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Szeged megkapta a kukorica szabadpiaci értékesítés jogát 
T rA begyűjtés! minisztérium ren. 
3e!ete értelmében Szeged dolgozó 
parasztsága megkapta a kukorica 
szabadpiaci értékesítés jogát. Sze-
ged becsületes dolgozó parasztsága 
igyekezett az állam iránti kötele-
zettségének eleget tenni, igyeke-
zett minél előbb teljesíteni kuko. 
rictöeadásl kötelezettségét- A sza. 
badpiac igazolja, hogy érdemes volt 
igyekezni a beadással, mert most 
már szabadon eladhatja meglévő fe-
leslegét. vagy beszerezheti a szük-
séges mennyiségű tengerit. A kuko. 
rica szabadpiaci forgalma nagyb'n 
hozzájárul a vetési terv teljesítésé-
hez is. Azok a dolgozó parasztok, 
akiknek nem volt elég vetőmagjuk, 
most a szabadpiacon vehetnek kuko-
ricát, amiért vetőbúzát lehet cse-

rélni. Államunk minden segítséget 
meg3d dolgozó parasztságunknak, 
hogy a vetési tervet minél előbb tel-
jesítse. Használják ki ezeket a lehe-
tőségeket a búzavetés minél előbbi 
befejezésére, inert csak úgy tudnak 
bő termést elérni a jövö évben, ha 
a búzavetést korán befejezik, nem 
késlekednek vele. 

A szabadpiacra azonban csak 
azok a dolgozó parasztok vihetik 
kukorica feleslegüket, akik már tel-
jesítették beadási kötelezettségüket 
kukoricából- Éppen ezért a még hát-
ralékban lévő do'gozó parasztok 
minél rövidebb időn beliil teljesít-
sék beadási kötelezettségüket. De 
teljesí'.sék necsak kukoricából, ''a. 
nrm a többi terményből Is- A kuko-
rica szabadpiaci forgalma buzdítson 

! minden do gozó parasztot arra, hogy 
adja be inas terményekből ls :«7, ál-
lamnak járó részt. Szeged dolgozó 
parasztsága, lia burgonyából ls tel-
jesíti a beadást, akkor hamarosan 
piacra viheti felesleges burgonya-
termését is. Feladat még a napra-
forgóbcgyüjtésl kölelezutiség telje, 
sítése, amelyben nagy tenV'radás 
mutatkozik Szegeden. 

Dolgozó parasztságunk tekintse 
hazafias kötelességnek a tc.'ménybe-
adási kötelezettség minrT etiobbi 
teljesítését, hogy ezzel tí ősit se á'-
lomunkat- Dolgozó parasztságunk 
kövesse az élenjárók pé's Iáját. har-
coljon aizért, hogy k'Sl elczetlségc 
maradélcialan teljesítésére! mielfíhb 
elnyerje Szeged minden terményből 
a szabadpiaci jogot. 

A BÉKEHARC SZÍNTERE NÁLUNK A TERMÉS 
A szentmihályteleki Szabad hsza tszcs még november 7-e előtt befejezi a mélyszántást is 
Széles karmozdulattal hatalmas 

kört ír le a levegőben karjával 
Varga Vince elvlárs, a szc-ntmi-1 
hály'teleki Szabad Ti sza.tenrelö-; 
csoport elnöke. Ezzel a kézmozdu-
lattal mutatja a 207 holdas natal-} 
mas táblát, amely n Szabad Tisza-
termelócsopor! egyik területe. Maty. 
tyon. túli rész, így nevez'k ezt a. 
földterületet Szeged határában. Jó 
fekete, kö'tett talaj. Küzkötlik is 
a traktor Miskolczi István elvtárs-
sal a nyergében, nagy erő- kell 
kifejteni, hogy mintegy 25 centi, 
méter mélyen felforgassa a talajt.. 
elvégezze a mélyszántást. Egy j 
hete már, hogy teltettek a vetö-
szántás és a vetés munkáján a ' 
Szabad Tbiza-termelöcsoportbelick.' 
Búzatáblájuk egy része itt 

a 207 holdas területen 
és Szenlmlhálytalek másik. olda. 
Ián a gyálai-réten a 201 holda-s 
táblában van. 

