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JÖVŐRE TÖBB TÁPLÁLÓ FŐZELÉK JUT 
a szegedi dolgozóknak 

Magasabb jövedelmet biztosít a dolgozó parasztságnak és elősegíti a dolgozók zöldségfélével, 
főzelékkel való ellátását a konyhakerti növények szerződéses termelése 

Az elmúlt gazdasági évben Szeged 
területén az egyénileg gazdálkodó 
parasztok 74 holdon termeltek 
konyhakerti növényeket. Erre a te-
rületre most a következő gazdasági 
cvre is kötöttek szerződést. A fel-
szabadulás előtt zöldségféléket csak 
a nagybirtokosok és a kulákok tud-
tak termelni, mert a dolgozó pa-
rasztságnak nem voltak meg a zöld-
ségfélék termeléséhez szükséges 
berendezései. 

A felszabadulás óta a Párt és a 

minden támogatást megad a dolgozó 
parasztságnak, hogy földjén olyan 
növényt termeljen, ami a leggazda-
ságosabb. Különösen előnyös a 
konyhakerti növények termelése. 
E'.-t mutatja az is, hogy az 1950. évi 
zöldségfélével bevetett terület az 
1951-es évre 

megháromszorozódott. 
A termelőcsoportok elsőnek is-

merték fel a konyhakerti növények 
népi demokratikus kormányzatunk termelésének jelentőségét és nagy 

Ezen a héten megalakulnak Szegeden 
a Tanács állandó bizottságai 

A Városi Tanács végrehajtó bi-
zottsága elhatározta, hogy decem-
ber 15-re összehívja első rendes 
tanácsülését,. A tanácsülésen a 
végrehajtó bizottság e-nöke beszá-
mol a tanács, a végrehajtó bizott-
ság és az egye® osztályok eddig 
végzett munkájáról. megtárgyalja 
Szeged 1951. évi költségvetését és 
munkatervét, megalakítja a ta-
nács tagjai sorából az osztályok 
mellé az állandó bizottságokat. 

A tanáosok Magyarországon még 
nem tekinthetnek vissza nagy 
múltra. Működésükben a Szovjet-
únió tapasztalataira támaszkod-
nak. 

A kunács segítő szérvej az állan-
dó bizottságok, amelyek előkészítik 
a font-osobb ügyeket, kezdeménye-
zésükkel segiljk a tanácsot, élő és 
szoros kapcsolatot tartanak fenn a 
lakosság és a tanács között. Ellen-
őrzési tevékenység ükkel előmozdít-
ják a tanács munkáját. Az állandó 
bizottságok további feladata: a tör-
vények, a felettes szervek, vala-
mint a tanács, a végrehajtó bizott-
ság rendelkezéseinek figyelemmel-
kisérése. az állami fegyelem meg-
szilárdítása. Az állandó bizottsá-
gok ellenőrzik a végrehajtó bizott-
ságok osztályainak munkáját> se-
gítséget nyújtanak, véleményezik a 
tanácsokhoz előterjesztésre ke-
rülő javaslatokat és közreműköd-
nek. hogy ezeket a javaslatokat az 
életbe átvigyék. A bizottságok fi-
gyelembe veszik a dolgozók jogos 
kívánságait cs ezeik alapján indít-
ványodnak a tanácsülésnek, vagy a 
végrehajtó bizottságnak azok meg-
valósítására. Az állandó bizottságok 
szervezik és mozgósítják a dolgozó-
kat a helyi erőforrások helyes fel-
használására. Kezdeményezéseiknél 
figyelemben tartják n helyi tervke-
rete'.aet és köli®égvepíst. Mindezek-
kel arra törekszenek, hogy ötévé* 
tervünk idöelőttj befejezését bizto-

idő.szaki munkák gyors és jó befe-
jezését is. 

