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A% élelmezési minisztérium jelentése 
a begyűjtési verseny állásáról 

Tanácsaink a jól I . M teljesítő dol-

gozó parasztok támogatásával 

eredményesen dolgoznak az év; 

tervek december 31-re való sikeres 

teljesítéséért és túlteljesítéséért, 

A begyűjtési tervek határidőre 

való teljesítéséért és túlteljesítésé, 

ért folyó versenynek nagy lendü-

letet adolt Rákosi Mátyás elvlárs 

beszéde, a jegyrendszer megszün-

tetése és a mezőgazdasági termé-

kek forgalmi korlátozásának meg. 

szüntetése. 

A jól teljesítő dolgozó parasz-

tok nemcsak pé'damutaásgnl. 

hanem felvilágosító munkával 

is serken'ik kötelezetIségük tel-

jesítésére a hátralékosokat. 

Az elmúlt héten tovább emelke-

dett a begyűjtött gabona mennyi, 

•sége. 

A megyék rangsora a kővetkező: 

1. Békés, 2. Szolnok. 3. Ha jdu . 

Bihar, 

4- Csongrád, 

ő. rest, fi. Bács-Kiskun, 7. Bara. 

nya, 8. Heves. 9. Borsod-Abaúj 

Zemplén, 10. Tolna. 

Az élelmezési miniszter újabb 

I I járásnak nd|á meg kukori-

cából a szabad forgalmi enge-

délyt, miután ezek n kukoriea-

lervüket 100 százalékon felül 

tcijesílet'ék. 

A Vukoricabegyüj lésben Békés 

megye tartja az olső helyei. 
A kukoricabegyüjtési verseny velük szomben. 

rajigsora a köveikező: 1- Békés 

108.7, 2. Baranya 104.7, 3 Fejér 

98.6, 4. Pest 96.4, 5. Veszprém 

96.4. 6. Va s 93.6, 7 Hajdú-Bihar 

93.6, 8. Somogy 91.5, 

9. Csongrád 88 6, 

10. Tolna 87 4. 11. Bács Kiskun 

84.5, 12. Szabolcs-Szatmár 84.2. 13. 

Heves 83.7. 14. Komárom 81.6, 15. 

Zala 81 3 százalék. 

A baromfibegyüjtés üteme az el-

múlt héter. nem voll kielégítő. 

A baromfibegyüjiési tervtk tel-

jesítésének rangsora a következő: 

1. Szolnok 78.1. 2. Vas 66 2. 3. Bé-

kés 66, 4. Pest 64.1, 5. Komárom 

63-3, 6. To'na 62.3, 

7 Csongrád 62.1, 

8. Győr-Sopron 62. 9. Baranya 

58 5, 10. Veszprém 56-8 százalék. 

Hizottsenés begyűjtésből a ne. 

gyedik negyedévi tervet Vas 194-.1 

Pest 185, Veszprém 138, Heves 

130, Zala 121, Komárom 120. Bé-

kés 112. Bács Kiskun 104. Bara-

nya 100 százalékra teljesítette. 

Az élőállat begyűjtési tervek si-

keres te'jesíiése érdekében a taná-

csok ellenőrizzék, hogy a termelök 

határidőre teljesítsék beadási köte. 

lozettségüket. Gon doskodni kell ar-

ról is, hogy az átvevő szervek a 

meghatározott napokon zavartala-

nul bonyolítsák az átvételt. A fe-

keievágókat le kell leplezni és a 

törvény szigorát kell alkalmazni 

Mezőgazdászai! és erdészeti dolgozók szakszervezete alakul 
Csongrád megyében 

A Szakszervezetek Országos Ta. 

r.ácí.a zsongiádmegyei bizottsága 

a mezőgazdasági és erdészeti dol-

gozók szakszervezetének megalakí. 

lásáról szóló SZOT elnökségi hatá-

rozat megtárgyalására k ;zségi és 

városi, gyűlést tart. A gyűléseken 

megválasztják a küldötteket, a me 

gyei küldöt,tvá!asztó értekezletre. 

Azok a mezőgazdasági munkavál-

lalók, akik évente legalább 3 hóna. 

pos munkát vállalnak a mezőgaz-

gaság állandó szektoraiban, vagy 

magánosoknál, vegyemek részt a 

küldöttváJasztó gyűléseken és ez. 

zel segítsék elő az ú j szakszerve-

zet megalakítását. 

