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Dolgozó parasztságunk felismeri 

a szerződéses gyümölcstermelés előnyeit 

Nagy érdeklődéssel fogadták a termelő szövetkezetek és az egyé-
nileg dolgozó parasztok a szerződéses gyümölcstermeléssel és értékesítés-
sel kapcsolatos szerződéskötést. Dolgozó parasztságunk felismerte, hogy 
fejlődő szocialista mezőgazdasági termelésünkben előállított minőségi áru 
értékesítése többé nem a feketéző, árnfclhajtó kupecek és kofák zsebét 
duzzasztja, hanem a hatóságilag megállapított termelői áron felül S—7—10 
százalék felárral a termelőét. 

A szerződéskötéssel megbízott Mezőkert Állami Vállalat a szerző-
dést kötőknek a gyümölcstcrUleteknek megfelelő védőszereket, mű. és 
szervestrágyát és kamatmentes szerződési előleget ad. 

A napokban kiemelkedő eredményt ért el Szatymaz község, ahol 
eddig 260 katasztrális hold gyümölcsösre szerződtek a dolgozó parasztok, 
.Szőreg község két nap alatt 57, Balástyán 100, Forráskúton 40, Puszta-
mérgesen 30 katasztrális hold különböző gyümölcs-félére kötöttek szer. 
ződést a termelőszövetkezetek és egyénileg dolgozó parasztok, 

A Mezőkert dolgozói nem elégszenek meg ezzel az eredménnyel, eélul 
tűzték kl, hogy Kongresszusunk tiszteletére Csongrád megye gyümölcs- és 
zöldségtermesztésének még hátralévő szerződéses előirányzatát február 
10-re száz százalékig teljesítik. 

Hetényt István 
Mezőkért ÁV. 

A Cipész Kisipari Szövetkezet dolgozói 

eddig 14 százalékkal teljesítették túl 

kongresszusi kötelezettségvállalásukat 

ÍT remünk, az Első Szegedi Kis-
^ ipari Szövetkezet dolgozói ls 

két héttel ezelőtt értékes munka-
felajánlásokat tettek a Magyar 
Dolgozók Pártja II. Kongreszusának 
méltó megünneplésére. Ezeket a 
kötelezettségvállalásokat lelkes 
munka követte. Dolgozóink nem egy 
alkalommal munka közben vidám 
mozgalmi dalokat énekeltek, • így 
énekelve szinte még a munka is 
jobban ment. Repült az idő, szállt 
a dal, s egyre jobbak lettek a ter-
melésben elért eredményeink. 
XT ongresszusi kötelezettségválla. 
x v lásunkat eddig átlag 14.8 

százalékkal teljesítettük tűi, ami 
számokban 102 pár cipő többterme-
lést jelent. Egyéni felajánlóink is 
régen látott szép eredményeket ér-
tei el már eddig, Jankovics György 
szabász 20 százalékot ajánlott fel, 
ezt pénteken délig 38 százalékkal 
túlteljesítette. A felsőrész készítők 
ls a felajánlott 110 százalék helyett 
145—150 százalékot érnek el. A 
evikkolók 10 százalékos kötelezett-
ségvállalásukat 4.4—8 százalék-

kal szárnyalták túl. Itt Hegyet! 
Gergely 127, Korsós Ferenc 121, 
Csillán Ferenc, Major Sándor, Vet-
ró János, Schüssler Miklós 130, 
Ludwig András 128, Gergely Jó-
zsef 123-4, Zombori Lajos 127, 
Futó Mihály 128, Gacsó Lajos 126, 
Kovács Mihály 150, Gede Géza 145, 
Gajdács Miklós 144, Rózsa Károly 
137, Tatár Mihály 118, Krajkó And-
rás 132, Fehér Károly 148, Konkoly 
László 135, Madár László 115, Eper-
jesi Etelka 113, Csanádi Lajos, 
Csanádi József 112 százalékot ért 
el ̂ eddig, 

TT remünkben ezenkívül a mun-
kaidő százszázalékos kihasz-

nálásával, s a fegyelem megjavítá-
sával elértük, hogy egyetlen száz-
százalékon alul teljesítő dolgozónk 
sincs. Ezekkel az eredményekkel 
természetesen nem elégszünk meg, 
hanem tovább folytatjuk felvilágosi-
tó munkánkat, s Pártunk Kon-
gressznusát még jobb eredmények-
kel köszöntjük. 

