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Az agitációs munka megjavításával 
vigyiik győzelemre a szegedi fiatalok 

kongresszusi megbízatásait 
T fjüsjgl szervezeteink komoly 

mértékben megerősödtek a ve-
getőségválasztúsok után. A fiatalok 
megértetlék a vezetőségválasztó tag-
gyűlések tapasztalatai alapján is, 
liogy munkánk megjavításának igen 
fontos területe az agitációs és pro-
paganda-munka feladatainak töké-
letes elvégzése. Rákosi elvtárs be-
izéde nyomán DISZ szervezeteink-
ben is megindult a harc az agitá-
ciós munka területén megmutatko-
zó hibák felszámolásáért, mindenek-
előtt azért, hogy a kampánv-jellegü 
sgitációró! áttérjünk az állandó, 
tervszerű felvilágosító munkára, 

Azokban a szervezetekben, ahol a 
fiatalok komoly segítséget kaplak a 
pártszervezettől s a fiatalok sokat 
tanultak a pártszervezetek népneve-
lőitől, ott a fiatalok szeretik az 
agitációs munkát s ennek eredmé-
nyeként komoly mértékben meg-
szilárdult szervezeteink kapcsolata 
az ifjúság tömegeivel. Különöskép-
pen a termelésben mutatkozik meg 
az agitációs munka megjavításának 
eredménye, A DÉMA Cipőgyárban 
például egyetlen fiatal sincs, aki ne 
tett volna felajánlást a Pártkon-
gresszus tiszteletére. Ebben az 
üzemben az ifjúgárdisták felismer-
ték, hogy a személyes példamuta-
tás a legfőbb agitációs érv. Ök sa-
ját kongresszusi felajánlási lapjuk-
kal a kezükben indultak agitációs 
munkára. 'A'z agitációs munkában 
nagy spgitséget nyújtott az üzemi 
pártszervezet. 
A1 ásként történt azonban a DÉ-

MA Cipőgyárban a Szabad Nép 
agitáció megszervezése és politikai 
alátámasztása. A fiatalok megfeled-
keznek arról, hogy termelési ered-
ményeiket csak úgy tudják megszi-
lárdítani és fokozni, ha politikailag 
fejlődnek és szem előtt tartják a 
pártsajtó iránymutatását is. A fia-
talok az agitációs munka folytatá-
sára nem kapták meg a feladatokat 
a igy az ifjúgárda munkája a kam-
pányszerűségbe fulladt. Nem kap-
csolták össze az agitáció egyes pro-
blémáit, ugyanakkor hiba mutatko-
zott az üzemi bizottság részéről is, 
ahol éppen az üb-titkár, Gondn Er-
zsébet elvtársnő gördít akadályo-
kat az ifjúság munkája elé azzal, 
hogy például a megszokott pénteki 
agitációs értekezletről elvitték a fia-
talokat énekpróbára. Hasonló hibák 
más üzemekben is előfordultak. A 
Szőrme- és Bőrruha Vállalatnál 
például a fiatalok politikai köre he-
lyett vöröskeresztes tanfolyamot 
rendeztek. A fiatalok helyesen, a 
pártszervezet segítségét kérték a 
kérdés megoldásához. Mindezek a 
hibák arra mulatnak, hogy foko-
zottabban törődni kell a fiatalok-
kal, hogy a DISZ-szervexe*ai.»»k 
még nagyobb mértékben ki kell 
kérniük a pártszervezet támogatá-
sát, mert csakis ezzel biztosíthat-
juk a megnövekedett feladatok si-
keres végrehajtását. 

Az Épületszerelő NV párt- és 
üzemvezetősége például minden se-
gítséget megad a fiataloknak és ez 
meg is látszik munkájukon. Nem 
hanyagolták el a Szabad Nép-agitá-
ciót sem. 'Á DISZ-szervezet agit. 
prop. titkára, Hnmza Piroska 21 
előfizetőt gyűjtött. Példát mutatott 
az agitációs gárda tagjainak is,1 

mert ő rendelte meg elsőnek a Sza-
bad Népet Az agitációs gárda tag-

jai szeretik a népnevelő munkát, 
ennek meg is van az eredménye. 
Alig van ifjúgárdista, aki ne gyűj-
tött volna öt-hat előfizetőt, de 
vannak olyanok is, akik 16 előfi-
zetővel növelték a Szabad Nép ol-
vasóinak táborát. Hamza Piroska 
például a saját életén keresztül mu-
tatja ineg az agitációs munkában a 
Szabad Nép jelentőségét. „Nekem a 
Szabad Nép mutatta meg, hogy 
mint leány vízvezetékszerelő lehe-
tek. A Szabad Nép mutatta meg, 
mit jelent a női egyenjogúság" — 
mondja Hamza Piroska. A Szabad 
Nép a termelésben is segített, mert 
új munkamódszert mutatott meg 
számomra a beton vésésével kapcso-
latban. Ez is hozzájárult a terme-
lésben elért eredményeim fokozásá-
hoz " 

