a nép 

győzelmét hirdették. Az énekszóval 

azokhoz az elvtársakhoz is üzen-

tünk, akik az imperialisták és láncos 

kutyáik elnyomása alatt szenved-

nek, de mégis, akár életük feláldo-

zásával is követik a Pártot. Boldo-

gan gondoltunk arra, hogy mi abban 

a szerencsés helyzetben vagyunk, 

hogy a nagy Szovjetunió felszaba-

dítása nyomán Pártunk, Rákosi elv-

társ irányításával, viszonylag békés 

keretek között építhetjük a szocia-

lizmust, 

A bajtársak munkája azt hirdette 

hogy a legnagyobb áldozatra i$ ké-

pesek népünk megvédéséért. 

Dolgozó paraszttársaink! Elvtár-

saink! Büszkék vagyunk arra, hogy 

veletek együtt dolgozhattunk és ez-

által is megláthattátok: igazán érte-

tek, a dolgozó népért vagyunk. Uj 

erőt merítettük a ti szeretetetekből. 

Mi a dolgozó népet akarjuk szolgál-

ni és ez a mi erős akaratunk, soha 

megalkuvást nemismerő szolgálati 

munkánk sikerének titka. 

Itthon is rátok gondolunk és 0zf 

üzenjük; végezzétek nyugodtan mun-

kátokat, mert őrködünk azon, hogy 

az ellenség ne merjen megzavarni ti. 

teket. Az Államvédelmi Hatóság mö. 

göttetek áll és keményen megbün-

teti azokat, akik a ti nevetekben za-

varni merészelnek fifreket. 

Tőletek hazatérve harcos, kom. 

munista üdvözletünket küldjük. Ke-

ményen, erősen fogja kezünk a fegy-

vert, hiszen tudjuk, hogy a Párt ve-

zet, irányit bennünket és az egész 

dolgozó nép szereti, megbecsüli és 

bármikor kész támogatni munkáló-1 

kat. 

Mi mindig veletek vagyunk és ké-

rünk titeket, hogy ti is segítsétek 

munkánkat, legyetek erősek, állhata. 

fosak leplezzétek le ellenségeiteket, 

hogy szilárdan haladhassunk a nagy 

Szovjetunió vezetésével a haladó né-

pek táborában dolgozva, harcolva a 

szocializmusért. 

Kővári Péter, 

Államvédelmi Hatóság, Szeged. 

Csongrád megye termelőszövetkezeti 

csoportjai és dolgozó parasztjai eddig 

2920 holdat vetettek be másodtermésü 
növénFiküel 

Dolgozó parasztságunk megye 
szerte versenyben végzi az aratás, 
munkáját. A verseny eredménye, 
ként mindinkább szaporodnak a 
kévék, majd a tarlósávok. Az 
idei jó terméseredmény Iái.tán 
dolgozó parasztságunk meggyő-
ződött arról hogy az elmul/t év-
ben végzett jó taiajmunká);, va-
lamint a tavasszal végzett nő. 
vényápciási muukák elvégzésével 
több és jotb terméseredményt 
tat ariihat be. Dolgozó paraszt-
ságunk azonban nem elégszik 
meg az vgvszeri termésbetakari-
lással. Kétszer akar aratni. Ki 
akarja használni azt a földet, 
amely eddig is évrőirévre felsza. 
badult a főnövények learatásá. 
val, de csak parlagon hevert. 

Csongrád megye területére 
a földmüvelésügyi miniszté-
rium 11.200 katasztrális 
holdat állapított meg másod-

növények termelésére. 
Ezt a területei a megye járásai 
é3 községei között felosztották. 
A szegedi járásban 3000, a cson-
grádiban 3100, a szentesiben 
1000, a vásárhelyiben 1000, a 
makóiban 2000 és a dorozsmai 
járásban 1100 katasztrális hold 
területet kell bevetni másodter. 
mésü növényekkel. 