— Minden 6zónál ékesebb agi-
tációs érv — mondják a csoport 
kommunistái — a személyes példa-
mutatás. — Velük egy véleményen 
vannak a pártonkívüli csoportta-
gok is. Tudják, akkor fejthetik ki 
a legmeggyőzőbb felvilágosító 
munkát az egyénileg dolgozó pa-
rasztok között, ha odahaza sajál 
házuk környékén rendbe van a 
6zénájuk. Arz utelsó barázdát is, 
amelyet tervben előirányoztak, már 
a minisztertanács határozatában 
megjelölt idő előtol bevetették. A 
szovjet tapasztalatok, de a saját 

tapasztalataik nyomán is arra a 
meggyőződésre jutottak: 

több előbb vetni, 
mint utóbb. 
Sokan vannak már a csoportban 
olyanok, különösen a régi tagok, 
akik példája minden szónál eke-
sebb hirdetője a korai vetés 6Íke- J 
rének. hasznosságának. Akik az , 
elmúl'4 évben is betűit,ütik a ha-j 
táridöt, helyesen választolták r i eg ! 
a vetés idejét, azok aratáskor, he-
lyesebben csépléskor teli zsákok-
kal mérhettek le a korai vetés elő-
nyösségét. Mcst a mélyszántást 
végző fogatokkal dolgozo csoport-
tagok, de maga a Iraktorista, Mis-
kolczi István i-3 bölcs nyugalommal 
néznek a billiárdasz|al--sima búza-
vetés földjére, ahol már néhány 
napja mind zöldebb lesz a kikelő 
növénytől a föld. 

Valamikor a Szabad Tisza-terme-
löcsopoit 4agjai ilt, a szentmihály-
teleki határban áztak, fáztak. a 
hűvös, késő őszi eső valamennyiü-
ket kint a földön találta. Áztak 
maguk, áztak lovaik, a vetögép — 
már akinek volt vefőgépe — és 
a föld végén zsákban a mag. Men-
tek, csinálták a munkát, küszköd-
tök, cupákoltak a sáros, ragadós 
talajban. Mire nagynehezen befe-
jeztek a vetés'4, a bakancs rafafok-
ban lógott lábukon és keserves 
reményekkel indultak a télnek. A 
termésről pedig jobb nem is be-
szélni. Akkor még ki-ki a magáét 
kapargatta, de mot'í összefogva, kö-
zösen végzik a munkát összefo-
gott a sok szentmihályteleki pa. 

NOVEMBER 7-EN 
Rákosi Kiállítás nyílik az MSZrI -székházban 

November 7-én, az Októberi Forrada'om napján nyílik meg Sze-
geden a líákosi Kiállítás. Az MSZT székház nagyermében helyezik el 
a dokumentációs anyagot, meiy bemutatja pártunk szeretett vez rének. 
Ka kosi elvtársnak életét. A képek, fel.rátok megismertetik majd a ki. 
áilítiís látogatóival a f l - taaj Kakosi Mátyást, aki első lépéseit teszi a 
munkásmozgalomban. Láthatják a XlX.es forradalom győztes harcai 
élén, mint fáradhatatlan szervezőt, vezetői. Megismertet Rákost elvtárs-
nak a nemzetközi munkásmozgalomban kifejtett tevékenységeivel is. Az 
illegalitás éveinek kemény harcaival, a börtönben töltött hosszú evek 
eseményeivel. Végigvezeti a nézőket a felszabadulás óta megtett úton 
is. Rákosi e vtárs élete szorosan üsszefűzödik munkásmozgalmunk 
fej ődésének történetével, a nrtgyar dolgozók harcának történetével. A 
kiállítás anyaga rendkívül érdekes minden magyar dolgozó számára éa 
nagy érdeklődéssel várják a kiáll.tás megnyílását. 

A Nemzetközi Gyermekrajzkiáliífós képei 

rcszti kézi és együtt többre képes. 
Ezt mulatja szemléltetően 

a 115 ha'd búza vetés 
és a körülötte felszántott föld, 
amely naprél-napra nagyobb lesz, I 
mert a Szabad Tisza.termelöcsopoi'i' 
tagjai megfogadták, november 5. 
ére befejezik a mélyszántás mun- ( 
káját is. 