A tanácsok eddigi rövid munká-
juk alatt is bebizonyították, hogy 
eleven kapc®o'atot lehet teremteni 
a dolgodók széles tömegei és az ál-
iamigazigatás között. Igy például a 
mélyszántást jóval a határidő előtt 
Kikerült befejezni, annak ellenére, 
hogy az időjárás nem volt kedvező. 
Hogy ezt a nagyhorderejű munkát 
paraszt.ságunk idő előtt elvégezte, 
abban Pártunk irányításával a ta-
nács tagjainak jelentős része volt. 
Tudatosító munkával, gyakorlati 
közreműködésükkel járultajk hoz-
zá a mélyszántás gyors és sikeres 
befejezéséhez. 

A közelmúltban szerveztük meg 
Szeged város különböző területein a 
tanácstagok fogadóóráit. A fogadó-
napokon szómos olyan közérdekű 
javaslat hangzott el, amely köny-
nyebbé teszi a dolgozók életét és 
a termelés fokozását elősegíti. 

Ezek közül már el is iníézett a 
Városi Tanács két fontos közérde-
kű ügyet: a Menhely-utca folytatá-
sának a salakozását és a Petőfi-te-
lepi dolgozók kenyérellátásának 
biztosítását a délelőtti órákban. 

Ennek a kapcsolatnak — amely a 
tanácsok útján az államigazgatás 
és a dolgozók között kialakult — 
további megerősödéséhez szüksé-
ges, hogy a tanács minden tagja be-
hatóan foglalkotizék a dolgozó la-
kosságot érintő minden fontos kér-
déssel- A dolgozókkal való kapcso-
lat megerősítése és annak további 
kiszélesítése fontos kötelessége a 
most megalakuló d'l'tndó bizottsá-
goknak. Az állandó bizottságok 
munkájukkal mind több és több 
dolgozó kapcsolódik be a tanácsok 
munkájába. Igy válnak a dolgozók 
legszélesebb tömegszerveivó s Pár-
tunk irányítása mellett fontos épí-
tőivé népgazdaságunknak, a magyar 

titsuk. Igyekeznek elősegíteni az dolgozók szocialista államának. 

N A G Y S Z E R Ű T Ö R T É N E L M I É L M É N Y i . 

,Prága 1818" — csehszlovák film 
Csütörtökön mutatta be elöször 

o .,Szabadság" filmszínház nagy 
érdeklődés mellett „Prága 1848" 
iimü csehszlovák dokumentfilmet. 
A film a szocialista-realista film-
kritika szemszögéből nézve tökéle-
tes, mondanivalója reális, kivitele-
zése művészi Sokat láthattunk, ta-
nulhattunk ebből a filmből. Vilá-
gosan láthatjuk most már, miért 
buktak el a mult század népeinek 
szabadságharcai. De menjünk sor-
jában. 

Párizsban kitört a forradalom, 
Bécsben, Olaszországban is meg-
mozdult. a nép. Prágában a dolgo-
zó nep, a polgárság haladóbb ré-
sze elviselhetetlennek találja az 
uralkodó helyzetet, a Habsburgok 
reakciós readörpotítikáját Yt szo-
ciális nyomort. A külföldi forra-
dalmak hírérc az utcákra tódul ki 
a nép, boldogan dalolva, de el-
szántan. Gyökeres fordulatot kö-
vetel, szabadságot, munkát, jogo-
kat. A császár Vindischgrátz-t 
kiildi a prágai forradalmárok el-
len. Jövetelének hírére az utcák-
ban barrikádok, torlaszok emel-
kednek, erőddé válik minden ház. 
A barrikádok harcosai, munkások, 
parasztok, a polgárság haladó ré-

S.ze lelkesen, napokig ellenáll 
Windischgratz ágyúinak és roha-
mainak A prágai forradalom még-
sem győzött• A polgárság megal-
kuvásán elbukott a forradalom, a 
szabadság ügye. A városi burzsoá-
zia. miután saját, önző érdekeit 

biztosítottnak látta, cserbenhagyta 
a forradalom zászlaját. 

A film al<i(t többször gondol-
tunk arra, hogy a prágai forrada-
lom mennyire hasonlít a mi 1848-
as, márciusi forradalmunkhoz. 