A DrSZ-szervezeteknek nagy gon-
^ dot kell fordilaniok az ifjú-
ság nevelésére, mert hiszen fiatal-
jaink között még mindig vannak 
olyanok, akik nem ismerték fel a 
tanulás jelentőségét és ennek ered-
ményt; termelő munkájukban is 
megmutatkozik- Márkus Imre pél-
dául 7 óra helyett 7.20 órakor megy 
dolgozni, „az ággyal együtt jön" — 
mondják az Épületszerelő fiataljai. 
G nem olvassa a Szabad Népet, de 
ez magatartásán is meglátszik. Mun-
kájában fegyelmezetlen, semmi kö-
zösségi munkát nem végez. 

Az agitációs munkában igen nagy 
szerepe van a szemléltető agitáció-
nuk Fiataljaink általában elhanya-
golták ezen a téren n Pártkongrcsz-
szus és a Szabad Nép-kampány je-
lentőségének kidomboritását. Sok 
helyen a fiatalok az egyéni agitá-
ció mellett elhanyagolták a kisgyű-
lések és röpgyülések megszervezé-
sét. ami igen nagy hiba, hiszen így 
szinte feledésbe mennek a már jói 
bevált agitációs módszerek. 

Ifjúsági vezetőinknek meg kell 
lálniok, hogy sok helyen az agitá-
ciós gárda összetételében is ko-
moly hiányosságok mutatkoznak. 

slgy például az agitációs gárdán be-
lül nincs kellőképpen kidomborítva 
a munkásfiatalok vezetöszerepe. A 
Móra Ferenc-gimnózium ifjúgárdá-
jának mindössze 25 százaléka a 
munkásfiatal. De hasonló a helyzet 
a Tömörkény-gimnázium ifjúgárdá-
jában is. Ifjúsági szervezeteinknek 
meg kell javitaniok az agitációs 
gárdák szociális összetételét, s a 
kampányjellegű agitációról át kell 
térni az állandó, tervszerű felvilá-
gosító munkára. 
C1 iataljaink előtt is komoly fel-
-*- adatok állnak a Pártkongrcsz-

szus előkészítésének munkájában. 
DISZ-szervczeteink elsőrendű fel-
adata, biztosítani a kongresszusi 
munkafelajánlások teljesítését, biz-
tosítani a munkafegyelem megszi-
lárdítását. Igen helyes a Magyar 
Kender fiataljainak kezdeményezé-
se, akik külön brigádot szerveztek. 
'A' brigád tagjai egyénenként is el. 
beszélgetnek a későn jövőkkel és 
megmagyarázzák, milyen komoly 
mértékben rontják felelőtlen maga-
tartásukkal az ifjúság munkáját. A 
szegedi üzemek fiataljai nagyrészt 
megkötötték hosszúlejáratú ver-
senyszerződéseiket. Persze még van-
nak ezen a téren hiányosságok. Min-
dent el kell követnünk, hogy a 
Kongresszus napjáig minden fiatal 
megkösse hosszúlejáratú verseny-
szerződését. Az ifjúmunkások legye-
nek a kezdeményezők a selejtcsök-
kentésben és a minőségi munka 
megjavításában is. 

Komoly és felelősségteljes felada-
tokat vállaltak a szegedi ifjúmun-
kások a Magyar Dolgozók Pártja II. 
Országos Kongresszusának tisztele-
tére. Minden ifjúmunkásnak az 
most a legfőbb feladata, hogy egyé-
ni példamutatással, jobb munkával 
segítse győzelemre a fiatalok kon-
gresszusi felajánlásainak teljesíté-
sét. 

Czlnke Ferenc 
Városi DISZ agit. prop. titkára. 

Egyetemi építkezések 

ötéves tervünk második évében 

Nagy sikere volt a szovjet jogi tanfolyam 
első előadásának 

Hírt adtunk már arról, hogy 
a Magyar Jogász Szövetség sze-
gedi csoportja és a Magyar-
Szovjet Társaság szegedi jogi 
saakosztálya a Szegedi Tudo-
mányegyetem állam- és jogtudo-
mányi karának kö-reniöködésé-
vel 12 előadásból Álló szovjet 
jogi tanfolyamot rendez a szov-
jet jog vaiampnnyi ágának is-
mertetése céljából. A tanfolyam 
megnyitása szerdán történt meg 
a Tudományegyetem aulájában. 