Eleget tettek eddig is kötelessé-
güknek, s most a vállalást is tel-
jesíteni akarják. Néníath Tstván, 
Csamangó Ar.'lal, Szekeres Lajos és 
a többiek, akik kitűntek a búza-
vetésben, mosl a mélyszántás mun-
kájában is élenjárnak. Vagy az 
olyan asszony, mint Papp Jánosné, 
aki elmaradhatatlan volt a munká-
tól, mikor arról volt szó, hogy 
minél előbb földbe tegyék a ma-
got. , 

— Elmegyek én ve'4ni is, halad-
jon a munka — mondta és egész 
nap vezette a vetögép ele fogott 
lovakat. 

Nemcsak a gyors munkára, ha-
nem 

a jó munkára is ügyeltek. 
A borozdáláskor, v a g y ha a mezs-
gyénél görbén haladt a borozda, 
Karsai József már is figyelmeztet te 
a csoporttagokat, nem elég jó 
munkát végezni, a szemre is kell 
adni. 

Az a lelkesedés, amellyel elkezd-
ték nz öszi szántás-vetés munkáját, 
lendí'tó erőt ad a mélyszántás 
munkájának is. Harcolnak nem-
csak a napokért, hanem a percekért 
ls. 

A Horváth Mihály-utcai kiállítási 
csarnok alsó emeletén színes gyer-
mekrajzok fogadják a belépet. Jobb 
oldalon az első táblán olasz fe'irású 
rajzok díszlenek. 10—12 éves olasz 
gyermekek kezei festették• rajzol'ál: 
ezeket a kiállított képeket. A békés 
élet iránti vágyakozás tükröződik 
„Az apu do'gozil:, az anyu csibéket 
iteti, a kicsi sem akar tétlenül len-
ni" című rajzon és az „Ujjé, a li-
getben nagyszerű" vizfestékes képen. 
>,Az álmodó gyermek" kis mókus, 
ról, szép életről álmodik. Az egyik 
OÍasz gyermek vörös zászlót festett 
a sza makazal tetejére. A rajz gaz-
dasági udvart ábrázol s a vörös 
zászlóval azt fejezi ki: békét a'ka• 
rok! 

Anglia és Svédország gyermekei-
nek festményei, rajzai a testvéri 
összefogást hirdetik. Az egyik an-
gol gyermek ügyes kezekkel „Béke 
és barátság a vi/ág népei közölt" 
címmel festett képet. Egy svéd 
gyermek „Mindannyian egy sorban 
a békéé. 1" című kis festménye kéz a 
kézben ábrázolja a világ különböző 
fajú népeit, ame'yek egy célért me-
netelnek> harcolnak: a békéért. Az 
imperialista országokban élő gyer-
mekek .ezeket a harcos békeakarato-
kat kifejező rajzokat rejtve, titok-
ban ké8zíttilék és hasonlóképpen 
juttatták ej Magyarországra. A há-
borús uszítók és lakájaik nem enge-
dik., hogy az elnyomott dolgozók 
gyermekei béke utáni vágyukat és 
akaratukat papírra vessék. 

Más körülmények között készítet-
ték cl rajzaikat a népi demokratikus 
országokban bo'dog éleiét élő gyer-
mekek. A csehszlovák gyermekek 
rajzaiból már az új, szabad élet, a 
szocializmus építése, a béke harcos 
megvédésé tükröződik vissza. 1 Al-
juk ezt a cseh úttörők május else-
jét ábrázoló festményein. melynek 
egyikén például több békegalamb 

Tito Jugoszláviáját dicsőítő és az amerikai 
propagandái- népszerűsítő képsorozattal 

agitál Öttömösön a plébános 
Alig simul'4 el a felháborodás 

hulláma, a m i a makói és kövegyi 
két pap viselt dolga vei"4 fel, most 
újabb gyalázatos reakciós papi 
mesterkedés! lepleztek le a dolgo-
zók. ö t tömös község békés lakos-
ságé4 akarta félrevezetni, gyerme-
kei lelkét megfertőzni a Kiszom-
borból kiebrudalt Szilágyi Antal . 
plébános. Miután kiszombori nép- I 
ellenes tevékenysége nem volt 
eredményes, mosí ebben a község-
ben akarta tovább folytatni gyalá-
zatos aknamunkája!. 

