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Horváth József felsővárosi dolgozó paraszt is 
örömmel csatlakozik Csiszár Antal 

május t-i versenyfelhívásához 
Május elseje közeledik. Minden 

nap izgatottan figyelik a z eredmé-
nyeket az üzemek dolgozói: vájjon 
hány százalékot teljesítettek? Uj 
hösök sihletnek ezekben a napok, 
bun. Ez a hatalmas munka lendület 
átterjedt az üzemi dolgozókról a 
mezőgazdaság dolgozóira is. Csi-
szár Antal alsóvárosi egyénileg 
dolgozó panaszt indított versenyt a 
szegedi dolgozó parasztság köré-
bén. amelynek célja: május elseje 
tiszteletére egész évben munkájuk 
legjavát adják, hogy minél több, 
jobbmimöségű termény jusson a 
dolgozóknak. 

E nagyszerű kezdeményezéshez 
•orra csatlakoznak a szegedi dol. 
gozó parasztok. Az elsők között 
csatlakozott a versenyfelhíváshoz 
Horváth József 12 holdas felsővá-
rosi középparaszt is- Horváth Jó-
zsefet arról ismerik Felsővároson, 
hogy mindig idejében teljesíti be. 
gyűjtési kötelezettségét s a mező-
gazdasági munkálatokat határidőre, 
sőt határidő előtt elvégzi s a jó 
nr ka eredményeként terményei is 
mindig a legszebbek közé tartoz-
nak. A begyűjtés teljesítésében 
különösen 

ló példára! Jár eláll 

az elmúlt héten dicsérő oklevelet 
kapott, mert félévi begyűjtési kö. 
telezettségéi jóval a határidő előtt, 
teljesítette. 

— Megfogadtam még április ne-

gyedike után, hogy május elsejére 
elvetem a gondját a begyűjtésnek 
— mondotta Horváth József —, úgy 
érzem becsülettel eleget tettem az 
állammal szembeni kötelezettsé-
gemnek. Csiszár Antal versenyfel. 
hívásának 

valamennyi pontiát 
helyesnek találom 

s örömmel csatlakozom hozzá. Már 
a mult héten készen voltam a ve. 
téssel s az egy hold szerződéses 
lent már egyszer beszórtam nö-
vényvédő porral , amely a földiből, 
hát pusztítja el. A föktibolhát alig 
lehet látni, mégis nagy pusztítást 
visz végbe a növényen. Nekünk 
dolgozó parasztoknak egyik leg-
fontosabb feladatunk, megvédeni a 
növényeket a kártevők ellen-

Megígérte az* is Horváth József, 
hogy földjein a kapálást ugyan-
annyiszor végzi el, mint Csiszár 
Antal, s aratáskor éppúgy, mint ta-
valy, a gabonát a cséplőgéptől 
azonnal a begyüjtőhelyre szállítja. 

Mind többen és többen csatlakoz, 
nak Csiszár Ant'al versenyfelhívá-
sához, amelyet május elseje tiszte-
letére intézett a szegedi dolgozó 
paraszt okhoz. A versennyel azt 
akarják elérni, hogy ne legyenek 
gazosak a földek Szeged határá-
ban, s o jó1 megművelt földről 
minél több búzát, kukoricát, árpát, 
burgonyát takarítsanak be. 

jCeud&z'óinU Uíui 

Anglia súlyos gazdasági helyzetben van 
London (TASZSZ). A londoni rá-

dió jelentése szerint az angol kor-
mány közzétette az 1952. évi gazda-
sági jelentéséi. A jelentés kényte-
len brismerni, hogy Anglia „súlyos 
gazdasági helyzetben' van < 

Anglia jelenlegi gazdasági nehéz-
ségeinek oka a mértéktelen fegy-
verkezési hajsza. Az angol kor-

mány jelentése ugyanakkor arról 
beszél, hogy Angliának a jövőben is 
folytatnia kell a fokozolt ütemű 
háborús előkészületeket és felhívja a 
lakosságot arra, hogy viselje türe-
lemmel az áldozatokat és nehézsé-
geket, amelyek a kormány vélemé-
nye szerint jelenleg elkerülhetetle-
nek. 

