
SZOMBAT, 1051. JUN IUS 1.1. 1 

y 

ü csongrádmegyei kombájnvezeiők megbeszélték 
az araiás-cséplés nagy feladatait 

Pénteken délelőtt 9 órakor, Hód-
mezővásárhelyen a Pártoktatás Há-
zában értekezletre jöttek össze a 
megyei állami gazdaságok és. gép-
állomások kombájn vezetői, hogy 
megbeszéljék azokat a feladatokat, 
amelyek rájuk várnak a szemvesz-
teségnélküli betakarítás elvégzésé-
ben. Az értekezleten résztvett He-
gedűs Imre elvtárs a Csongrád-
megyei Pártbizottság képviselője és 
Balogh László elvtárs, a Megyei 
Tanács gépállomási csoportjának 
polittkai munkatársa. 

A megjelenteknek Balogh László 
elvtárs tartott beszámolót és sza-
vaiban ismertette azokat a felada-
tokat, amelyek a gépalomások és 
kombájnvezetőkre várnak a 
veszteségmentes betakarítás érde-
kében. 

Elmondotta azt is, hegy kom-

bájnvczetiőnknek a miniszter-

tanácsi határozatban előírt ha-

táridőn belül, milyen hatalmas 

mennyiségű gabonát kell beta-

karítani azért, hogy biztosíthas-

suk az ország dolgozói számára 
a zavartalan kenyérellátást. 

Beszélt arról is, hogy a megye te-
rületén termelőszövetkezeteink és 
dolgozó parasztjaink örömmel fo-
gadták a kombájnt, a Szovejtunió 
és a magyar gépgyártás kiváló al-
kotását. Beszéde végén felhívta a 
gépállomások és a kombájnvezetők 
figyelmét az elmuit évben elköve-
tett hibáikra és kérte, liogy a 
szemveszteségnélküli betakarítás 
érdekében, végezzenek minél jobb 
munkát. 

Balla József deszki kombájnvezeiő versenykihívása 
Balogh elvtárs beszéde után meg-

kezdődtek a hozzászólások. Hegedűs 
Imre elvtárs, a Csongrádmegyei 
Pártbizottság nevében jó munkát 
és sok sikert kívánt a kombájnis-
ták közelgő nagy munkájához. Ez-
után Balla József elvtárs, a deszki 
gépállomás kombájnvezetője szólalt 
fel és a Béke-Világtanács budapesti 
ülésének tiszteletére, versenyre hív-
ta a megye valamennyi kombájn-
vezetőjét az alábbi versenypontok 
alapján: 

1. Vállalom, hogy az idei aratás-
cséplés alatt 400 hold gabonát, 16 
nap alatt learatok cs a learatott 
területen legalább 3.600—4.000 má-
zsa gabonát kicsépelek. 

2. Eredményemet úgy érem el, 
hogy bevezetem az óragrafikonos 
munkamódszert, melynek segítségé-
vel napi teljesítményem legalább 
25 hold lesz. 

3. Kombájnom részére kijelölöm 
minden napra a 25 hold gabona-
tablát és a tábla szélcre piroszászlót 
tűzök ki. Amikor gépemmel elérem 

a piroszászlót, feltűzöm a kombáj-
nomra és a további munkámat már 
napi tervemen felül végzem. 

4. Vállalom, hogy a szükséges 60 
mázsa üzemanyagból 3 mázsát meg-
takarítok. 

5. Gondoskodom arról, liogy a 
kombájnomhoz szükséges munkacsa-
pat a legjobb termelőszövetkezeti 
tagokból tevődjek össze. 

6. A kombájnomhoz beosztott 
munkacsapat tagjai között munka-
versenyt szervezek, amelyet na-
ponta rendszeresen értékelünk. 

7. Az elcsépelt gabona részérc 
learatott területen biztosítjuk a 
megfelelő tároló és szárítóhelyet, 
ugyanakkor elősegítjük azt is, hogy 
a gabona beszállítás után egyene-
nesen a begyűjtő helyre kerüljön. 