Horváth Márton elvtárs figyel-
meztetésé4 újból igazolja 

Szilágyi pap 
öttömösi tevékenysége. 

,.'A klerikális reakció módszerei 
rendkívül változatosak — mondotta 
Horváth elvtárs —, méltóak az al-
kalmazkodás és szemforgatás évez-
redes jezsuita hagyományaihoz". 
Ez a másik községből á'4zsuppoti 
pap, ha lehet, még talán az eddig 
leleplezett reakciós papoknál is 
mélyebbre süllyedi. A fehérfalú kis 
házak gyerírz&keinek a telkét, az 
amerikai imperializmus propagan-
dájának mocskával akarta beszeny-
nyezni. Tiltott hitoktatási órákra, 
a Tito Jugoszláviáját népszerűsítő 
és egyéb, erkölcsromboló képek 
mutogatásával csalogatta a gyer-
mekeket. 

Szilágyi Antal öttömösi papot 
már az áthelyezés napjaiban fel-
bőszítette az. hogy a község dol-
gozói nem akarták gyermekeiket 
hittanórára engedni. Az öntudatos 
dolgozók ugyanis megtalálták a 
helye6 vita'4 a neve lé s terén. Meg-
értették Horváth Márton elvtárs 
beszédéből, hogy a vallás ópium a 
nép száméra, öntudatos, egészsé-
ges erkölcsű embereket akarnak 
nevelni gyermekeikből. A pap te-
hát úgy akarta félrevezetni a dol-

gozókat és megfertőzni az öttömösi 
gyermekek lelkületét, hogy 

elővette a régi, betiltott 
szerzetesi képsorozatot 

és ezeknek a képeknek a mutoga-
tásával, akarta becsempészni gon-
dolkodásukba az amerikai kozmo-
politizmus szellemét, népszerűsí-
teni Titó Jugoszláviáját. Egyúttal 
e szennyes nyomdatermékekkel 
akarta felkelteni a gyermekek ér-
deklődését a hittanóra iráni. Mi-
vel tudta a klerikális reakciónak 
ez a sötétlelkű ügynöke, hogy 
nyíltan nem mutogathatja a tiltott 
képsorozatot, ezért il legális hitok-
tatást szervezet4. 

Mit tartalmaznak ezek a tiltott 
képek? 

Az első tablára ragasztott kép-
soroznlon félmeztelen „benszülött". 
nő, pipázó asszony és japán tom-
ploihi táncosnők sorakoznak tarka 
össze-vi6szaságban. Az egyik „ben. 
6zülölt"-asszony a képen elhunyt 
férje koponyáját tartja az ölében. 
Szilágyi pap azért mutogatta ezeket 
a képeket a gyermekeknek, hogy 
beléjük nevelje az amerikai ban-
ditizmus szellemét az alacsonyren-
dű ösztönök felébresztésével. 

Az öttömösi pap legszívesebben 
azonban a második képsorozatot 
mutogatta a gyermekeknek, amely-
nek egyik képe Jugoszlávia déli 
részéről mutat be egy missziós cso . 
portet, természetesen középen az 
apácával, nyakában hatalmas ke-
reszt. 

A fenti képpel kapcsolatban 

szemforgató ájtatossággal 
hazudta 

a pap a titkos hittanórák gyermek-
hallgatói előtt, hogy Tito Jugc. 
szláviájában szabadok az emberek. 
Szemrebbenés nélkül beszél'4 így 

a nyomor, a szenvedés és az ül-
döztetések országáról, ahol — 
amint azt Szilágyi pap is pontosan 
tudja — emberek százait börtön-
zik be, kínozzák halálra és lövik 
halomra egy-egy elejtett igaz szó-
ért, a dolgozók szabadságáért való 
kiállásért. Azt is tudja Szilágyi 
pap, hogy Tito Jugoszláviájában 
egyre növekszik a munkanélküli-
ség és egymásután kerülnek az 
utcára az emberek és hogy a nyo-
mor miatt nem tudják iskolába já-
ratni a jugoszláv dolgozók a gyer-
mekeiket. Mindez azonban nem 
zavarja a plébános ura'4. Számára 
egy a fontos, hogy az olyan bér-
gyilkosok, mint Tito és bandája, 
szabidon járjanak és uralkodjanak. 
Ezt ne.vezi az öttömösi pap jugo-
szláv szabadságnak. Nyilvánvaló, 
hogy az öttömösi gyermekek ár-
tat'an lelkébe is ezt a szelleme'4 

szeretné beoltani. 