A küldöttváJasztó gyűléseket de-

cember 16 án, vasárnap délelő:t 

10 órakor Csongrád, Szentes, Hód-

mezővásárhely, Mindszent, Makó, 

Csanytelek, Kiskundorozsma és 

Csanádpalota DÉFOSZ helyiségében 

tariapak. 

•SriAH n i i n i n i l i n f c l i i j á n l ó « h ón t 

Sziksón, Iténes, szénsavas és villany-fürdőt 
rezeinek he a Szegcdi Fürdő és Hőforrás 

Vállalatnál 

A Szeg«rii Fürdők és Hőforrás 
Vállalata 1951. évben kilüzötl lór-
iét szeptember .'50-ára globálisan 
teljesítői te. Ezl részben a tanulóif-
júságnak és a különböző kollégi-
umoknak nyújtott kedvezményes 
fürdőkkel, valamint a gőzmosóda 
fejlesztésével érte oJ. 

A vállalat dolgozói elhatározták, 
hogy Szlálin elvtárs szülelésnapjá-
ra további 30 százalékkal túl leije-
sí lik nz éves torvet, amil a szám-
adatok egybevetése alapján decem-
ber 21.ére m : g is valósítanak. A 
műszaki dolgozók felajánlották a 
termelékenység fokozása érdekében 
Szlálin elvlárs születésnapjára, hogy 
a gőzmosóda részére óc.-ka. 
vsából kiemelt, roncs mosógépet a 
Gazda-mozgalom köreiében teljesen 
rendbehozva adnak át rendeltetésé. 

nek. ígéretüket december 12.re va-
lóra is váltották. A vállalat vezető-
sége elhatározta, hogy vízgyógyin. 
tézelében Varga Sándor elviára, 
párttitkár vezetése és kezelése mel-
lett a dolgozód; egészségének felja-
vítása érdekében bevezeti a reurna-
likuo. ízületi megbetegedések gyó-
gyítására a pziksós. és kénesfürdői, 
a húzódásos idegfájdalmak gyógyí. 
Ic-sára pedig a villan,yfürdőt, vala-
mint a szívbetegek részére a szén-
savfürdőt. Erre egyben kedvezmé-
nyes bcrletrendszert biztosítanak. 
Berezeli továbbá, ugyanúm', mint a 
nyár folyamán, a dolgozók részéri 
a közös slrandszerű fürdési lehető-
séget — amelyről má r ír lunk is — 
minden vasárnap délután 2 órától 
este fél 7 óráig. 

Csehszlovák jegyzék 
a prágai angol nagykövetség kémkedésén 

teltenéri másodtilkárának 
kiutasítása ügyében 

Prága (CTK) . A csehszlovák 

külügyminisztérium pénteken jegy-

zéket nyújtott át az angol nagy-

követnek, kövelelve, hogy R- N. 

Gardner, a prágai angol nagykő, 

vétség naásodtitkára, akit kémte-

vékenységen tettenértek, 24 órán 

belül hagyja el az országot. 

A jegyzek közli, hogy december 

13-án este egy férfi behatolt egy 

Prágától északkeletre eső. világo-

san tilosnak jelzett katonai terű 

leire. A férfi itt csomagot ásott ki 

a földből és egy másikat süllyesz-

tett he'yére. Ebben a pillanatban 

egy őrszem rákiáliott. mire a férfi 

azonnal szökni próbált. Az őr há-

romszor megismételte megállásra 

szó'ó fe'hívásdt, azután tüzelt. A 

futó férfi közben egy kioltott l ám. 

pákkal várakozó gépkocsihoz ért 

és ezzel akart menekülni. Az őr 

tüzelésre! megállította a kocsit és 

elfogta a férfit, egy nővé! együtt, 

aki a kocsiban várt rá. 