Doigo.ó parasztságunk több 
helyen megértette a másodtermé-
sü növények vetésének fontossá-
gát és az aratás után azonnal 
megkezdte a tarlóhántást és kö-
vetve a termelőcsoportok pél. 
dáját, elvetette a másodtermésü 
növényeket. 

A másodtermésü növények 
vetésénél a kiskundorozsmai 
járás jár az élen. Eddig 1000 
hold másodtermésü növényt 
vetettek el, főként tarlóbur-

gonyát és csalamádét. 
Á járás területén a pusztamér-
gesi „Úttörő", az üllési „Vörös 
Csillag", a forráskuti „Petőfi" 

termelőcsoportok jártak az élen, 
A községek közül Kistemplom* 
tanya dolgozó parasztsága 200, 
Kiskundorozsma és Forráskút 
község dolgozó parasztjai 100— 
100 hold másodtermésü növényt 
vetettek el. A szegedi járás te. 
rületén 600, a csongrádiban 
500, a makóiban 400, a szentesi 
járásban 350 katasztrális hold 
másodterményt vetettek. Itt is, 
mint mindenütt, a termelőszö. 
vetkezeti csoportok járnak az 
élen, de követik példájukat a 
községek többi dolgozói is, igy 
Apátfalva, Ambrózfalva dolgozó 
parasztjai, akik a községre elő-
irányzott tervet 100 százalékig 
teljesítették. 

A kulákság és a klerikális 
reakció suttogó propagandá-
jának hatására igen nagy a 
lemaradás Magyarcsanád 
községben, valamint Hódme. 

zővásárhely határában. 
Hódmezővásárhelyen eddig csak 
70 holdat vetettek be másodter-
mésü növényekkel. A megyében 
eddig termelőszövetkezeti cso-
portjaink és az egyénileg termelő 
dolgozó parasztság 2920 kataszt-
rális holdat vetett be másodter. 
mésü növényekkel. 

A másodtermésü növények 
elvetésének határidejéig még 
két hét van hátra. Ez ideig 
népnevelőink, a termelési és 

dülőfelelősök komoly és ál-
landó felvilágosító munkával 
magyarázzák meg dolgozó pa-
rasztságunknak a másodter. 
mésü növények vetésének je-

lentőségét. 
Mondják el a dolgozó parasztok-
nak azt, hogy a másodtermésü 
növények vetésével az állatállo. 
mány takaramányszükségletét 
biztosítják, ezért minden dolgozó 
parasztnak érdeke a másodter-
mésü növények gondos elvetése. 

Szervezési munkálatok a cséplésnél 

Zenekaii és áriaest 

az ujszegedi szabadiéri 

színpadon 

A szegedi dolgozók nagy érdeklő, 

déssel várják a Szegedi Filharmó-

niai Zenekar szombat esti hangver-

senyét. A hangversenyt a Muzsika 

NV rendezi meg az ujszegedi sza-

badtéri színpadon július 8-án, szom. 

baton eslte 8 órai kezdettel, 

A hangversenyen közreműködik; 

Gyurkovics Mária és Udvardy Ti-

bor, a Magyar Állami Operaház tag-

jai. A zenekart Forrai Miklós ve-

zényli. A műsorban zenekari művek 

szerepelnek, ezenkívül áriák és du-

ettek Mozart, Verdi, Donizetti, Puc-

cini, Strauss, Miljutin és Dunajev-

szkij műveiből. 

Az üzemi dolgozók az üzemi kul-

túrfelelősöknél kedvezményes jegye-

ket igényelhetnek. 

HIVATALOS TOTO: 
12 találatos 20 darab volt, 

3181.20 forinttá], 11 találatos 
420 darab, 152.50 forinttal, 
10 találatos 7438 darab, S.50 
forinttal. A nyeremények jú-
lius 11-től kerülnek kifize-
tésre. 

Hatalmas rozstábláik zöldelnek 
a „Zaklinyevszkij"_kolhosz föld-
jein. Dúsak a burgonyabokrok, 
kalászba szökken a sürü tavaszi 
vetés. A kolhozföldeken érik a 
gazdag termés. 