Hogy lé'ekmérgezése 
teljes legyen 

az öttömösi pap kiegészítette ..ok-
tá'ását" az „Ilyeneké a mennyek 
országa" című képsorozattal. A* 
képeken csenevész, színesbörü 
gyermekeket láthatunk. akik az 

i amerikai elnyomás alatt s ínylőd, 
nek. Első pillanatban fef sem tűn-
het a szemlélőnek, hogy vájjon mti 

| akar az öttömösi pap ezeknek a 
' képeknek a mutogatásával. N e m 
mást, minthogy megalázkodásra. a 
papokkal, az amerikai imperialis-
tákkal szemben alázatosságra ne-
velje a gyermekeket. 

Az öttömösi szülők minden b !-
zonnyal nem akarják, hogy gyer-
mekeik olyan sorba kerüljenek, 
mint a képen látható csenevész, 
gyarmati páriák. Még akkor sem 

, akarják ezt, ha Szilágyiék a 
! „mennyországot" ígérik nekik. 

Az öttömösi pap ocsmány fegy-
vertárából vett képsorozat jellem-
ző darabja még a szemüveges 
Bimbi-majom. Erről a majomról 
az ö'4tömösi pap azt állította a 
tiltott hittanórákon, hogy az oko-
sabb egynémelyik embernél is. 
Nem beszélve arról, hogy itt a pap 
saját tanaikkal is ellenté'4be ke. 
rült, 

alaposan melléfogott, 
mert nem hisszük, hogy akadna 
Öttömösön olyan épeszű ember, 
aki Szilágyi pap Bimbi-majmánál 
butábbnak tartaná magát. Legfel-
jebb az átiha'4 a pap által mutoga-
tott majom értelmi színvonalán, aki 
elhiszi Szilágyi pap demokrácia-
eTenes hazudozás-ait. Ilyen ember 
öttömösön azonban nem igen akad. 

A becsületesen gondolkozó öt-
tömösi dolgozó parasztság ébersé-
gének köszönhető, hogy Szilágyi 
Antal Kiszomborról kiebrudalt pap 
nem folytathatja tovább ezt a lé-
lekmérgezést. Nagyon is átlátszó 
tervét felismerték a dolgozók és 
a legerélyesebben követelték az 
illetékesektől, hogy akadályozza 
meg öttömösön a pap aknamunká-
ját. Tiltakoznak, hogy olyan egyént 
szabadítsanak a nyakukra, aki már 
Kiszomboron is hasonló aljasságo-
kat követett el. 

Az öt'tomösi papnak 

a dolgozók ébersége ellenére 
is sikerült kárt okozni a községben. 
Mióta betette lábát a faluba, az 
ott élő kulákok és reakciós e le . 
mek segítségével magiindí'tatla a 
begyűjtés és az öszi mezőgazda-
sági munkálatok elleni agitáció4. 
Ennek tudható be, hogy az utóbbi 
hetekben öttömösön a begyűjtés 
az addigi jó eredmény után gyen-
gül. ö t tömös dolgozó parasztságá-
nak és az illetékes szerveknek is 
jobban fel kell f igyelniök Szilágyi 
Antal plébános viselt dolgaira, aki 
nyilván más furfanghoz folyamo-
dik, mivel a tiltott szerzetesi íénv-
képsorozat lélekmérgezö akció-
jával kudarcot vallott. 

K. L 

különböző nyelvű levelet tart csépé-
ben, de mindegyikén az írás c:t je-
lenti: .,béke". O t látjuk a szántó-
vető parasztot, aki szorgalmasan 
dolgozik a földön, hogy minél több 
gabonát adjon a szabad hazának. A 
távolban gyár látszik, ahol a cseh 
munkásosztály karcol a szocializmus 
felépítéséért. 

