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Szegeden járt P. Brovka Sztálin-díjas bjelorusz költő, a Bjelo-
rtisz írószövetség elnöke. A Magyar—Szovjet Társaság klubjában ta-
lálkozott a szegedi írókkal. Képünkön jobbról a második Brovka 
elv társ. 

(Llcbmatin Béla telvéteúl) 

Kartasov elvtárs szovjet mezőgazdasági szakember a TTIT klub-
jában beszélgetett a szegedi mezőgazdasági szakemberekkel, agrtmó-
musokkal. Képünkön középen Kartasov elvtárs ü l . 

Röszkei hírek • 

Községünk dolgozói a szőregiek 
által kezdeményezett begyűjtési 
versenyben jól á l l ják a sarat. El-
sők akarnak lenni. Az I. negyedévi 
tervteljesítésből csupán néhány 
kilogram vágómarhabeadás van 
liátra. A rö6zkeiek bízhatnak tehát 
az elsőségben, 

Ujabb két vonatjáratot kapott a 
község. Most már naponta hat pár 
vonat bonyolítja le a forgalmat 
Szeged és Röszké között. 

Községünk dolgozói körében rossz 

hangulatot szül az, hogy a DÁV 

körzeti szerelője igen keveset tö-

rődik a közvilágítással. A Felsza-

badulás utca 58. számú ház előtt 

már egy hónapja nem ég a vil-

lany. A szerelőnek hiába mondják, 

nem javítja meg. Ideje lenne ezen 

változtatni, 

A röszkei dolgozó parasztok kö-
zül naponta egyre többen győződ-
nek meg arról, hogy az egyéni 
munkáával szemben sokkal kifize-
tóbb a nagyüzemi szövetkezeti gaz-
dálkodás. Állandóan szaporodik a 
helybeli Lenin Termelőszövetkezet 
tagjainak létszáma. Az elmúlt né-
hány hónap alatt újabb 13 dolgozó 
paraszt lépett be ebbe a tsz-be. 

Gépállomásunk dolgozói a téli 
gépjavítások és a tavaszi mun-
kákra való felkészülés során igen 
derekas munkát végeztek. Ezért kö-
zülük sokan keresetükön felül je-
lentős prémium juttatásban is ré-
szesültek. A legjobbak azonban 
Császár P. Balázs és Farkas Ist-
ván elvtársak még díjmentes üdül-
tetésben is részesültek. Most a mát-
rafüredi SZOT üdülőben töltik 
szabadságukat, erőt gyűjtenek a 
további jó munkára. 

Tapodi Gyula levelező 

Március 15-én délelőtt 11 árakor 
a Klauzál teret diákok népesítet-
ték be. Megérkezett a díszszázad, 
s miután a honvéd zenekar elját-
szotta a himnuszt, majd Baricz 
Károlyné, a szakérettségis kollé-
gium igazgatója mondott ünnepi 
beszédet a Kossuth szobornál. 

Március 15 az életet igenlő, me-
rész, elvhű, diadalmas ifjúságnak 
volt a csatanyerése akkor — mon-
dotta beszéde elején —, de ma is 
az, és az lesz minden eljövendő 
században is. 

— A 19. század második felében 
a munkásság emelte fel a magyar 
szabadság földretiport, de tépett-
ségében is ú j harcokra buzdító lo-
bogóját — mondotta a továbbiak-
ban Baricz Károlyné. Ez 

a forradalmi zászló 48 útját 
folytatta 1919-ben, amikor hosz-
szú idők után újra a nép füg-
getlenségéért és szabadságáért 
harcoló tömegek felett lengett. 
Ezt az örökséget mentette meg 

népünk 1945-nek, a felszabadulás-
nak, amikor az első március 15-én, 
éppen 10 évvel ezelőtt a magyar 
paraszt visszakapta ősi jussát, az 
ezer év óta verejtékével, könnyével 
megtermékenyített földet. 

Ügy akarjuk átplántálni a ma 
ifjúságába szabadságharcunk tör-
ténetét, hogy a f'atalok erővé vál-
toztassák, kamatoztassák a jövő 
számára, 

A ..Délmagyarország" 
fogadónapot tart 
Kiskundorozsmán 

Szerkesztőségünk március 17-én, 

csütörtökön fogadónapot tart a do-

rozsmai tanácsházán. Kérjük olva-

sóinkat, levelezőinket, a község 

dolgozóit, hogy panaszaikkal, kéré-

seikkel keressék fel kiküldött 

munkatársainkat. 