8. A kombájnhoz beosztott mun-
kacsapat tagjaival két naponként 
megtárgyaljuk az előttünk álló fel-
adatokat, értékeljük eddigi mun-
kánkat, és rendszeresen tájékozó-
dunk a sajtóból a legfontosabb na-
pi eseményekről. 

Balla elvtárs versenykihívása 
után, elsőnek Juhász Szabó István, 
a pankotai állami gazdaság szta-
hánovista kombájnvezetője szólalt 
fel, és elmondotta, hogy a gazda-
ságban elhatározták: minden szta-
hánovista kombájnvezető maga-
mellé vesz egy fiatal arató-cséplő-
gép vezetőt, aki most került ki az 
iskolából, mert el akarják érni, 
hogy az új kombájnvezetők is szta-
hánovistákká váljanak a nyár fo-
lyamán. Juhász Szabó elvtárs el-
fogadta a versenykihívást és ígér-
te, hogy a minisztertanácsi határo-
zatban előírt határidő» előtt két 
nappal befejezik a gazdaságban az 
árpa és a búza aratását. 

Ezután számosan felszólaltak 

még, majd Szenczi István elvtárs 

az árpádhalmi gépállomás kom-

bájnvezetője javaslatára, a kom-

bájnvezetők megyei értekezletének 

résztvevői, a következő levelet 

küldték a Béke-Világtanécs tagjai-

hoz. 

A szegedi járás községeibői 670 általános iskolát 
végző fiafal, közöltük 338 leány folytatja jövőre 

középiskolában tanulmányait 

A csongrádmegyei kombájnvezeiők levele 
a Béke-Világianács tagjaihoz 

1 yJMi csongrádmegyei kombájn-
vezeiők a Béke-Világ tanács ülésé-
nek tiszteletére megfogadjuk, hogy 
csatlakozunk a Í00 hold Icaratása 
és a négy ezer mázsa gabona el. 
csépeléséérf indított mozgalomhoz, 
amelyet Háy József elvtárs, a mo-
hácsszigeti állami gazdaság kom-
bájnvezetője kezdeményezNf. ígér-
jük, hogy a kombájnunknál dolgozó 
munkatársainknak tapasztalatainkat 
átadjuk. Gépeinket rendszeresen 

ápoljuk, karbantartjuk, hogy ezzel 
is fokozzuk teljesítményeinkel. A 
betakairUás egész ideje alalt azért 
is harcolunk, hogy a szemveszleség 
a legminimálisabb legyen. Közü-
lünk a legfejlettebb kombájnvezetők 
aUialmazzák majd a szovjet trak-
torosok példája nyomán az óra. 
ütemterves betakarítást. 

Mi, csongrádmegyei komhájnis-
ták, népünk kenyerének biztosí-

tásával, az aratás'eséplés hntjir-
idő előtti befejezésével akarjuk elő-
segíteni a béke megvédésének nagy 
ügyét. Üzenjük, hogy gépeinkkel, 
— melyek a béke tankjai — úgy 
harcolunk, hogy jelentősen előse. 
gilhessük az egé»z emberiség nafy 
ügyét, a béke megőrzését." 

Csongrádmegyei állami 
gazdaságok és gépállomások 

M * ! kombájnvezejöi 

Béke kertet avatnak ma a Faragó utcai bérház udvarában 
' A Faragó-utcai bérházak udvara 
meglehetősen elhanyagolt állapot-
ban volt >a legutóbbi időkig. Fut. 
bálozó, fogócskázó gyermekek akar 
dálytalanul taposták a vadon nö-
vő füvet• A. föld helyenként már 
teljesen kopasszá vált. — Kellene 
valamit csinálni — mondogatták a 
ház lakói — hiszen ezekhez a szép 
épületekhez méltatlan az ilyen 
udvar. A gyerekek szivesebben ját-
szanának, a felnőttek is jóízűt pi-
hennének, ha az udvar tisztább, 
rendesebb lenne. 