Sztá in elvtárs iránti szeretetüket 
ábrázolják a román pionírok rajzai. 
Az egyik 12 éves pionír ,,Felkészü-
lünk november 7-re" színes raiza 
bemutalja, hogyan díszitik az úttö. 
rok iskolájukat Sztálin elvtárs kéné-
vel az októberi forradalom ünnepé-
re. A jó tanulás úttörő tábor, kar 
lássgyüjtés. a román úttörők boldog 
életit lát ha juh a kiállított rajzokon. 
A lengyel rV tör öle képein a szovjet-
lengyel báró ságot, a munka nagy-
szerű ütemét, a világ mindenfajta 
gyermekeinek egymás iránti szere-
tetét, a békét sugározzák a nézők 
felé. A .Jtomcltakarítás", Megkez-
dődik az újjáépítés", „Ami go ho-
mc". „Az egységes Németország-
ért" című rajzok, festmények, a De.-
mokra'ikus Németország új úton 
való haladását, békeharcát jelképe-
zik. k 

A magyar békeharcosok gyerme-
kei is ügyes kezekkel festették, raj-
zolták az „Izzik az acél az új gyá-
rainkban", ..Kultúrával a békééit" 
és a többi képeket. Egyik H éves 
úttörő színes rajza a szocializmus 
építését, a béke megvédéséi hirdeti. 
Trolibusz, munkásszáló, karcsún 
ívelő híd, többemeletes munkásbér-
ház, új gyár, motorkerékpározó 
munkás és egy gyermekét féltón 
magóhoz öfelö munkásanya látható 
a képen. Egy másik kép ötletesen 
mutatja be. hogy a kapitalizmus há. 
borút, a szocializmus békét jefent. A 
többi rajzok is azt ábrázolják, ho-
gyan harcol a magyar munkás a 
bányában, az építkezésen, a dolgozó 
paraszt a földön a békéért, a szo-
cializmus győzelméért hazánkban. 

A szocializmus országának, a hős 
szovjet nép gyermekeinek festményei 
különösen megkapnak. A szovjet 
pionírok rajzai, festményei művészi 
kivitelben ábrázolják a kommuniz-
mus hatalmas építkezéseit. Az <,É',ct 
a gyárban" 12 éves, „Május 1" 15 
éves és ,,Úttörők a táborban" cijnű 
festményt 16 éves szovjet pionír 
festette. Látszik a képeken is, hogy 
a szovjet pionírok a szocializmus ne-
vel t je i és tehetségük kibontakozásá-
hoz minden segítséget megkaptak a 
szovjet államtól. 

Százak és százak látogatják na-
ponta a kiállítást. Van, aki feljegy-
zéseket készít és összehasonítást 
tesz az imperialista államok, a szov. 
jet és a népi demokratikus állanak 
gyermekrajzai között. A különbség 
szembetűnő, de mindegyik ország 
gyermekrajzainak egy közös vonása 
van: békét akarnak a világ gyer-
mekei, M. T. 

Magyar kultúrküldöitség 
érkezeit 

az Albán Népköztársaságba 
Tirana ( A T A ) . A napokban ma-

gyar kultúrküldöttség érkezett az 
Albán Népköztársaságba Tamás 
Aladár író vezetésével. A küldöttsé-
get a durresi kikötőbon Semszl 
Totozani, az Albániai Kulturális 
Kapcsolatok Bizottságának főtit-
kára, Frano Jakova, a művészeti és 
kulturális bizottság elnökhelyettese 
és a külügyminisztérium több tagja 
üdvözölte. A magyar kultúrkülilött-
ség albániai tartózkodása alatt több 
előadást tart. 

0 Magyar Államvasutak közli , 
hogy november hó l én, szombaton 
és 6-án, csütörtökön a szombati 
munkanapokon, november 9-én, va-
sárnap pedig a hétfői munkanapo-
kon. november 7-én és 8-án pedig a 

muniaszünetes napokon szokásop 
vonatok közlekednek. (MTI) 

» 