Gacsó Lajos 
Cipész Kisipari Szövetkezet 

Kitüntetés számomra, 

hogy együtt tanulhatok a Párt tagjaival 

A Szegedi Kenderfonó DISZ ter-
melés felelőse vagyok, nemrégen, 
1950 júniusában kerültem a Szegedi 
Kender vizesfonójába, mint szedő-
lány. Nagyon szerettem ezt a mun-
kát s a munlcaidőm jó kihasználá-
sával sikerült is szép eredményeket 
elérnem. 

Nem sokáig dolgoztam itt, hama-
rosan a Párt más helyre állított. A 
tervstatisztikai osztály egyik mun-
katársa lettem, de továbbra is jó 
barátja maradtam a gépeknek. 
Szabadidőmben sokszor lemegyek 
még ma is a gépek közé, nézem 
munkájukat, amelyeket kiváló él-
munkások, sztaliánovist&k irányíta-
nak. 

Pártszervezetünk abban a kitün-
tetésben részesített, hogy beosztott 
engem is népnevelőnek. Hogy ennek 
a felelősségteljes feladatomnak ma-

radéktalanul eleget tudjak tenni, 
még szorgalmasabban fogtam a ta-
nuláshoz. Eleinte csak a DISZ po-
litikai kör munlKíjában vettem részt, 
de pár hónappal ezelőtt mint pár-
tonkívüli dolgozót, engem is bevont 
üzemi pártszervezetünk a pártokta-
tásba. Kitüntetés ez számomra, 
hogy együtt tanulhatok a munkás-
osztály legjobbjaival, a párttagok-
kal 8 résztvehetek az ő munkájuk-
ban, a népnevelő, felvilágosító mun-
kában. 

Ma még pártonkívüli vagyok, de 
most a Magyar Dolgozók Pártja 
Kongresszusának előkészítése idején 
mint DISZ-tag is ígéretet teszek, 
ezután még jobban végzem munká-
mat, hogy minél előbb kiérdemeljem 
én is a párttagságot. 

HUNYADI KLÁRA, 
Szegedi-Kender. 

Szövetkezetet alakítottak 

a dorozsmai rongyszfinyeg-szövők 

Klskundorozsmán, a volt Fodor-
kocsma helyiségeiben ma már vi-
dáman csattognak a szövőszékek. A 
dorozsmai rougyszfínjegesek is kö-
velik a szövetkezetbe tömörült töb-
bi kisiparosok példáját és pár héttel 
ezelőtt elhatározták, hogy nem ver-
gődnek tovább külön-külön, hanem 
megalakítják a szövök szövetkeze-
tét. 

— Sokkal gazdaságosabb a kol-
lektív terme és — mondja munka 
közben Gyuris János Görög elvtárs-
nak. Emlékszem, sokszor hogy mér-
gelődtem, amikor egy-egy bála 
anyagért be kellett mennem a vá-
rosba, meg az a sok irka-firkn 
ami a k's'pari termelés kimutatá-
sához kellett. Hát nem jobb így 
szaktársak? Van megszabott mun-
kaidőnk, s mi is normában dolgo-
sunk, 8 kl, hogy dolgozik, aszerint 
kapja fizetését. És itt nem történik 

meg velünk az, hogy egyik héten 
kapunk annyi munkát, hogy nem 
győzzük, utána ineg két hétig Ls 
munka nélkül üldögélünk. 

örömmel beszélgetnek egymás-
között, de otthonaikban Is a szö-
vők, s mind azt hajtogatja: „kár, 
hogy hamarább nem szövetkez-
tünk." 

A fiatal szövetkezeiben megin-
dult a munkaverseny is. Elindítója 
Gyuris János vol", aki Kongresszu-
sunk tiszteielére vál nita, hogy 
teljesítményéi 100 százalékról 120 
százalékra fokozza és egyben ver-
senyre hívja a szövetkezel dolgo-
zó: t. Több dolgozó követte Gyuris 
elvtárs példáját és értékes kötele-
zettség váPalásnkat tettek február 
24, méltó megünneplésére. 