Dr Busa László akadémikus-
nak. a Magyar Jogász Szövetség 
szegedi csoportja elnökének a 
tanfolyam jelentőségét és hasz-
nosságát méltató mpgnyitó be-
széde után dr Scihultheisz Emil 
egyetemi tanár tartotta az első 
előadást a szovjet büntetőjogról. 
A termet teljesen megtöltő tim-
folyatmihallgatóik által rendkívüli 
érdeklődéssel kisért, lebilincselő 
előadáséiban először a szoviet 
büntetőjogi törvényalkotás fejlő-
déséről szólott, majd a szovjet 
büntetőjog alapvető vonásaként 
a cselekmény társadalmi ves/é-
lyességéneik értékelését jelölte 
meg. Erdekea példákkal vetett 
fényt a szovjet büntetőjognak a 

materialista filozófiában gyöke-
rező felfogására, a cselekmény 
és az eredmény közötti okozati 
kapcsolat, valamint a bűnösség 
értékelésének kérdéseiben. Elő-
adásának második részében 
Schultheisz professzor párhuza-
mot vont a kapitalizmus impe-
rialista korszakának kegyetlen 
büntetési rendszere és a szovjet 
szocialista büntetőjog embersé-
ges s a bűnösöknek a társada-
lom hasznos tagjaivá való neve-
lését célzó büntetési rendszere 
között. 

Az előadás után a tanfolyam 
szervezőbizottsága részéről dr 
Martonyi János egyetemi tanár 
bejelentette, hogy a tanfolyamon 
való részvételre több, mint 200 
dolgozó jelentkezett, közöttük 
bírákon. ügyvédeken és állam-
igazgatási dolgozókon kívül je-
lentékeny számban üzemi dolgo-
zók is. A résztvevők közül szá-
mosan Csongrád megye városai-
ból járnak be a tanfolyam kéthe-
tenkint tartandó előadásaira. 
Közölte azt is, hogy a tanfolya-
mon elhangzott előadások szöve-
gét a hallgatók meg fogják 
kapni. 

Akikre büszke Csongrád megye 
K terménybegyűjtésben élenjáró dolgozó parasztok 

A Pártkongresszusra úgy tudunk legméltóbban felkészülni, ha 
számot vetünk: hogyan dolgoztunk, eddig hogyan teljesítettük a Párt-
vezette államunk iránti kötele zettségünkc'. S egyben megjelöljük, ho-
gyan ldvánjuk eredményeinket tovább fokozni országunlc erősíté-
séért. 

A terménybegyüjtés éppen olyan fontos kötelezettség, mint bár-
mi más, amellyel a bétát, országunk függetlenségét védjük. Az ötéves 
terv további sikere megkívánja tőlünk, hogy a terménybegyüjtés te-
rén sem tűrjünk el semmiféle megalkuvást. Ezért a begyűjtést min-
den dolgozó parasztnak teljesíteni kell. Begyűjtési kötelezettségünk 
teljesítése fontos eszköze iparunk, mezőgazdaságunk, életszinvonalunk 
fejlesztéséért vívott harcunknak. Ebben a harcban Csongrád megyé-
ben a következő dolgozó parasztok vették ki eddig is dícséretremél-
tóan részüket; 

ötéves tervünk második évé-
ben a Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetemen újabb tanulmá-
nyi kollégiumi épületeket létesí-
tenek, korszerű felszereléssel. 
Veszprémben elkészül a nehéz-
vegyipart kar B és C épülete. A 
Debreceni Tudományegyetemen 

folytatják a természettudományi 

kar építését és kibővítik a gyógy-

szertani intézeteket. A Szegedi 

Tudományegyetem B épületéhez 

toldalékot építenek. Ott helyezik 

el a természettudományi kar új 

intézményeit. 

Az Indiai Tudományos Akadémia elnöke 

az USA koreai beavatkozása ellen 

Román, az összindiai Tudomá-

nyos Akadémia elnöke, a neves 

indiai tudós, a bangalorei nem-

zeti kollégium gyűlésén elhang-

zott felszólalásában elítélte a 

koreai amerikai beavatkozást és 

a beavatkozók által Koreában el-
követett állat'asságokat. 