TESTVÉRPÁRTJAINK ÉLETÉBŐL 

Togliatti elvtárs beszéde nyitja meg vasárnap 
az Olasz Kommunista Párt választási hadjáratát 

Rátna (MTI). PalmÁro Togliatti, 
c 01a-/. Kommunista Párt főtitkára 
vasárnap a calabviai Crotóueban 
nagy beszédet mond, amellyel meg-
nyitja az Olasz Kommunista Párt 
választási hadjáratát. 

Pénteken déíbcn lejárt a lislák és 
a lisiakapcsolások bejelentésének 
határideje a május 25-i községi vá-
lasztásokra. A Nitti-féle római vá-
rosi listán 80 név szerepel. Ezek kö-
zül 20 kommunista, 20 szocialista, 
a többi pedig pártonkívüli. 

A Nilli-félc városi listához kap-
csolódott egy független lista is. 

A kereszténydemokraták Rómá-
ban a köztársaságiakkal, a liberáli-
sokkal és a szociáldemokratákkal 
szövegeztek, de a köztársasági és 
szociáldemokrata párttagság állást 

foglalt e szövetkezés ellen. A szél-
sőjobboldalon helyezkedik el a rao-
narchisták és a neofasiszták válasz-
tási szövetsége. 

A „kommunistaellenes fronl" 
megvalósítására irányuló jobbol-
dali kísérletek sorra kudarcot valla-
nak. Az utolsó ilyen kísérlet Don 
Sturbo kereszténydemokrata poli-
tikus részéről történt. 

Lulgi Longo az U ni Iában megál-
lapítja. hogy e kísérlet mögött a 
vatikáni körök állottak, amelyak 
szeretnék meg nem történtté tenni 
az olasz nép állal 1945 óta elárt vív-
mányokat. A terv értelmi szerzője 
hír szerint Gedda, az Actio Catho-
lica elnöke volt és a kezdeményező 
lépé«t egy bíboros tette meg Don 
SlurzonáJ. 

A Götörj Kommunista Párt polltihai bizottságának közleménye 

Szófia (MTI). A Hellas Press 
jri mi. hogy a Görög Kommunista 
Tá r t politikai bizottsága közlerpényt 
e lolt kl s ebben a többi között meg-
állapítja: 

„Az utóbbi időben Athénben mind 
a kormány, mind pedig a fasiszta 
Papagosz-Párt részéről hisztérikus 
hangok haltalszanak a Görög Kom-
munista Párt „szervezeteiről és ösZ-
s / t k ü v é r é r ő l " a monarchofasiszta 
légierőkön belül. 

Ennek egyik oka. hogy a hadse-
í t g tagjai közül egyre többen gon-

** dolkotinak ugyanúgy, mini a nép: a 
békéért küzdenek és ellenszegülnek 
a háborúnak. 

A másik ok, amely előidézte és 
füli ezt a hisztériát: Papagosz em-
berei katonai puccsra irányuló tér-
t ü k végrehajtásának előbbrevitele 

céljából arról beszélnek, hogy a 
hadseregben kommunista veszély 
van. 

A harmadik ok az, hogy a Föld-
közi-tenger és Görögország feletti 
hatalommal kapcsolatos amerikai-
angol ellentétek kihatnak a külön-
böző monarchofasiszta körökre is". 

A Görög Kommunista Párt poli-
tikai bizottsága így fejezi be közle-
ményét 

„Méig elszántabban harcolunk a 
Koreában lévő katonák visszatéré-
séért minden terrorisztikus klikk 
ellen, a papagoszisták puccskísér-
lete ellen, a demokratikus egység-
ért. 

Május 1-én a nép kifejezi azt az 
elhatározását, hogy harcol Plaszti-
rasz, Papagosz és Peurifoy ellen. 

A belgrádi fasiszta hóhérok 
folytatják terrormódszereiket 

a Jugoszláviában élő albán lakosság ellen 
Tirana (ATA). A Zeri I PopuUtt 

pénteki száma hosszabb cikkben 
foglalkozik a Jugoszláviában élő 
SCO ezer albán üldöztetésével. 