Két héttel ezelőtt megszületett az 
elhatározás. A ház lakói békekisgyü-
lést tartoltak. A békemozgalom, 
ról, a Béke-Világtanács munká-
járól, a békeharc további felada-
tairól esett sző. Felmerüli a kér-
dés: „Mivel járulhatunk mi hozzá, 
a nagy eseményhez, a Béke-Világ, 
tanács üléséhez." Valaki csendesen 
megjegyezte: ,,Rendbe kellene már 
hozni ezt az udvart!" „Igaza van! 
Csináljunk Békekertet az udva-
ron!" — És a gyűlés határozott. 

Nem sokkal ezután megjelenlek 
az udvaron ásóval, gereblyével, 
kosarakkal felszerelve a ház la-
kói és a gyermekek. Erdei elv-
társnő és Tóth elvtársnő kezdték 
meg először az ásást. Nagyon 
szép lesz a kert! Körben közel egy 
méter széles virágágy! Ebbe majd 
yefelejtset és százszorszépet ültet, 
nek. Középen 4X5 méter nagyságú 
területen róziabokrok, A virág-
ágy négy sarkáról út vezet majd 
a rózsabokrokhoz, ahol padok lesz-
nek elhelyezve. 

A szép kertnek a képe van most 
minden lakó szeme előtt és az, 
hogy ezzel a kertlel még szebb 
lesz országunk, boldogabb lesz 
életünk, jobban megy majd a mun-
ka, vidámabban játszanak a gyer-
mekek. 

A férfiak ásnak, az asszonyok 
gyomlálnak, a gyermekek homokot 
hordanak. Tóth néni vezeti a mun-
kálatokat, ö dolgozik legtöbbet. 
„Ide még egy kis homokot, gyere, 
kehi" — Az ásók fáradhatatlanul 
végzik munkájukat: Börcsök elv-
társ jár az élen, nyomában Mol-
nár, Mison és Péter elvtársak. 

„Szombaton ültetjük a virágo-
kat" — mondja Tóth elviársnő. — 
„Ezt a munkát majd inkább asz-
ízonyok végzik. Ök ajánlották föl, 

Mlsonné elvtársnő, Kökényné én 
Salánkiné elvtársitok." 

A gyermekek is nagy lelkesedés-
sel dolgoznak. Krekuslca Csöpi 
gereblyéz, Kovács Mari söpröget, 
Erdélyi Jóska, az Építőipari Tech. 
itikum első osztályos tanulója, — 
6 már felnőttszámba/ megy, — ás, 
meg homokot hord. ö a leglelke-
sebb a gyermekek közül, de talán 
nem is lehet különbséget tenni. 
Hiszen mindenki — felnőttek és 
gyermekek egyaránt örömmel dol-
goznak, mert tudják, hogy a ma-
gukét szépítik és tudják, hogy az 
ő közös munkájuk újabb eredmé-
nye a békemozgalomnak. 

Az ásók, gereblyék szántják a 
földet, de ezzel egyidőben szántják a 
tollak a papirost. Készülnek a. leve. 
lek, a Béke-Világtanács tagjainak. 
A ház lakóinak 80 százaléka már 
pénteken megírta levelét. Béke-
tarsolyba küldik el ezeket a leve-
lekel. Megírják, hogy milyen bol-

dog, milyen örömteli az életük. 
Hogy nincs a háznak olyan lakó-
ja, aki ne érezné közvetlenül pár. 
junk és kormányunk segítségét. 
Hiszen az a gyönyörű, ház is, 
amelyben laknak, épülő szocializ-
musunk eredménye. Megírják azt 
is, hogy tudják; ez a szép ház csalt 
békében épülhetett, a kerl is csak 
békében maradhat szép. Meg akar-
ják védeni házukat, kertjüket, ez-
ért dolgoznak mindnyájan az ed-
diginél még jobban munkahelyü-
kön, ezérf veszik ki részüket 
mindannyian a bckeharcból. Tud-
ják, hogy leveleiket a külföldi ven-
dégeink elolvassák és tudomást 
szereznek arról, hogy a Béke-Vi-
lágtanács ülésének tiszteletére bé. 
kekert készüli a Faragó-utcákon. 
És ezen, meg a többi apró és nagy, 
de mind jelentős béketetlen fel-
lelkesülve még magasabbra fogják 
emelni saját országtikban a béke 
Zászlaját. 