Nagy Ferene 
Doroznna 

Történelmi tapanxtalat-
cserét tartottunk 

örömmel készülődtünk és iz-
galommal vártuk a vita napját. 
Talán soha sem tanultuk olyan 
szeretettel és lázas szorgalom-
mal a történelmet, mint ver-
senykihívásunk óta, de ha már 
egyszer elindítjuk a versenyt, 
akkor meg is akarjuk azt nyer-
ni. Mikor a leánypajtások meg-
érkeztek, szeretettel fogadtuk 
őket és egyik pajtásunk, Ba-
logh Artúr, még üdvözlő felira-
tot is készített tiszteletükre a 
,Jtaj hangjá"-ra. 

Mindkét félről nagy izgalom-
mal indult el a vita, amelynek 
tárgya: az Árpádkori Magyar-
ország gazdasági, társadalmi és 
politikai fejlődése volt. A fiú-
pajtások beszámolójából rész-
letesen megtudjuk, hogy a fej-
lődés a dolgozó nép munkájá-
nak eredménye. Rámutattak a 
pajtások arra is, hogy amilyen 
a társadalom termelési módja, 
olyan alapjában véve maga a 
társadalom, olyanok politikai 
nézetei, intézményei is. 

A beszámolót vita követte, 
amelybe már a leánypajtások 
is bekapcsolódtak. A társada-
lom fejlődésének törvényszerű-
ségét Marx-Engels-Lenin és 
Sztálin pajtás tanításai alapján 
vitattuk meg. 

A vita befejezésekor elhatá-
roztuk, hogy máskor is össze-
jövünk, hogy a tanultakat ilyen 
vitákluil még jobban elmélyít-
sük, A leánypajtások megígér-
ték, legközelebb ők hívnak meg 
bennünket. Ezzel a tapasztalat-
cserével tudásunk továbbgaz-
dagodott s most még nagyobb 
munkakedvvel folytatjuk tanul-
mányainleat, hogy idővel jól 
képzett építő tagjai legyünk 
hazánknak. 

Iskolák közötti tapasztalat-
csere újításunk bevezetésével 
javasoljuk a többi iskolák paj-
tásainak is, kövessék példán-
kat, hogy ezzel is hozzájárul-
junk tanulmányi színvonatunk 
emeléséhez. 

DOBÓ ISTVÁN, 

Árpád-téri ish. VII. o. t, 

A Szovjet Filmhéten 

tovább szélesítettük 

felvilágosító munkánkat 

(Tudósítónktól.) A Szovjet 

Filmhét idején a Szetex és a 
Röviköt dolgozói is kiszélesí-
tették felvilágosító, agitációs 
munkájukat. A puítagitációban 
a héten beszélgettek munkatár-
saink a dolgozókkal a szovjet 
filmekről és felhívták a dolgo-
zók figyelmét arra, milyen fil-
meket játszanak jelenleg az 
egyes mozik. A felvilágosító 
munkát egymás között sem ha-
nyagolták el, s megszervezték a 
csoportos szovjet filmlátoga-
tást. A Rövikötnél 71, a Sze-
texnél 95 darab jegyet jegyez-
tek elő dolgozóink. Többen csa-
ládtagjaikat is magukkal hoz-
ták a szovjet filmek megtekin-
tésére. 

Nóvák Ferenc 

Szetex, 

Dolgozók továbbtanulása 

A Margit-utcai általános le-
ányiskolában (Gutenberg-utca 
25.) február 5-én, bétfőn dél-
után 5 órakor új tanfolyamok 
nyílnak meg felnőtt dolgozók 
számára. Továbbtanulásra je-
lentkezhetnek mindazok a dol-
gozók, akiknek az általános 
iskola VIII. osztályánál alacso-
nyabb iskolai végzettségük van. 
KUlün csoportba kerülnek as 
írni-olvasni nem tudók, külön 
csoportba a népisko'a I, II, III. 
osztályával rendelkezők, s külön 
csoportba az ennél magasabb 
előképzettségű dolgozók. A 
tanítás díjtalan. Tanítási Idő: 
hétfő, szerda, péntek déiulí . 5 
órától. Jelentkezni lehet egész 
napon át az Iskolaigazgató Iro-
dájában, vagy a tanfolyam meg-
nyitásakor a helyszínen. 