Koszóvó, Metohija és Macedónia 
r ' l r 'n nemzetiségű tisztviselőit a 
V Igrádi fasiszták elbocsátják ^ és 
Ír lyukét az olasz csendőrség és a 
rác! Gctapo soraibam kipróbált ele-
mekkel töltik be. 

Az elbocsátott tisztviselőket az 
UDB börtönbe vetette, vagy elhur-
colta. Az elbocsátottak közül sokan 

titokzatos módon eltein tek. Senki 
sem kérdezősködhet eltűnt hozzátar-
tozója uián, mert az ilyesmi ve-
szélybe döntheti az egész családot. 

Koszovo, Metohija és Macedónia 
albán lakossága — ír ja a lap — el-
szántan szembeszáll a belgrádi ban-
diták vérengzésével. Már megala-
kultak az első guerillaegységek, 
amelyek érzékeny veszteségeket 
okoznak a titóista zsoldosai a kul a t ok -
nak. 

A MÁV Osztalymcrnökség dol-
gozói lelkesen készülnek május 1. 
megünneplésére, A XVII. pálya-
mesteri szakaszon Kecskeméti Jó-
zsef kőműves 20 óra megtakarítást 
ajánlott fel és ezt a felajánlását 
teljesítette is. Átlagos teljesítmé. 
r.yét 116-ról 126 százalékra emelte. 
A IV. pályamesteri szakasz dolgo 
zói már eddig 769 forint megtaka. 
rítást értek el. Az ifi brigád a 
talpfa cserénél május elseje tisz-
teletére állandóan 128 százaiékos 
átlagteljesítménnyel végzi munká-
ját. 

Deák Mária 
A Szegedi Gázmű dolgozói ötlet-

napot tattottak. Ezen az ötletnapon 
12 jó javaslatot vetettek fel dol-
gozóink. amelyekből hetet el is fo-
gadott a bizottság. Az ötletadókat 
ott a helyszínen 30—50 forintos 
jutalommal díjazták. 

Pfaff Ferenc 
A Szegedi Vágóhíd dolgozói Be-

loiannisz műszakot tartottak. Tel-
jesítményükkel bizonyították be, 
harcolnak a bókéért és többterme-
léssel válaszolnak a / imperialisták, 
nak és lakályaiknak Beloiannisz 
elvtárs és társai meggyilkolásáért. 
A Beloiannisz műszakon a szűrök 
170, a hasítók 167, bélbontók 158, 
a zsírüzem dolgozói pedig 142 szá. 
zalékot értek dl. 

Dudás Pál 
A Szegedi Szőrme és Bőrruha 

Vállalat DISZ-szervezete május 1 
tiszteletére 3 napos ifjúsági mű. 
szakot rendez- Ezeken a napokon 
a DISZ-szervezet legjobban dol. 
gozó tagjai veszik át <a vállalat és 
a műszak vezetését. A DISZ-fiata.. 
lok ígéretet tettek, hogy a műszak 
alatt úgy végzik munkájukat, hogy 
teljesítményük fokozásával valóban 
méltóképpen ünnepelhessék a nyo'.. 
cadik szabad május elsejét. 

Molnár Edéné 

R ö v i d e s e n 
m o z d o n y v e z e t ő l eszek 
Kedves elvtársaki 
Az a nagy boldogság adta ke-

zembe a tollat, hogy rövidesen 
mozdonyvezető leszek. Eletem 
egyik legnagyobb vágya teljesül 
most. Gyakran eszembe jut, ho-
gyan és miképpen jutottam el 
idáig. 1945-ben a hős Szovjet Had-
sereg^ nekem is elhozta a szabad-
ságot. A felszabadulás lehetővé 
tette számomra is, hogy végre em-
bennódjára élhessek. 1949-ben be-
kerültem a Néphadseregbe, ahol 
igen sokat tanultam és politikai-
lag is sokat fejlődtem. Leszerelé-
sem után szórakozásomat a szov-
jet könyvekben találtam meg. Kü-
lönösen sokat olvastam a komszer 
molisták hősi életéről, s cz kész-
tetett engem is arra, hogy tanuljak. 
Kimondhatatlanul boldoggá tesz, 
hogy most résztvehetek a mozdony-
vezető taníolyamon. ígérem, a 
vizsga után jó munkámmal hálá-
lom meg a dolgozó népnek isko-
láztatásomat, s méltó harcosa le-
szek a szocializmus építésének. 