Azonnal átkutatták azt a helyet, 

ahonnan a férfi a csomagot ki-

emelte és ott egy konzervdoboztam 

40.000 rsriikoronát találtak. A m ő 

kor a férfit megmotozták, kiderül' 

hegy a ktásolt csomag, amelyei 

felsókabátja zsebébe dugott, egyik 

csehszlovák kormányhivatal eredeti 

titkos okmányait tartalmazta, olyan 

okmányokat, amelyek nagy fon-

tosságúak a Csehszlovák Köztórsa. 

súg biztonsága szempontjából. Volt 

a csomagban azonkívül egy 1951 

december 10 ről keltezeti kém je-

lentés. amely közölte, hogy létfon-

tosságú védelmi üzemekről további 

kémjelentések készülnek. A férfi, 

aki a kémadatokat kiásta, Roberi 

Nei) Gardner, a prágai ang.d 

nagykövetség másodtitkára, a nő 

pedig Daphne Gregory Maines, a 

prágai angol nagykövetség tiszt, 

viselője. 

A jegyzők követeli, hogy R . N-

Gardner, a prágai angol nagykö-

vetség másedtitkára 24 órán belül 

hagyja el a Csehszlovák Köztársa 

ságot, D . G. Maines pedig azon-

nal. amint orvosi kezelése végetér. 

A jegyzék befejezésül a következő, 

ket emeli k i : 

A csehszlovák külügyminiszté-

rium kormánya nevében erélyesen 

tiltakozik a diplomáciai kapcsoia. 

tokkal való ilyen visszaélések ellen, 

amelyek a nemzetközi jog alapvető 

elveibe ütköznek és veszélyeztetik 

a normálig nemzetközi viszonyt, 

Hong versenyeinknek 
a dolgozók zenei nevelését 

kell szolgálniok 
„4 zeneirodalom remekei" 

turoxat lanuUófiai 

Azzal a céllal indult meg .,A 
Zeneirodalom remekel" című hang-
versenysorozat, hogy az u/ kö-
zönség zenei nevelését, tehát kul-
túrlorradalmunk egyik lontos fel-
adatának megvalósulását segíti 
eiő, A négy estből álló hangver. 
senysorozat célia az lenne, hogy 
vezesse a zenétől eddig mester-
ségcsen elzárt dolgozókat a zene-
történet löbb korszakain úgy, hogy 
egy-egy est n zene fejlődésének 
legfontosabb állomásait monog-
rá/ikusan bemulatva a préklasszi-
kusoktól egészen az új zen-ig 
vezesse cl a hallgatókat. Ennek a 
törekvésnek jó eredményei is 
mutatkoztak. Az első est, Dános 
Lili és Garay György művészi já-
tékával nagyjában egységes és 
majdnem teljes képet tudott adni 
a préklasszikus zenéről. A pénte-
ken este megrendezett második esi 
pedig sokszor meglepően magas 
színvonalú művészi játékról és fel-
készültséaröl telt tamisáqot. A 
szereplő szegcdi művészek jól 
felkészültek a hangversenyre: 
Hörhtl Margit ragyogó somo. 
rajátéka és Keresztessv Hédy 
kulturált hangja eredményesen, 
sikeresen szolgálta a zenei neve-
lés lontos cíljail. 

Mindemellett vannak e hang-
versenysorozatnak súlyos hibái és 
hiányosságai is. Már a müsorter-
vezetben kiütköztek ezek a hibák, 
a második est pedig kézzelfogha-
tóan bebizonyította, hogy terv-
szerütlenség és ideológiai zava-
rosság is jelentkezik n hangver-
senyek dolgozóinak munkájában. 
Ezek kijavítása és megszűntetése 
elengedhetetlenül lontos feladat, 
mert a óéit, kullúrforradalmunk 
sikerét nem támogatják. 

Mindenekelőtt a hangversenyek 
tervszerűségéről kell beszélnünk. 
Az első est n préklasszikus zenét 
ismertette, kézenfekvő lett volna 
tehát, hogv a második est számait 
nagy klasszikus zeneszerzőink 
műveiből válogassák össze. E 
helyett azonban ezen az estto 
Hándel műveitől MusSzorgszkij 
szerzeményeiig vegyesen össze-
állított műsort hallottunk. Ha az 
új hangversenvlátogaló közönség 
nevelése a cél, ennyire közöm-
bösen nem lehet kezelni a műsor 
összeállítását, hiszen nem kétsé-
ges, mennyire nem egységes be-
nyomásokkal távozik a hangver-
senyről az a halható, aki ilyen 
hangversenyen Handel opéraáriája 
után Musszorgszklj dalát hallja. 