A szovjet kiképzési módszer fokozásával készülnek 
a Magyar Repülőszövetség tagjai 

a Pártkongresszusra 
Az egész ország hatalmas munka-

lendülettel készül Pártunk Kon-
gresszusára. Ezért a repülőifjúság 
is felajánlásokkal, fokozott politikai 
munkával, termelési, tanulmányi és 
a szovjet kiképzési módszer eredmé-
nyeinek javításával és fokozásával 
készül a Párlkongresszusra. 

'A' Magyar Repülő Szövetség mun. 
k&jában az utóbbi év komoly fej-
lődést hozott. A további fejlődés-
nek azonban komoly akadálya, hogy 
nincs demokratikusan megválasztott 
vezetősége. Ezért szükséges a Kon-
gresszus, ahoi az ifjúság képviselői 
maguk választják meg a Magyar 
Repülő Szövetség elnökségét és 
vezetőségét. 

A felszabadulás óta eltelt eszten-
dők alatt a Repülőszövetség kemény 
küzdelmet vívott a repülés területé-
re beférkőzött ellenség ellen. Az 
imperialista ügynökök: Rédel, Gön-
czi, Szokolai, Nagy Kornél ellen-
séges szabotáló munkájukkal súlyos 
károkat okoztak a repülés ügyé-
nek. Elszabotálták a szakmai ki-
képzést, különválasztották a növen-

dékek politikai és szakmai nevelé-
sét, ezenkívül anyagi károkat is 
okoztak, A Repülüszöveteség mosta-
ni kongresszusa döntő csapást mér 
majd az ellenségre. 

A Magyar Repülőszövetség azt a 
célt tűzte* maga elé, hogy a repülést 
tömegsporttá fejleszti, hogy az 
ifjúság széles rétegei kapcsolódja-
nak be a repülésbe. Olyan fiatal 
repülőket akarunk nevelni, akik 
tudatában vaunak, hogy Pártunk 
bizalma tette lehetővé számukra a 
repülést. Nálunk is sorra alakulnak 
a repülőklubok; amelyekben mun-
kás és dolgozó parasztfiatalok ta-
nulják a repülés tudományát. Nap-
ról-napra szaporodik azoknak a 
fiataloknak a száma, akik maguké-
vá akarják tenni a repülést. És ez 
a fiatalság úgy sajátítsa el a repülő 
kiképzést, hogy azokat az eredmé-
nyeket, melyeket Pártunk és Rákosi 
elvtárs irányításával elértünk, meg 
is tudjuk védeni minden ellenséggel 
szemben. 

Répást Ferenc 

Készülnek a tavaszi modellező versenyre 
a dorozsmai pajtások 

(Tudósítónktól) A repülőmodel-
lezés egyre nagyobb tért hódít 
Dorozsmán is. Alig pár hónappal 
ezelőtt, még nyolc-tíz gyerek ke-
reste fel rendszeresen Kormos 
Ferenc asztalosműhelyét, s ma már 
szinte kiszorítják a mestert műhe-
lyéből, annyian vannak. 

Tavaszi versenyre készülnek kis 
repülőink, s azért ez a lázas mun-
ka. De nem hiába töltik el estéiket 
a modellezéssel, jobbnál jobb ered-
ményeket érnek el. 

A kész modelleket mint féltett 
drága kincset őrzik a pajtások, s 
ha valaki érdeklődik tőlük vala-
melyik gép felől, nagy szakérielem-
mel magyarázzák el annak minden 

porcikáját. Vidáman énekelnek min-
dig munka közben, s amikor egy-
egy gép elkészül, a kis csoport 
izgalommal várja, vájjon repül-e, s 
vájjon meddig? 

A csoportban eddig Hódi László 
modelle volt a legjobb. Két és fél-
köbcentis motorral ellátóit kis 
repülőgép ez. Erre büszkék vala-
mennyien, mert cz a gép már egy-
szer elrepült Dorozsmáról Újsze-
gedig. Hódi László gépe percenként 
7 ezer fordulatot lesz. A pajtások 
a tavaszi verseny közeledtével egyre 
nagyobb izgalommal készítik n 
modelleket. 

Nagy Ferene 
Dorozsnia. 