TOROK IMRE 
mozdonyvezető tanfolyam hallgató 

Ma szövetkezett kultúr-
és sporíverseny 

A Csongrádmegyei Kisipari Ter-
melőszövetkezetek tagjai ma dléi. 
előtt 9 órakor a felsővárosi kul-
túrházban kulturvír.-.enyt rendez-
nek. 10 órakor pedig az OKISZ. 
K10SZ székházban sakk. asztali-
tenisz és röplabda versennyel bizo-
nyítják be, hogy a sportban is 
ugyanúgy megállják a helyüket, 
mint a munkában. 

A szegedi szövetkezetek részéről 
a kultur. és sportversenyeken 22 
szövetkezet tagja vesz részt és méri 
össze erejét a megye többi szövet-
kezeteivel. A szegediekkel szemben 
versenytársként szerepelnek Hód. 
mezővá&árhely. Makó és Szentes 
szövetkezeteinek dolgozói. 

Liebmann Béla 

Génelmélet 
és mikrobiológia 

A szegedi Egyetem természettu-
dományi karának rendezésében ked-
den délután 5 órai kezdettel dr. 
Horváth János, a tihanyi Biológiai 
Kutató Intézet igazgatója „Génel-
mclet és mikrobiológia" címmel tart 
előadást. Az előadást — amelyre 
minden érdeklődőt szívesen látnak 
— a természettudományi kar Ady-
téri előadótermében rendezik meg. 

Kü'önvonal Miskolcra, Lillafüredre 
május 3-án. Részvételi jegy ál Ft. 
Jelentkezés április 30-án déli 12 
óráig IBUSZ menetjegyiroda, Klau-
zál-tér "L. szám. 

Új házigazdánk van, 
akinek nem közömbös milyen a lakásunk 

Hét esziendőie tekintek vissza, 
amikor e sorokat írom. A felszaba-
dulás után 1945"ben költöztem öt 
kis gyermekemmel mostani laká-
somba, ahol sem ajtó, sem ablak, 
sem kályha, vagy tűzhely nem volt, 
csak az omladozó vakolatú falak 
fogadtak ridegen, reménytelenül. 
Amikor a lakáshivatal kiutalta ré-
szünkre ezt a lakást, első dolgom 
volt, hogy házgazdámat felkeres-
sem és megkérdezzem, mit lehetne 
tenni, hogyan lőhetne lakhalóvá 
tenni a házal. Rossz helyre téved-
tem. Válasza az volt, hogy neki nem 
érdeke a lakás helyrehozása, kija-
vítása, mert így kevesebb adót kell 
utána fizetnie. Akkor is, de azóta 
is mindig csak azt nézte, hogyan 
lehetne a nép államának minél ke-
vesebb adót fizetni. Erre mutat az a 
12 ezer forint adóhátraléka is, ami 
miatt a házak államosítása előtt 
Varga részére a lakbéreket letiltot-
ták. 

Három ház, jól jövedelmező mé-
hészet, gyümölcsös és keszlyűsüzlet 
gazdagította Varga urat, volt házi-
gazdámat. Ennek ellenére tétlenül 
nézte, hogy öt kis árvámmal mint 
nélkülöztünk. meri minden pén-
zünket az ajtók és ablakok helyre-
hozatalára fordítottuk, hogy a hi-
deg ellen legalább így védekezzünk. 
Akkor csak az a tüzelőnk volt, mint-
egy két köbméter nyirkos nyárfa, 
amit magam termettem ki 1945 
szeptemberében. Nagy nyomorral 
küzdöttünk, egész télen csak babot, 
borsót ettünk sóban, vízben, de lak-
hatóvá tettük házigazdánk házát, aki 
ráadásul sohasem engedte meg, 
hogy a lakásra költött pénzünket a 
lakbérben elszámolhassuk. 