A neves tudós ezután a Szov-
jetunió békepoüti bájáról be-
szélt és behatóan foglalkozott 
a Szovjetunióban folyó nagysza-
bású építkezésekkel. 
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KESZTYŰ harisnya, divatos kar-
digánok aálak nagy választékban. 
Pauluszné, Kölcsei-utca 3. 
CSEMEGEPAPR1KA korlátlan mony-
nyiségben kapható. Meinl fiókban, 
Lemn-u. 6. 
ELADÓ új magánház 2 szobás, für-
dőszobás, szőlős- és gyümölcsös-
kerttel, azonnal átadó lakással 
32.000 forint. Megbízott Csongrád-
megyei Ingatlanközvetítő Vállalat, 
Sztálin-kőrút 20. 
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát 
(hibás is lehet) magas áron meg-
vételre keresek. Fischer órás. Sze-
ged, Klauzál-tór. 
KÉT darab márványlap 65 cm hosz-
szú, 50 cm széles eladó. Cím a 
kiadóban, 
EGY új iker sportkocsi eladó Pe-
töfi-telep VIII. 435. 16100 
MEGVÉTELRE keresek használt 
szeszes hordókat, borpumpát, szőlö-
zúzót, cím Szalai Sándor Kiskun-
majsa. Kigyósp. 1063- 16180 
SÍFELSZERELÉS, cipő, bot, léc jó 
állapotban eladó. Teleki-utca 10. 
ASZTALI lámpákat jó állnpolban 
veszünk Délmagyarország kiadóhi-
vatalának Lenin-utca 6. 

KÉZIKOCSI, csösatu, csömcnetvágó, 
petroleumos kannák eladók. Ságvá-
ri Endre-ulca 3. Megtekinthető 1 — 
3-ig. 16194 
NSU 125-ös kismotor igényesnek el-
adó. Tel. 46-56. 
KÉT ló után való lőcsös paraszt-
kocsi eladó. Érdeklődni Hajnal-ut. 
ca 34 alatt. 
LEIC.A vagy Retina fényképezőgé-
pet megvételre keresek, Fábián, 
Szent Gcllért.utca 2. 16198 

1 KÜLÖNFÉLÉK ~| 

SZEKSZÁRDY böröndösüzletét Ki. 
gyó-utca 2 szám alá helyezte. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül, Csordás 
bőrruhakészítőnél, Szt Miklós-utca 
7 szám. 
KERÉKPÁR varrógép, írógép iavl-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél Kelemen-utca 
11 azám 
KERESEK bérbe írógépet. „Havi 
bér" jeligére. 16191 
40 ÉVES tisztviselő keresi hozzáil-
lő független tisztviselőnő, háztar-
tásbeli vagy dolgozónő ismeretségét 
, házasság céljából. Jelige „Barátság". 

KÖVÉR szamár, friss lóhusok, kol-
bászáruk kaphatók. Lóhuscsarnok-
ban, Valéria-tér 10. 16200 
HÁZASSÁG céljából 35 éves tanító-
nő megismerkedne hozzáillő férfi-
vel. „Komoly" jeligérc. 16190 
ÍRÓGÉPET, jó állapotban lévőt 
bérbevenne Szegedi Szőrme és Bőr-
ruhakészítő Vállalat, Szeged, Mik-
száth K-utca 22 16204 

I OKTATÁS I 

MAJOR Ákos gyorsíróiskolában 
megnyílt gyorsított és rendes tan-
folyamaira beiratkozhat, Bocskai-
utca 4 

| 1 Mi\K | 
LÉPCSurtAZi bejáratú bútorozott 
szoba kiadó. Kossuth Lajos-sugárút 
8, I. em. 10. Bal kapu. 16192 
FÖBÉRLETI szoba, konyhás laká-
som bútorral átadom, „Ftobérleti" 
jeligére a kiadóba. 16195 
BÚTOROZOTT szoba, különbejára-
tú, két személynek február I-re ki. 
adó. Hajnal-utca 38. 16203 
ÜRES kis szobát keresek, lehet ud-
vari is, „villamosmegállóhoz közel" 
jeligére. 
EGY nagy szoba bútorral azonnal 
átadó. Cím a kiadóban, 16201 

KISKUNPOROZSMAN: 

Györgyi József 6 holdas dolgozó 
paraszt kenyérgabonából 170, ta-
karmánygabonából 102. 

Dobó Ferenc 7 holdas dolgozó 
paraszt kenyérgabonából 100, ta-
karmánygabonából 110, burgonyá-
ból 100 százalókra. 