A bő termésben munkájuk 
gyümölcsét, alkotó erejük bizo-
nyítékát látják a luzsszkiji gép-
és traktorállomás dolgozói. ök 
munkálták meg a „Zaklinyev-
szkij"-kolhoz földjeit. 

Az eredményeket elsősorban a 
munkálatok jó előkészítésének 
köszönhetik. A „Vörös Otthon", 
ban — a klubban — tárgyalták 
meg részletesen, miként lehet a 
feladatokat jól megoldani. Ala-
posan felkészültek a betakarítá-
si munkálatokra. Idejében meg-
nézték, milyen uj termelőeszkö-
zökre van szüksége a gépállo. 
másnak. Ez évben több „KD-35" 
tipusu Diesel-traktort szereztek 
be. Ez a géptípus alkalmazkodik 
a legjobban az északi dombos 
vidék talajához. 

Kitűnő munkát fejtenek ki a 
növényi magtermelés terén is. 
Felállították a vöröshere cséplő 
és fejtő véD-csoportot. Kuhrin 
elvtárs, kommunista mechanikus 
javaslatára öt cséplőfejtő gép-
csoportot alkottak. Ezek a cso. 
portok a gép- és traktorállomás 
területéhez tartozó összes vörös-
here-termelőket felkeresik. 

Nagy gondot fordítanak az ál-
lomás kommunistái az üzemi 
tartalékok teljes kihasználására. 
A cséplési munkálatok ebben az 
évben átlag 15—20 százalékkal 
növekedtek az előző évihez ké. 
pest. A munkák sikeres lebo-

A dolgozó parasztság 
boldog jövőjének 
út ját mutat ja 
a 

„Szabad Föld" 

nyolütása érdekében áltmenő for-
galmú cséplőgépcsoportokat i3 
létesítettek, amelyek szükség 
esetén támogatják az egyes kol-
hozokhoz kirendelt állandó gép-
csoportok munkáját. A cséplőál. 
lomások ezen a módon megsza-
kítás nélkül dolgozhatnak. 

A gazdasági szakértők és az 
agronőmusok előre kijelölték a 
szérűkben a megfelelő helyeket, 
a cséplőállomások gabonamagtá-
rait és hombárait. A kazalrakók-
kal előre megbeszélték a munka 
menetét. A fiatal kolhozparasz-
tokat megtanították a helyes 
boglya, és kazalrakásra. Gond-
juk volt a zsákok megfelelő elő-
készítésére is, ami gondatlan 
kezelés esetében akadályokat 
okozhat. 

A legfontosabb munkálatokat 
pártértekezleten tárgyalták ki 
és határozatba vették a termés 
betakarításának és beadásának 
határidőelőtti teljesítését. 

Sokrétű a gép. és traktorállo-
más munkája. Ahol a gépek 
megjelennek, az aratással egy-
idejűleg már folyik a cséplés is. 
Az aratást végző gépek is ket-
tős munkát végeznek. Egyre 
több olyan gépet állítanak be, 
amely az aratással egyidejűen 
mindjárt elvégzi a tarlóhántást 
is. A tarlóhántás legelsősorban 
azért fontos, mert megakadá-
lyozza a talaj elgyomosodását, a 
talajban levő gyomnövények 
magjainak kikelését. Nem nőhet 
ki a boglárka, konkoly, kutya-
tej, vadzab, stb., de megakadá-
lyozza a kártevő bogarak garáz-
dálkodását is. 

A gépállomás dolgozói szere, 
tik a földet és mindent elkövet-
nek, hogy minél többet hozzanak 
ki belőle. Kötelességtudásuk és a 
munka iránti szeretetük döntő 
módon hozzájárul a kolhozok 
gazdagodásához, az ország ha-
talmának növeléséhez és ezzel a 
békemozgalom erősítéséhez. 