1945-ben csak szükségajtókra 
telt, hiszen akkor az infláció ször-
nyű hónapjai nehezedlek ránk, fia. 
tal demokráciánk gazdasági éleiére. 
Az ajtókat úgy, ahogy megcsinál-
tattuk, de a korhadt, nyirkos, pené-
szes, gödrökkel éktelenített padló és 

a hulló vakolat megmaradt. Ezek 
megjavítását nem tudtam megolda-
ni. Gyermekeim iskoláztatása, éle-
lemmel és ruhával való ellátása 
nem engedte meg hogy nagyobb ki-
adásokba bocsájtkozzam és máshá-
zanak kijavítására költsék. 

Multak az évek, erősödtünk, népi 
demokráciánk megerősödve kerüli ki 
a kizsákmányolók elírni harcból. A 
föld. a gyárak, a bányák, a bankok 
és az iskolák államosítása után végre 
elérkezhettünk a kizsákmányoló há-
zigazdák uralmának megszünteté-
séig. Nem lörődtek a lakóházak ép-
ségével, csak a maguk hasznát és 
azt nézték, hogyan tudnak ártani 
népi demokráciánknak. Mo t ú j há-
zigazdánk van, akinek már nem kö-
zömbös, milyen laká-sban lakunk. 
Most házigazdánk a dolgozó nép ál-
tatna vagyis mi magunk. Ennek a 
tudatában teljes bizalommal keres-
tem fel az Ingailankezelő Vállala-
tai, ahol nemcsak meghatig-illák la-
kásom hiányosságairól szóló pana-
szomat, hanem gondoskodtak arról, 
hogy mielőbb kijavítsák a korhadt 
padlót, a rozoga, ajtóknak igazán 
nem nevezhető kilincsnélküli tákol-
mányokat. Négy nap alatt hozatta 
rendbe az Ingatlankezelő YállaVrt la-
kásunkban a fasiszták rombolását 
és a lakókkal nem törődő házigaz-
dák mulasztásából származó hiá. 
nyosságokat. 

N e m c s a k a m a g a m lakásában 
végzeit jó munkájáról szóihalok, 
már másoklól is sok jót hallottam. 
Sokan beszélnek arról, hogy ha-
sonló hiányosságokat javítottak ki 
az államosítások óta eltelt rövid idő 
alatt és igen sok lakást hoztak 
helyre az Ingatlankezelő Vállalat 
dolgozói. Én hálával gondolok népi 
államunk szerető gondoskodására, 
mert az államosítással lehetővé letle, 
hogy a sok elhanyagolt lakás em-
berhez méltó hajlékká változzék. 

Lukácsi Gézáné, 
Teleki-u. 3. sz4m. 

Ma alakul meg a szegedi járás 
löldművesszővetkezeteinek szövetsége 

Többévi eredményes működés 
után Csongrád megyében különö-
sen az utóbbi időkben löbb hiányos-

j ság lapasztalható a földmüvesszö-
vetkezetek munkájában. E hiányos-

I súgókat jórészben a szövetkezelek 
I szaporodása szülte. Éveken keresz-
| tül szinte hetenként alakultak ú j 
szövetkezetek és árudák és állan-
dóan szaporodik ma is a földmű-
vessző vetkezetek tagjainak száma 
is. A hiányosság, ami elsősorban a 
földművesszövetkezetek munkájában 
mutatkozik, az elsősorban a határo. 
zatok végrehajtásánál az ellenőrzés 
hiánya. A központi szervek, első-
sorban a megyei központ nem tudta 

1 ellenőrizni kellően a járási, városi 
I és központi föidmüvesszövetkezete-
l ket. E hiányosság kiküszöbölésére 
j határozta el a SZÖVOSZ igazgató-
! sága, hogy járási szövetségeket 

szervez. A jelenlegi járási kiren-

deltségek helyett a földművesszövyt-
kezeirk 1952 év közepéig a MJd-
SZÖV tagszövetkezetekénl, annak 
közvetlen irányítása és felügyelete 
alalt. működő járási szövetségeket 
alakítanak. Ezek a szövetségek a 
gazdaságos elszámolás elvének ér-
vényesítésével szabadon fejlődhet-
nek, fokozatosan, közvetlen gazda-
sági tevékenységet elláló szerveze-
tekké. 