A második est súlyos hibája 
volt továbbá, hogy Keresztessy 
Hédy idegen nyelveken Is éne-
kelt, A művésznőt bizonyosan az 
a cseppet sem helytelen elgon-
dolás vezette, hogv a műsor egyes 
számalt minél hűségesebben, az. 
eredeti alkotások épségét min'l 
kevésbbé megbontva, viave a kö-
zönség elé Ez a törekvés n 
hangversenyen alkalmazott for-
májában azonban csak bizonyos 
körülmények között. fDl. bemu. 
tető ' stb.) és rendkívüli művek 
előadása esetén tekinthető helyes-
nek, népszerűsítő hangversenyen 
semmiképpen sem Itt ugyanis ez 
a zenei formalizmus ér-
vényesül'sét ielenli. E hangver-
senysorozatnak eaészen más a 
jellege. kiVönleges. sajátos 
„ 1 e. I a d a t n ; az. hoav meg-
ismertesse és megszerettesse a 
zenét dolgozóinkkal. Itt nem 
mondhatunk le arró' a hatásról, 
amelyet g megértett, n magyar 
szöveg jelent n néne élvezésében. 

A hangversenysorozat első es'-
ién Ismertettek az előadott mü-
veket. f't ez Is elmaradt: telté'-
lenül hova'lfisnek kr*?. tekinteni 
Az előadás e'öttl rövid ismerte. 
léshez mindenképpen rngaszkod 
nunk kell. mert felmérhetetlenül 
nnavhn'ősú annak g fott-omnlvrk 
kle'akl'ő rőra. melv a '"''eWcbb 
hg'hetö-áaot zeneélvcző bői re. 
neériővé neveli. 

Mindezek r h'bák abból adód-

lak, hoav a hangverseny munkásai 

nem látták be: itt nem akármilyen 

hangversenyről, hanem a hang-

versenve't salátos, külön 1 eges 

lelada'okat megoldandó fajiá'árói 

vn szó A lövőben az egyes es-

ték műsorát tervszerűbben, n cél-

hoz. lobban a'kolmozva keTI. össze, 

ái'ítan', éberen kel küzdeni a 

zenei lormatt'rmus bármilyen jó-

szándékú jelentkezése ellen is, 

tömör és az új szellemű zenetör-

ténetírás elveinek megfelelő Is-

mertetéseket kell adni. s akkor a 

művészek amúgy is jó munkája 

sckkal jobban seqVí majd a dol. 

qozók nevelését, végső tokon kul-

lúrforradalmunk sikerét. 

Ökrös László 

PEDAGÓGUSOK TAPASZTALATAI 

A Szegedi Magasépítő Ipari Technikum 

munkájáról 

ö t é v e s t e i v ü n k sikeres végre, 

hajtása érdekében a szakkáderek 

tízezreit kell munkába állítanunk. 

Az építőmunka ütemének fokozó, 

sához megfelelő számú építőipari 

technikusi kell biztosítani. Ennek 

érdekében kormányzalunk a felsza-

badulás után egymásután létesítette 

a magasépítőipari technikumokat. 

Szegeden a volt Dugonics András 

gimnázium épületében nyílt meg a 

Magasépítő Ipari Technikum. Már 

az elmúlt esztendőben kiderült, 

hogy aa épület 6züknck bizonyul 

a szépen fejlődő iskola részére. Az 

elmúl? esztendők alatt iskolánk ko-

moly sikereket éri el, mindenek-

előtt a lemorzsolódás elleni küzde-

lemben, de tanulmányi téren sem 

maradt el a többi szegedi középis-

koláktól. A tavalyi szépen felja 

vult tanulmányi eredmények nyo. 

mán nagyobb érdeklődés nyilvánult 

meg a Magasépítő Ipari Techni-

kum iránt és egyre kevesebbet le-

hetett hallani, hogy ..csak malteros 

és ácslegényeket" képeznek az is-

kolában. De még sok a tennivaló, 

hogy gyors ütemben fejlődő or-

szágunknak megfelelő számú és 

képzett építőipari technikust, épí-

tészmérnököt biztosítsunk. 