A Fáklya filmszínházban 
tartják meg első ízben 

A dokumentumfilmgyár munkájá-
ban a dokumentfilmek forgalma-
zásának, propagandájának, látoga-
tottságának terén értünk el ered-
ményeket, de eredményeink mel-
lett még mindig komoly hiányos-
ságok vannak. Nem tettünk meg 
mindent annak érdekében, hogy a 
dokumentumfilmeket dolgozóink kö-
zött népszerűsítsük. Ezen a hiá-
nyosságon kívánunk most segíteni, 
amikor összehívjuk a Nézők-kon-
ferenciáját, ahol minden egyes mo-
zilátogatónak kérjük véleményét, 
észrevételét. 

Reméljük, hogy ezzel a munká-
val segítséget tudunk nyújtani ah-
hoz, hogy dolgozóink megszeressék 
a dokument-filmeket. 

Közönségszervezőink nagyrésze 

ma este 6 órai kezdettel 
a Nézők-konferenc'áját 
még nem ismerte fel világosan, 
milyen hatalmas jelentősége van a 
dokumentumfilmeknek. Még nem 
nyúlt eléggé biztos kézzel a taní-
tás. a felvilágosítás, a békeharcra 
mozgósítás e nagyhatású eszközé-
hez. 
A dokumentumfilmek propagandá-

ját, agitációját ki kell emelnünk 
az elhanyagoltság eddigi állapotá-
ból. Propaganda munkánkat ezen a 
téren ki kell szélesíteni és ugyan-
akkor élettel, tartalommal kell 
megtelíteni. Olyan agitációs, szer-
vező munkára van szükségünk, 
hogy annak hatását, eredményeit a 
dokumentumfilmek rendszeres láto-
gatóinak egyre növekvő számában 
mérhessük le. Gaál Antalné 

Közönségszervező Iroda vezetője 

A szegedi járás községeiben is 
évről évre több fiatal indul útnak, 
hogy a nyolcadik általános iskola 
után tovább folytassa tanulmányait. 
A fiatalok már év elejétől kezdve 
nagy 'érdeklődéssel figyelték a kö-
zépiskolások éleiét és így hamar ki-
alakult, melyik pályához volna leg. 
inkább kedvük. Széleskörű levelező-
mozgalom indult: a deszfelek a falu. 
beli középiskolás diákoktól, a szaty. 
mazi általános iskolások a szegedi 
általános gimnázium tanulóitól, a 
tápéiak a növénytermesztési techni. 
kum hallgatóitól tudták nieg, mi. 
lyen örömet jelent számukra, liogy 
tanulhatnak. Később aztán a falu. 
beli diákok bejöttek Szegedre, hogy 
az iskolákban tetf látogatások során 
személyesen győződjenek meg a hal. 
lottakról. 

A kistelekiek, ahol 98 nyolcadi-
kos tanu'ó közül 75-en jelent, 
keztek középiskolába, az általá-
nos gimnázium diákjait kerestek 
fel. Hazatérve, 25-en jelentkez-
tek a községben ősszel megnyíló 

gimnázium első osztályába. 
Csongrád megye első falusi gimná-
zlumábn még 2G környékbeli fiatal 
jár jövőre. 

Az ősszel középiskolába kerülő 
fiatalok bőven válogathattak az ér. 
deklődésüknek legjobban megfelelő 
számos iskolatípus közül. A termelő-
szövetkezeti községek parasztfialaL 
jai közül sokan a mezőgazdasági 
technikumokba, a szőlőtermelő vidé. 
kékről, Pusztamérgesről, Forrás, 
kútról és Csorváról többen a bícs. 
megyei seőlőierme'.ő technikumba 
jelentkeztek. Kiskundorozsmáról, 
ahol szövflüzem működik, 8 fi.:lal 
megy textiltechnikumba. 