A múlt század polgtiri forradal-
mai, köztük a prágai sem sikerült. 
Azokat az eszméket azonban, ame-
lyekért a prágai forradalmárok vé-
rüket adták, nem lehetett legyőz-
ni és elárulni Oroszországban 80 
évvel h'söbb a. munkásosztály, a 
vei? J övCtséges paras ztságg l 
győzelemre vitte a szabadság vörös 
zászlaját, majd egy negyedszázad 
múlva a felszabadító Szovjet Had-
sereg Prágába és hozzánk is el-
hozta, a Kommunista Pártok pedig 
„győzelemre viszik a munkásosz-
tály sok csatájában, diadalmasko-
dó, mártírok vérével pirosralestett 
szent zászlaját." 

NAGYVARI LÁSZLÓ, 
Radnóti Miklós gimnázium. 

területen kötöttek szerződést. Az 
1951-es évre a ,,Dóz®a" 40, a „Hala. 
dás" 10, a domaszéki 7, az , ,Út-
törő" 4, az . .ötéves terv" termelő-
csoport pedig 9 hold zöldségfélére 
kötött szerződést. A „Táncsics"' 
termelöcsoport Sztálin elvtárs 71-ik 
születésnapjára 28 hold föld öntö-
zéiséhez skükséges berendezést ké-
szít el és jövőre ezen a területen 
zöldségfélét termel. 

Rz „Alkotmány" termelficsouorl 
az idén csaik 15 hold földön ter-
melt konyhakerti növényeket. A kö 
vetkező évre már 45 holdra kötött 
szerződést- mert tapasztalta, hogy 
bár a munka néha több. mint az 
egyéb növényekkel, de a konyha-
kerti növények termelése sok'kal jö-
vedelmezőbb. A csoportnak is több 
a jövedelme, de nemzetgazdasági 
szempontból is szükséges a zöldség-
félék termesztése. A csoport tagjai 
az idén termelt zöldségfélékből 25 
ezer C00 forintot kaptak, de ezenfe-
lül a csoport tagjai között is osz-
tottak szét nem kis mennyiségű 
zöldségfélét. 

A ; idén kevés volt a munkaerő — 
mondja Szabó Antal, a kertészeti 
csoport vezetője — és ezért néha 
sok volt a veteménnyel a dolgunk. 
Még® megérte a fáradtságot, mert 
szépen gyarapította a csoport va-
gyonát:. Csoportunk tagsága ma már 
háromszorosára emelkedett és így a 
jövő évre bátran szerződ tűnik le 45 
holdra. Borsót, hegymát. káposztát, 
karalábot. uborkát, kelkáposztát, 
karfiolt, zellert, dinnyét, paprikát 
é$ burgonyát termelünk majd. 

— Az uborkánk és a burgonyánk 
jól jövedelmezett — mondja Kugyel 
Antal csoporttag is. 900 szög-
ölön 120 má' :sfi uborkánk, négy hold 
földön pedig 210 mázsa burgonyánk 
termett. Ez nekünk is hasznos volt, 
de számos ipari dolgozónak is ke-
rült termése nkfeől az asztalára, 

— Nemcsak a burgonya é® ubor-
ka jövedelmezett jól — egészíttette 
ki Bite István is —, hanem 

vülamennvi konyhakert! növény. 
És mi kétszeresen örülünk ennek. 
Nagyobb lelt a jövedelmünk, de 
sok-sok d o l g o d n a k is biztosítottuk 
vele a Szükséges élelmet. A cso-
portértekczleten. amikor elhatároz-
tuk, hogy nem 15-rC, hanem 45 
holdra kötünk termelési szerződést, 
ezt a két szempontot vettük f gye-
lembe; gyarapítani a termelöcso-
port közös vagyonát és minél töb-
bet. jobb élelmet adni az ipari dol-
gozóknak. hogy a munkásoktól mi 
is minél több gépet. szer®zámot> ru-
haneműt, cipőt kaphassunk. 

A jövö évben 217 holdon termel a 
szegedi dolgótá parasztság zöldség-
féléket, amelyből jut bőségesen majd 
a szegedi és más vidéki városok 
ipari dolgozóinak asztalára is. 