Csongrád megyében elsőnek » 
makói járásban kerülj sor a járási 
szövetség megválasztására. Vasár-
nap, 27-én délelőtt 9 órakor Szege-
den a Földműves-utcai volt DÉ-
FOSZ székházban mintegy 100 kül-
döli ül össze a járási szövetség 
megalakítására. Résztvesznek a gyű-
lésen a párt, a tanács, képviselői cs 
a termelőszövetkezetek veze"lői és 
legjobb dolgozói. 

Megtartották a nveremsnytoélkönyvek 
harmadik sorsolását 

A nyereménybetétkönyvek har-
madik sorsolását szombaton dél-
után nagy érdeklődés me'lelt tar-
tották az Országos Takarékpénz-
tár földszinti nagy pénztártermében. 
A nyereményekről gyorslista ké-
szül. A hivatalos nyereményjegy-
zék április 28-án készül el és az 
Országos Takarékpénztár fiókjai-
ban, valamint a postahivatalokban 
megtekinthető. A nyeremények ki-
fizetését ott, ahol a könyvet vál-
tották, április 30-án megkezdik. 

Az OTP nyereménybelétkönyv 
sorsolás eredménye. 

Csongrád megye: 
Sorozatszám és sorszám. 
Kétszáz százalékot nyeri: 05 83, 

05 1051, 05 3201, 05 560. 
Száz százalékot nyert: 

05 1196, 05 1323, 05 2687, 05 3200, 
05 4167. 

* ötven százalékot nyert: 
!O5- 144, 05 196, 05 419, 05 
,458, 05 653, 05 701, 05 828, 
05 895, 05 1062, 05 1100, 
05 1232, 05 1250, 05 1341, 
05 1414, 05 1442, 05 1445, 
05 1482, 05 1505, 05 1655 
04 1779, 05 1818, 05 1820, 
05 1831, 05 1841, 05 1889, 
05 1940, 05 1995, 05 2019. 
05 2138, 05 2148, 05 2252, 
05 2234, 05 2252, 05 2572, 
05 2645, 05 2674, 05 2690, 
05 2955, 05 3061, 05 3193, 

452, 05 
05 891, 

05 1190, 
05 1375, 
05 1467, 
05 1675, 
05 1823, 
05 1929, 
05 2045, 
05 2267, 
05 2617, 
05 2754, 
05 3224, 

05 3244 05 3285, 05 3344, 05 3371, 
05 3449, 05 3630, 05 3821, 05 4058, 
05 4105, 05 4325, 05 4368, 05 4406, 
05 4521. 

(A fenti gyorslisláért fele'össéget 
nem vállalunk.) 

Megkezdődött az Amerikai Kommunista Párt 
newyorki szervezete 16 vezelőjének pere 

New-York (TASZSZ). Április 
24-én New- Yorkban megkezdődött a 
Komunista Párt newyorki szerve-
zete 16 vezetőjének pere. A vádlot-
takat politikai meggyőződésük miatt, 
a hirhodt Smith-lörvény alapján 
állították bíróság elé. 

Az esküdtszék összetétele azt bi-
zonyítja: a Kommunista Párt funk-
cionáriusait el akarják hallgattatni. 
Az esküdtek között találunk <gy 
volt bankárt, a newyorki telefon-
társaság ogy képviselőjét, az Armco 
International uuirv acólvállalat, mér-

nökét és a nagyburzsoázia több 
más képviselőjét. 

A védelem nevében Elisabeth 
Flynn, az Amerikai Kommunista 
Párt országos bizottságának tagja 
— aki maga látja el védelmét — 
szólalt fel: 

„Minthogy itt eszméink, meggyő-
ződésünk és elvcink felett ítélkez-
nek — mondotta —. szent köteles-
ségünk, hogy megfelelő módon véd-
jük őket.a rágalomtól és elferdítés-
től'l 