Egyre több leány barátkozik meg 
olyan foglalkozási ágakkal, amely 
számukra még néhány évvel ezelőtt 
teljesen idegenek voltak. Az erögé. 
pészet, a járműgyárlási technikum, 
ba is jelentkeztek, a magasépítöipa. 
riba nyolcan, az ipari technikumok, 
ba 70 leány tanul tovább a járás 
községeiből, A Szegedi Járási Ta-
nács ok'atási osztálya széleskörű 
felvilágosít^ munkával, a községi 
oktatási állandó blzoltságok ak1 vL 
zálásával beiskolázási tervé} j 50 

I százalékra teljesítette. A járás köz. 
ségeiből 670 fia al tanul jövőre in. 
vább a középiskolák első osztá'.yá. 
ban, közülük 338 leány. 

A horvát fegyverszüneti tárgyalásokról 
Newyork (TASZSZ). Az amerikai 

lapok feltűnő helyen közlik a ko-
reai helyzetről szóló jelentéseket. 

Russel, a -New York Herald Tri-
bune« tudósítója jelenti Washing-
tonból, hogy washingtoni hivatalos 
képviselők optimistán értékelték a 
fegyverszünet lehetőségét. 

.Walter Lippmann a «New York 

Herald Tribuiie»-ban ^valamilyen 

titok"-nak nevezi Li Szin Man nem 

vart ellenvetéseit a fegyverszüneti 

egyezmény feltételei ellen, ame-

lyekkel Li Szin Man személyes 

képviselője "több mint egy évvel 

ezelőtt" tiltakozás nélkül egyetér-

tett Panmindzsonban, — 

Ma este fél nyolc órakor hangversenyt rendez 

a szegedi KSZ-ek énekkara 

A Szegcdi Kisipari Szövetkezetek 
Énekkara ma este fél 8 órakor a 
Magyar.Szovjet Társaság hangver. 
senytermében (Horváth Mihály, 
utca) egész estét betöltő hangver. 
senyt rendez. 

A műsorban Pitloni, Dowland, 
Lasaus, Purcell. Marenzio, Schein, 
Rameau, Bartók, Kodály, Maka-

rov, Szvesnyikov, Szegh.v. Pödör, 

Erkel, Bárdos. Weiner. Muradelh, 

Szöüősy és Sárközi szerzeményét 

adja elő a férfi, a női 'és a vegyes-

kar Az énekkari műveket betart, 

totta és vezényli Becski Balázs, » 

az énekkart pedig Turi Éva kiséri 

zongorán. 

Vizsgák a Bölcsészettudományi Karon 

A vizsgaidőszak alatt Vizsgabi-
zottság igyekszik a párt és nz ál-
lami vezetés számára a szakszer-
vezet bevonásával minél nagyobb 
segítséget nyújtani abban, hegy a 
vizsgák technikai levezetése minél 
kifogástalanabb legyen. A Vizsga-
bizottság ellenőriztette az egyes In-
tézetek vizsgaelőkészítő munkáját., 
a bizottság tagjai eddig minden 
vizsgát meglátogattak. Tapasztala-
taikat részint személyesen közvet-
lenül, részint pedig körlevél útján 
közölték a vizsgáztatókkal. Állandó 
segítséget nyújt a Vizsgabizottság 
a Tanulmányi Osztálynak a Vizsga-
híradó és a Villám megfelelő hír-
anyaggal való ellátásában és a 
vizsgaeredmények szemléltetésében. 

A legújabb eredmények tanúsága 
szerint hallgatóink lelkiismeretesen, 
nagy többségükben öntudatosan 
készültek fel a vizsgákra. Ezt bi-
zonyítja a 4.01 kari átlag mellett 
az is, hogy egyes tantárgyakból kü-
lönösen szép eredmények születtek, 

így például az I. évfolyam ma-
gyar szak, világirodalom: 4.37, 
III . évfolyam magyar szak, 
nyelvtudományi alapismeretek 
4,66, III . évfolyam történelem 
szak, orosz nyelv: 4.64, IV. év-
folyam orosz szak, világiroda-
lom: 4.53, IV. évfolyam törté-
nelem szak, Szovjetunió törté-

nete: 5. 