Gyuris Lajos 10 holdas közép 
paraszt kenyérgabonából 130, ta-
karmánygabonából 120, burgonyá-
ból 100. 

ALGYŐN: 
C-yőrfi János 2 holdas dolgozó 

paraszt kenyérgabonából 200, ta-
karmánygabonából 110. 

BALASTYÁN: 
Böröcz József 10 holdas közép 

paraszt kenyérgabonából 101, ta-
karmánygabonából 100, szénából 
120. 

BORDÁNYON: 
Márta Mihály 9 holdas közép-

paraszt kenyérgabonából 100, ta-

karmánygabonából 100, burgonyá-
ból 100, szénából 100. 

KISTELEKEN: 

Kiss István 6 holdas dolgozó pa-

raszt kenyérgabonából 120, takar-

mánygabonából 195, szénából 130, 

KÜBEKHÁZAN: 

Id. Popity János 3 és fél holdas 

dolgozó paraszt kenyérgabonából 

380, takarmánygabonából 350, bur-

gonyából 100 százalékra teljesítet, 

be begyűjtési kötelezettségét. 

Kitüntették az útépítés 
18 legkiválóbb dolgozójót 

Prieszol József közlekedési ál-
lamtitkár szerdán dél utón adta át 
a Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának kitüntetéseit az útépí-
tés 18 legkiválóbb dolgozóinak. 

Hirdetmény \ 

Közhírré teszem, hogy a baktói 
lőtéren január 30-ig bezárólag 7 
érától délután 4-ig éles lőgyakorlat 
lesz. A lőgyakorlat idején a lőtér 
területén tartózkodni vagy oda be-
lépni szigorúan tilos, 

'A' biztonsági őrök által lezárt te-
rületre tilalom clcnére belépő vagy 
olt tartózkodó személyeket ért bal-
esetért a hatóság felelősséget nem 
vállal, 

A Szcgcd-sándorfalvi műúton a 
lőgyakorlat ideje alatt az út lezá-
rása folytán közlekedni nem sza-
bad. 

Szeged, 1951 január 8. 
VB. elnök. 

A SZEGEDI járásbíróság Sze-
geden 1950 évi szeptember hó 26. 
napján B. 22719—1950—2. sz. ité 
letével Danner Sándor szegedi szü-
letésű, Szeged, Sztálin-körút 12. Sz. 
alatti lakos, volt füszern agy keres-
kedő, most kiskereskedő, vagyonos, 
vádlottat 3 évi börtönre, Danner 
János szegedi születésű, Szeged, 
Sztálin-körút 12. sz. alatti, volt 
fűszernagykeresikedő, most kiske-
reskedő, vagyonos vádlottat 2 évi 
és 6 hónapi börtönre — továbbá 
mindkét vádlottat 5 évi hivatal-
vesztésre és politikai jogaik gya-
korlatának ugyanilyem tartamú fel 
függesztésére, továbbá fejenként 
5000 forint pénzbüntetésre, mint 
mellékbüntetésre Ítélte. Vagyoni 

elégtétel cimén vádlottaknak 5—5 
hold szántóingatlanát elkobozza, 
őket Szeged város területéről 5 
évi időtartamra kitiltotta és az ité— 
letkivonat közzétételére kötelezte 
őket, mert Szegeden a Sztálin-krt 
12, sz. alatti lakásukhoz tartozó 
közös padláson 500 kg lisztet, 1330 
draab zsákot, fáskamrájukban pe-
dig 125 q tűzifát — tehát saját 
szükségletüket meghaladó — meg 
nem engedett mennyiségben sze. 
reztek be, illetve vontak el a for-
galomból. 

MegkoidítdöU 
a naposcsibék eiú egyzése 

A Szegedi Baromfifeldolgozó Vál-
lalat február közepén megkezdi a 
csibekeltelést. 

A vállalat — ugyanúgy, mint az 
elmúlt esztendőben — egészséges 
csibékkel látja el a környék dolgo-
zó parasztjait és a termelöcsoporto. 
kat. 

A naposcsibék előjegyzését már 
meg is kezdték és a dolgozó pa-
rasztság, valamint a tszcs-tagok 
mindem reggel 8_4-ig a Baromfi, 
feldolgozó Vállalat szegedi tele-
pén, a Hűtőházban előjegyezhetik 
a szükséges mennyiségű csibét. 

Előreláthatólag mintegy 60 ezer 
csibét keltetnek a telepen és ezzel 
nagyban hozzájárul a telep a sze-
gedi és Szegedkörnyéki baromfi, 
állomány növeléséhez. 