Iskolánkban a nevelők, a tanu-

lók. szülők, a szakszervezet és a 

D ISZ munkája a pártszervezet irá 

nyitásával és vezetésével egyre na-

gyobb eredményeket ér el. A Sze. 

gedi Magasépítő Ipari Technikum 

munkájában érvényeiül Sztálin elv. 

társ útmutatása: „a szakmai a 

párt és ifjúsági szervezeti munka 

helyes koordinálása", 

ötéves tervünk sikeres teljesíté-

sének köszönhet ő, hogy iskolánk az 

idei tanévben 11 osztályával a 

Móra Ferenc gimnázium henyére 

költözőit. Az ú j épület t's a még 

•meglévő bővítési lehetőségek fel. 

használása biztosítja a nagyszámú 

tanulók minden tekintetben megfe-

lelő szakmai továbbképzését. 

Úi ó s z e r v e z ük a szülői mun. 

kaközösséget. A pártszervezet és az 

MNDSZ segítségével elértük, hogy 

ara már egyre többen jelennek m£» 

egy egy szülői értekezleten és a 

szülők iskotájában. Nagyon jól 

működik a vá'asztmány tagjaiból 

megalakított tízes bizalmi rend. 

szer is. A bizalmiak a hozzájuk 

beosztott szülőket legalább havon, 

ként, de szükség esetén többször is 

meglátogatják és az észlelt hibák-

ról. panaszokról azonnal értesítik 

az iskola igazgatóságát. De nem-

csak a tízes/bizalmiak, hanem a ne-

velők is rendszeresen meglátogat-

ják a lakóhelyükhöz közieieső szü-

lőket, hogy megfelelő felvilágosító 

és novejlő munkát végezzenek. A z 

igazgatói irodában egy hatalmas 

térkép függ a falon, Szeged tér-

képe. Kavtugrafikus beosztás a n ° . 

vetókrőí és tanulókról. Vonalak kö. 

tik össze az egy nevelőhöz tartozó 

tanutókai, a színes körök pedig 

szemléltetően mutatják, milyen 

! munkál végeznek a nevelők. 

A DISZ segítségévei a napol;, 

ban mega'akílottuk az ifjúsági bri-

gádokat. Egy-egy osztály 6—8 br i . 

gádból áll, amelyek vezetői a leg-

jobb tanulók. A brigádvezelő meg-

látogatja a közelében lakó társait, 

ellenőrzi őket. segít munkájukban, 

A n a p o k b a n szülői értekezletet 

tartottunk, amelyen nemcsak a sze. 

gedi, hanem a vidéki szülők is 

részi vetlek. A szegedi szülők ven. 

dégül látták a sok-sok kilométerről 

érkező szülőket, hogy megismerjék 

egymást és kölcsönös segítséget 

nyújtsanak nevelő munkájuk végzé-

sében. Tolna, Baranya, Somogy 

megyéből. Budapestről, Battonyá. 

ról. Békéscsabáról, az ország leg-

különbözőbb vidékeiről jöttek a 

szülők. Fáradozásuk nem maradt 

eredmény nélkül. Zobonyai elvtárs, 

ki Tolna megyéből érkezett a szü-

lői értekezletre. így beszélt: „Meg-

mondom mindenkinek, milyen só-

kat tapasztaltam, tanultam itt. Raj-

ta leszek, hogy legközelebb vala-

mennyien itt legyünk.'' A szü.ői ér-

tekezletin az iskola és a diákolt . 

hon nevelőtestülete értékelte az 

eddigi munkát . A hozzászólásokban 

értékes javaslatok, tapasztatotok 

gazdagították a szülői értekezletet 

Az értekezlet végén bejelenteíték a 

diákotthoni patronázs testület meg-

alakulását, amelynsk célja, hogy a 

messziről idekerült tanulóknak se-

gítséget nyújtson. 

A Szegedi Magasépítő Ipari 

Technikum szülői munkaközössége 

és nevelőtestülete a jövőben még 

inkiább fekozza munkáját , hogy a 

tanév végén a jól végzett munka 

tudatában jelenthessük Rákosi elv-
társnak: jó munkát, selejtmentea 

munkát végeztünk. 