A párt és az állami vezetés fel-
hívása nyomán a Vizsgabizottság 

különös gondot fordít az úsztál: o® 
zás realitásának biztosítására. Az 
eddigi tapasztalat szerint néhány 
egyéni esettől eltekintve sem a 
maximaiizmus, sem a liberalizmus 
veszélye nem lépett fel általános-
ságban. Vizsgáztatóink megértették 
és alkalmazzák a rektori, valamint 
a dékáni tájékoztatás szempontji it. 
Egy-két esetben azonban kisebb 
hibák előfordultak, amit jóvá kel-
lett tennünk. Néhány elvtárs kü'ö-
nösen jó hangulati vizsgái mellett 
egy-két alkalommal formalizmust 
és bizonyos merevséget tapasztal-
hattunk. Ennek megszüntetéséről 
gondoskodik a Bizottság. 

A hallgatóság vizsgák alatti fe-
gyelme általában kielégítő. A vizs-
gák menetének figyelemmel kísé-
rése azért is Igen fontos, mert mér 
az eddigi tapasztalatok alapján is 
több olyan tantervi és adminisztra-
tív jellegű javaslat tételére készül 
a Vizsgabizottság, melyeknek éle'.-
beléptetésétől egyetemi oktatásunk 
és tanárképzésünk színvonalába* 
emelkedése várható. 
A Bölcsészettudományi Kar okta-

tói és hallgatói teljes tudatában 
vannak munkájuk fontosságának 

a szocialista építés szempontjából, 
ezért valamennyien lelkesen fára-
doznak azon, hogy a Csongrádme-
gyei Pártbizottság vándorzészlaját 
megszerezzék. 

Sipka Sándor 
a Vizsgabizottság elnöke 

Ujabb kenyárspekulánsoka! lepleztek le megyénkben 
Már számos kenyérspekulánst lep. 

leztek le éberségükkel dolgozóink, 
azonban még mindig vannak, akik 
lisztkészletük ellenére is sorb.i áll. 
nak, szítják az elégedetlenséget és 
elvonják a kenyeret azoktól, akik-
nek Igazán nincs tartalékjuk. Ilyen 
ellensége dolgozó népünknek For. 
ráskúlon Meszes Ferdinánd, aki él. 
landóan kenyeret vásárolt és ahe-
lyett, hogy elfogyasztotta volna, 
aljas módon elásia szőlőjében. 
Ugyanakkor lakásán befalazva tar. 

tott nagyobb mennyiségű lisztet, 
burgonyát, cukrot és szappant. Ku. 
koricabeadását az elmuit évre se te', 
jesítette. inkább elrejtette lakásán 
és az egerek martalékává tett . 
Nem különb nála Makón Jnnkovics 
Bónáné, aki öt kenyeret vásárolt 
össze, a melleit továbbra is serba-
állt és a sorbanállók között lázítót-
államunk ellen Dolgozó népünk le. 

| lepezte a fentebb említettek hitvány 
' cselekedetét, akik hamarosan meg. 
kapják méltó büntetésüket-

Az olasz parlamenti választások svéd visszhangja 
(TASZSZ), Az olaszországi parla-

menti választásokkal foglalkozva a 
svéd lapok kiemelik, hogy De Gas-
peri és szövetségesei vereséget szen. 
vedtek. A választások eredmenyei 
— állapílja meg a „Stockholms 
Tidningen" — erősen csökkentették 
a De GnSperLkormány népszerűsé-
gét A választások eredménye •— 

muíat rá a „Dagens Nyheter" 
nemcsak azt jelenti, hogy a kpr-

mánytömbnqk nem, sikerülj, »eg§ze_ 
„ve?,. " •rir.rwessrt-.e. J 5 

remi a szavazatok többségét. Innem 
azt is, hagy a kormány.koalíclő 
nyilvánvaló vereséget szenvedett. 

A burzsoá sajió ugyanakkor kény. 

leien beismerni az Olasz Kommu. 

nista Párt és nz Olasz Szocialista 

Párt komoly sikerét is, A „Morgen. 

tidningen" megállapítja, hogy nz 

Olasz Kommunista Párt jelenté: en 

megerősítette pozícióit a válasz ás;>-