MEGKEZDŐDÖTT SZEGEDEN 
A SZOVJET ZENEI HÉT 

MA KÖNNYŰZENE HANGVERSENYT RENDEZNEK 

Ewy nap alatt átrendezték 
a Magyar Kenderben a szövőgépeket 

sál-nap többszáz gépet mozdí-
tottak el helyükről a szerelő- és 
lakatos-brigádok a Magyar Ken-
derben. A gépeket átrendezték, 
egymás mellé kerülnek az egyfor-
ma géptípusok és igy lehetővé vált 
az, hogy még nagyobb termelési 
feredményeket érjenek el. 

Az átszervezési munkákban élen-

jártak a Párt és a szakszervezet 
aktívái. Azzal, hogy egy nap alatt 
átszerelték a gépeket, lehetővé tet-
ték, hogy egyetlen egy gép se es-
sen ki a termelésből és a munkások 
a reggeli miiszak megkezdésekor 
mindannyian hozzáfoghattak a ter-
melő munkához. 

Békecsütörtökök 
a Gyógyárúérlékesítőnél 

A Gyógy áruértékesítő NV-nél a 
do'gozók m nden csütörtökön béke-
müszakot tartanak, amikor jobb és 
lelkesebb munkával járulnak hozzá 
a béke védelmének n-*" ügyéhez. A 
Ie<>utóbbi szakszervezeti napon a 
dolgozók felajánlásokat tettek Sztá-
lin elvtárs 71. születésnapjára, Hor-
váth István, a vegyszer osztálvon 
10 százalékos termelésemelést, a gé-
pelő brigád 5 százalékot, Nagy Já-
nos 15. Horváth József csomagoló 
10, Pálinkás Jánosné 10 százalékos 
termelékienységemelést vállalt-

A Gyógyáruértékesítő NV dolgo-
zói ezekkel a felajánlásukkal sze-
retetüket én hálájukat akarják ki-
fejezni népünk nagy barátja, tanító-
ja, Sztálin e'vfárs iránt. 

Sztálin elvtárs születésnapján 
avatják fel 

a szegedi csillagvizsgálót 

A szegedi csillagvizsgáló építke-
zési é® szerelési munkálatai nagy 
ütemben haladnak előre. Az ittdol-
gozók elhatározták, hogy Sztálin 
elvtárs születésnapjáig, december 
21-:g a szerelési munkálatokat be-
fejezik és ezen a napon ünnepélye-
sen bocsátják a dolgozók ren-
delkezésére. A csillagvizsgáló 
az Április 4-útja elején, a szak-
érettségis kollégium tetején készül 
és az a célja, hogy kiszélesítse a 
szegedi dolgozók természettudomá-
nyos ismereteit. A Természettudo-
mányos Társaság ezért a megnyitás 
után előadásokat is szerve:, ame-
lyeken az érdeklődők a csillagászat 
kérdéseivel ismerkedhetnek meg 

Kedden este a szegedi Zcnekon-
zervatórinm nagytermében ünnepé-
lyes keretek között kezdődött meg 
a Szovjet Zenei Hét. A megnyitó 
hangversenyen a Zenekonzervatóri. 
ttm tanárai szerepeltek zongora és 
énekszámokkal. A nagy sikert ara-
tott estnek ismertetésérc még visz-
szatérünk. 

Ma, szerdán a Szovjet Zenei Hét 
műsorában délután 6 órai kezdettel 
a Magyar-Szovjet Társaság székhá-
zában a szegedi rendőrzenekar, va-
lamint a Tisza- és Hungária-étte-
rem zenekara szovjet könnyűzene-
hangversenyt rendez. A rendőrze-
nekar Csernyisevszkij „Moszkvától 
—Pekingig" című hangversenyindu-
lóját, Csajkovszkij virágkeringöjét, 
Anyiszimov orosz népdalfeldolgozá-
sait s Dunajevszkij keringőit játsz-
sza, a Hungária-étterein zenekara, 
Dunajevszkij. és Blanker-niüvekét, 

a Tisza-étterem zenekara pedig Ha-
csaturján orosz táncát és a közked-
velt Kardtáncot, Csajkovszkij bar-
karoláját, Alekszandrov „Katinka" 
című népdalfeldolgozását, valamint 
a Szovjet Hadsereg indulóját adja 
elő. 