Dr Bokor István 

A Ruházati Bolt MSZT szervezefe 

tagtoborzás! versenyre hívja fel a kereskedelmi vállalatok 

MSZT szervezeteit 

A szegedi MSZT szerveze'iek ered-
ményes munkával, a Magvar-Szov. 
jet Társaság taglétszámának növe'é. 
sével, n magyar-szovjet barátság el. 
mélyítésével készülnek Sztiltin elv-
társ 72. születésnapjára. Munkáju-
kat az a tudat vezérli, hogy minél 
jobban megismerik és megszeretik a 
szegedi dolgozók a Szovjetunót, 
annál inkább meg 'tudjál; állná he-
lyüket a békéért folyó harebnn. 
' A Ruházai Rolt MSZT szervezeté 

ezeket a célkitűzéseket larfo'da 
szem előtt, amikor v&ltathf hogv 
Sztálin elvtárs srü'etésnapjáig ára . 
dánként 10 ú j MSZT tagot szervez. 
Fgvhen versenyre hívják n Szegedi 
KiskpreskeHe,mi, a Csongrádm-gyei 
Népbőlf és n Földművesszövetkczel 
do'eozóit. hogy pnl'inpitáctó aevít. 
Ságéról vegyék ki részüket a Ma. 
gyaf-Szovjet Társaság Ingjaiook to-
borzásában. Ezenkívül vállalták, 
hogy az Uj Világ e'őfizelőinek szá. 

mát 20 százalékkal emelik és a 
lapo'i terjesztik a vevők körében is. 

A Magvar-Szovjet Társaság sze-
gődi titkársága támogatja a Rtihá. 
zati Roll MSZT szervezetének kez-
deményezéséi azáltal is, hogy érié-
kes versenydíjat ad a legtöbb ú j 
Incot gyűjtő kereskedelmi vállalat 
MSZT a'apszervezele részért. Az 
MSZT szegedi titkársága egv l»i. 
zotkságot szprvez n verseny értéke-
lésére, egvben felkéri a kereske-
delmi vállalatok MSZT szervezetéit, 
hogy n versenyben való részvételü-
ket december 17-ig írásban közöl, 
jék a szegedi titkársággal. 

A Ruházat? Rolt MSZT szerveze-
tének kezdeményezése is bizonyítja, 
hogv egyre több dolgozó soraliozlk 
fel a ba rá 11 Szovjetuniót szerető 
do'gnzök sokmilliós táborában. Erő-
sítsük a mngvar-wovjel barátságot, 
leniünk be az MSZT milliós tábo-
rába! 

A begyűjtés mielőbbi elvégzésére hívta fel 
a figyelmet a szegedi társadalmi bizottság 

A társadalmi bizottság szómban 

ütésén Dénes Leó elviára, a Sze 

gedi Városi Tanács Végrehajló 

Bizottságának elnöke beszámolt a 

begyűjtésről. Az elmúlt hélen Sze. 

gede.ii igen gyengén haladt ez a 

munka előre. Lemaradás mutaitko. 

zik a baromfi- és tojásbcgyüjtés 

torén s különösen nagy a lemara-

dás a burgonyabegyüjtés terén. A 

burgonya begyűjtés lemaradása ab. 

Hói adódik, hogy a kulákok nagy-

része még tatodig egyetlen kiló 

burgonyát sem adott be. 

Felvetődött az ülésen az a kérdés 

is, hogy a szegedi terme'.őcsopor-

lok lemaradtak a sertésfccadás tel 

jesítésében- A termeti élcsoportoknak 

álen kell járniok nemcsak a me-

zőgazdasági munkák végzésében, 

hanem a begyüjlés teljesítésében is 

Ha nemi teljesítik kötelezettségü-

ket, n,em állhatnak példaként az 

egyénileg dolgozó parasztok előli. 

Az egyénileg gazdálkodó parasz-

tok figyelik a termolőcsoporiok 

munkáját , eredményeit. Éppen ez-

ért minden termelőcsoportra az a 

feladat vár, hogy minél előbb te. 

gyenek eleget serlésbeadási kötele-

zettségüknek, hogy példájukat kö-

vethessék a többi dolgozó parasz-

tok. 

A Párfokfatás Háza 
programm ja december 18-íg 

December 18-án kedd délután 5 
óra: A Központi Előadói Iroda elő. 
adása ,.A mezőgazdasági tervezés 
kérdései" eímm:I. Az előadásom 
kcrüloii párl vezetőségi lagok. a ta-
nács mezőgazdasági osztályának 
munkatársai, lsz.es funkcionáriusok, 
falujárók és népnevelőfelelősök 
vesznek részt. 