Kamarazeneest a Konzervatóriumban 

Kedden este Elfér Vera zon-
goraművésznő és a konzervató-
rium tanári karából alakult ka-
maraegyüttes nagysikerií hang-
versenyt adott. 

A műsor első felében Elfér 
Vera, a kitűnő fiatal zongoramű-
vész és pedagógus mutatkozott 
be önálló műsorral. Scarlatti C-
dur és Mozart F-dur szonátája a 
lendület, a mosoly derűs hangu-
latát tükrözték. Kaíbalevszkij, a 
ma is élő szovjet zeneszerző két 
preliidj© a modern zongoramu-
zsika érdeke® formáját mutatta. 
A Kossuth-díjas Weiner Leó hat 
parasztdala a magyar paraszti 
élet egy-egy képét állítja elénk, 
a szerző gazdag harmóniai in-
venciójába öltöztetve. Befejező-
számként Chopin, a nagy forra-
dalmi lengyel zeneszerző és zon-
goraművész B-moIl scherzója 
hangzott el, amelynek szenvedé-
lyes és finom ábrándozó ámva-
Iatait biztos technikai felkészült-
séggel szólaltatta meg Elfor 
Vera. 

A műsor második réeaében a 
konzervatórium nyolc tanára, 

Szerdahelyi László, Márffy Já-
nos, Várnagy Lajos. Báthory 
Sándor, Buza János, Bácskai Pé-
ter, Ékes Péter és Deák József 
adták elő Schubert: Oktfitt vo-
nósokra cs három fúvóshang-
szerre írt művét. Ez a kevesett 
hallott 6 tételes nagy mű, min-
den témája a frisseség, erő és az 
élet potimisztikus kifejezője. Az 
együttes komoly odaadó munká-
val készült 2.7. előadásra. Ki kell 
emelni Szerdahelyi László ki-
váló művészi és pedagógiai irá-
nyítását. 

Ez a kollektív muzsikálás, 
amely az elmúlt év fúvós együt-
tesének folytatása, a leStóbb 
kezdemény. Ennek a muzsikálás-
nak átformáló, fegyelme-tó, az ú j 
társadalmat, a szocialista mű-
vészit jellemző megnyilatkozása 
a legjobb nevelőeszköz. 

Nagy kár, hogy ezeket a mű-
veket nem Vezette bo röv:d elő-
adás, amely még közelebb vitt© 
volna a hallgatésá/mt a művek 
teljesebb megértéséhez. 

Kovács Mátyás 
konzervatóriumi hallgató 

A felszabadulás óta öröm a munka 
a mi üzemünkben is 

Néhány hét választ cl bennünket Pártunk I I . Kongresszusától. A 
mi üzemünk dolgozói is termelést eredményeik emelésével készülnek s 
nap megünneplésére. Azt szeretném néhány szóval elmondani, hogy a 
mi üzemünk, a Szegedi Jutafonógyár dolgozói mit köszönhetnek Pár-
tunknak, 

Elsősorban is a Pártnak köszönhetjük a újjáépült országot, a 
romokból felépült és az új, modern gyárakat, a 8 órai munkaidőt, a ta-
nuláshoz, szórakozáshoz való jogot. a. Párt nevelte újítóinkat, sztaháno-
vistáinkat, 

A felszabadulás előtt nem voltak továbbképző tanfolyamok, szoci-
ális és kulturális intézmények,, nem volt, aki törődött volna a munká-
sok fejlődésével. Nem volt Sztahin ov-mozgal nunk, nem voltak újí-
tóink, élmnvkásaink. 

felszabadulás óta öröm a munka a mi üzemünkben is ékl-
szinvonalunk állandóan emelkedik, igazságos a bérezés, 4 kv' őré i * 
és politikai nevelés minden dolgozó számára biztosítva Von Ez adja 
meg az erőt ahhoz a harchoz, amely egy békeszerető ország építéséhez 
szükséges. 

A Párt atyai gondossággal ke zeli minden munkás panaszát, sérel-
mét, minden esetben segít a bajokon. Tudják üzemünk dolgozói hogy 
a Párt vezetésével minden rip közelebb jutunk célunkhoz és minden 
1 elvégzett munkanap gyengítí ellenségeink erejét 

TÓTH MIHÁLY, 
jv'-aavdri dolgost. 