A Szovjet Zenei Hét programja, 
ban azért is jelentős ez a hangver-
seny, mert a könnyű szórakoztató 
zene területén még igen erős a 
kozmopolita befolyás, 'A ma bemu-
tatásra kerülő zeneművek fényesen 
bizonyítják majd, hogy a könnyű-
zene területén is igen gazdag a 
szovjet művészet alkotó ereje és 
ezen a téren is nemcsak szórakoz. 
tatót. hanem művészit is 'tudnak 
nyújtani a felüdülést kereső dolgo-
zóknak. A hangversenyen belépő-
díj nélkül résztvehet minden dol-
gozó. 

Tenyészsertés gondozási versenyt 
kezdeményezett 

Kugyel Antal az „Mkoimány" terme öcsoporiból 
A szegedi ..Alkotmány" termelő-

csoport tenyészsertés gondozója: 
Kugyel Antal versenyre Hívta ki a 
megye valamennyi t'ermelőcsoportjá-
Uate tenyészsertés gondozóját, 

>,Vállalom — írta felhívásában —, 
hogy a sertéseket úgy gondozom, 
hogy az 1951-es évben m nden 
anyakoca átlag 12 malaccal gyara-
pítja a csoport vagyonát. Az idén 

az államtól kapott serté.stenyésztörzs 
árának 15 százalékát fizettük vissza-
Vállalom, hogy a gondjaimra bízott 
sertésekkel úgy bánok, hogy az 
1951. cvi zárszámadáskor a törzs 
arát teljes egészében viszafizetjük, 
hogy ezzé', is nagyobb segítséget 
tudjon at; á'.lam nyújtani az utá-
nunk alakuló terme löcsoportoknak." 

Ma ünnepi díszelőadásban mutatják be 
Szegeden a „Kis Katalin házasságá^-t 

Ma, szerdán mutatják be az or-
szágban elöször Szegeden a Sza-
badság Moziban „Kis Katalin há. 
zassága" cimű filmet. A mai dísz-
előadást a szegedi Textilművek 
dolgozói rendezik délután 6 órai 
kezdettel. 

A bemutató díszelőadáson részt-
vesz Máriássy Judit, a film írója, 
Máriássy Félix, a film rendezője, 
Both Béla, a filmgyártó vállalat 
művészeti vezetője, valamint a két 
főszereplő: Mészáros Ági, a Magyar 
Népköztársaság érdemes művésze 
és Szirtes Ádám. 

A „Kis Katalin házassága" be-
mutatója előtt Kertes Endre elv-
társ, a Ruházati ÁV sztahánovis-
tája mond üdvözlő beszédet. Makra 
Júlia, a szegedi Kenderfonógyár 
dolgozója Ericz Manu „Fonóleány" 
című versét szavalja, a Szegedi 
Kenderfonógyár vegyeskara pedig 
Zsdánov Sztálinról szóló dalát és 
John Kari Néger dalát adja elő. 

A filmbemutatót ankét követi, 
amelyen minden dolgozó elmond, 
hatja véleményét, észrevételét, kr . 
•ikáját új magyar filmünkről. 

A szakérettségisek DlSz-vezetoséget 
választanak 

Jókedvű fiatalok gyűltek össze 
az „Ifjú Gárda" kollégium ebéd-
jőjében. Csillogó szemmel, hangos 
énekszóval váriák az új DlSz ve-
zetőségválasztó gyűlés megnyitá-
sát, Az elnökség megválasztása 
után Balyi Gyula DISz-Vtkár meg-
nyitja cz ünnepi taggyűlést, 

„A DjSz-szervezet megalakulása 
óta szervezetünk komoly munkái 
végzett. Országszerte a munkás, 
pcrasztfiatalok ezrei aratják győ-
zelmeiket a munka honján. Mi, 
szakérettségis tanfolyam hallgatói, 
a munka padjai mellől eljőve, az 
iskola padjai között harcolunk a 
béke megvédéséért. Minket a Párt 
és a munkásosztály ezért küldött 
tanulni, hogy belölünk fejlődjék az 
új szocialista értelmiség. Koreá-
ban fegyverrel kezükben harcolnak 
az imperialista elnyomók ellen a bé 
kéért. Mi, könyvvel a kezünkben 
harcolunk a szocializmus építéséért. 
DISz-szervezetünk eddigi jó mun-
kája is hozzájárult ahhoz, hogy 
tanfolyamunk hallgatói 28.000 fo-
rint békekölcsönt jegyeztek. Fel-
világosító munkánk eredménye meg-
mutatkozott a választásoknál is. 
Szép eredményeket ért cl a kultúr-
csoport is. Rövid színdarabjaikkal 
segítik az új szocialista kultúra 
kiclakítását Kollégiumunk 97 szá-
zaléka vett részt az MHK próbákon. 
A DISz agitátorok munkája nyo-
mán megszülettek a politikai kö-
rök, a marxista-leninista elmélet 
tanulmányozására. 

Eredményeink mellett azonban 
a hibákról sem feledkezhetünk meg. 
Legnagyobb hiányosság a fegyelem 
terén mutatkozik. Meg kell szilár-
dítanunk a fegyelmet, hogy tanulmá-
nyi eredményeink fokozatosan ja-
vuljanak. Ki kell küszöbölni, it poli-
tikai körökön újabban mutatkozó 
lemorzsolódásokat. Az tii vezetőség 
feladata, hogy a meglévő hibákat ki-
javítsa és a Párf irányítása mellett 
vezesse ifjúságunk harcai, a háborús 
uszítók ellen Feladatunk, hogy a 
Szovjetunió oldalán következetesen 
harcoljunk a béke megvédéséért. 

— Fülöp János felszólalásában 
kifejtette, hogy a tanulás terén el-
ért eredményeket csak úgy tudjuk 

fokozni, hu az új vezetőség ki-
küszöböli a meglévő hiányosságo-
kat, Ki kell bővíteni a politikai 
n.unkát, hogy a marxi-lenini elmé-
iét tudatosításával tudjunk tovább 
haladni a tanulás terén. Meg kell 
szilárdítani a fegyelmet és jó 
kollektív munkával továbbvinni a 
Párt irányvonalát. 

A beszámoló után Feodor József, 
a jelölőbizottság elnöke javasol/a 
az új vezetőséget, amelyet a tagság 
elfogódott. 

— Kelemen József. Szőke Béla 
és a többi hozzászólók örömmel 
üdvözölték az új vezetőséget, 
ígérték, hogy az új vezetőségnek 
minden támogetást megad a DlSz 
tagsága és minden erejükkel azon 
lesznek, hogy kijavítsák a meglévő 
hibákat s tanulásukkal bizonyítsák 
be szeretetüket a Párt iránt 

Az ünnepi vezetőségválasztó tag-
gyűlés kultúrműsorral fejeződött 
be. A Majakovszkij-gimnázium kul-
túr csoport jávai karöltve színdara-
bot ás népi táncot adlak elő, hogy 
ezen keresztül is megmutassák há-
lájukat a Párt és Rákosi elvtárs 
iránt. 

A tanfolyam újult erővel fog a 
tanuláshoz és viszi tovább a szoci-
alizmus építését 

(Sz. A.) 

Kiugró eredmények 
a Konzervgyárban 

A Konzervgyár egyik üzem-
részében már két hét óta mag-
válogatással foglalkoznak a dol-
gozók. Pálinkás Andrásné 249 
százalékot, Fodor Alajosné 236 
százalékot. Olasz Ferencné pe-
dig 197 százalékot értek el eddig. 

Ezeket az eredményeket a 
munkaidő jó kihasználásával és 
a munkamozdulatok lecsökken-
tésével érték el. Munkamódsze-
rüket átadják az üzemrész többi 
dolgozóinak. 