Ifjúsági előadás 
a szegedi Nemzeti Színházban 

Március 19-én, szombaton dél-
után 3 órakor Kodály: Székely-
fonó című daljátéka és Mascagni: 
Parasztbecsület című operája ke-
rül színre. Jegyek a Radnóti gim-
náziumból írásban igényelhetők 
csütörtök délig. 

A Textilipari Műszaki és Tudo-
mányos Egyesület rendezésében 
»Az önköltségcsökkentés időszerű 
kérdései a Textilművekben* cím-
mel Gáspár Béla h. főkönyvelő tart 
előadást ma, szerda reggel 7 óra-
kor a Szegedi Textilművekben. 

//Beszámoló a Csehszlovákiában 
tett tanulmányút len- és kender-
ipari tapasztalatairól* címmel Bra-
gyova Imre műszaki előadó tart 
ma, szerda délután fél 6 órai kez-
dettel előadást az MTESZ előadó-
termében, 

Március 15 az ifjúság ünnepe el-
sősorban. Tanuljon a ma ifjúsága 
a márciusi ifjaktól, a mindennapi 
élethez is szükséges harci elszánt-
ságot, .fegyelmezettséget, követke-
zetességet, meg nem alkuvást, de 
talán elsősorban mélységes, izzó, 
tettekben mutatkozó hazaszerete-
tet. 

Hálával gondolunk ma — mon-
dotta. tovább Baricz Károlyné elv-
társnő — békénk és szabadságunk 
őrére, a hatalmas Szovjetunióra, 
hálával és köszönettel népünk 
harcedzett élcsapatára, a Magyar 
Dolgozók Pártjára. Kossuth álma 
megvalósult. Megvalósult az eleven 
mában és az egyre jobban ragyo-
góvá váló holnapunkban. Mi nem 
akarunk háborút, de megtanultuk 
ezeréves szomorú multunk után, 
hogy a békét csak akkor tudjuk 
megőrizni, ha nagyon erősek va-
gyunk s ha le tudunk csapni arra 
a kézre, amely a fegyverek után 
nyúl, 

Tegyünk hitet ma 48 ragyogó 
emléke mellett és ígérjük me?j 
hogy a szabad magyar föld 
védői, a dicső mult gyökerei-
nek táplálói, drága szocialista 
hazánk építői és az áldott béke 
harcosai leszünk mi, Kossuth 

kései unokái. 
Baricz Károlyné beszéde után a 

Kossuth szobor talapzatánál elhe-
lyezték koszorúikat a Városi Párt-

Városunk dolgozói öntevékenyen,' 
szívesen vállalják társadalmi mun-
kában a facsemeték elültetését.. 
Kedden újabb jelentkezők voltak a 
Városi Tanácsnál. Az Űjszegedi 
Ládagyár doigozói a Csanádi utcá-
ban, a Vedres és a Korondi utcák-
ban 156 facsemete elültetését vál-
lalták. A Szegedi Kenderfonógyár 
dolgozói Űjszegeden 500 facsemetét 
ültetnek el. A II . kerületi tanács-
nál a Petőfi-telepi iskolák, a Béke-
telepi, a Szilléri sugárúti és a Ró-
kusi iskola bejelentette, hogy üsz-
szesen 681 facsemetét akarnak el-
ültetni. A II . kerületi népfront-
bizottság az ösz utcában, a Tün-
dér utcában, a Nádas utcában, a 
Makkos erdősoron, az öthalom ut-
cában és a Hétvezér utcában 544 
fa elültetését szervezi meg. A Vá-
rosi Tanácsnál dolgozók 200 fa el-

Vasárnap Üllésen ünnepség és 
mezőgazdasági vásár keretében 
adta á t a SZÖVOSZ igazgatósága 
a //Kiváló földművesszövetkezete-
kitüntetést az üllési földművesszö-
vetkezet dolgozóinak. Többen kap-
taik ez alkalommal kitüntető jelvé-
nyeket és jutalmakat. 

A szegedi földművesszövetkezet 
kultúresoportja színdarabbal, ének- i 

bizottság, a Városi Tanács, a Ha-
zafias Népfront szegedi bizottsága, 
a Honvédség, a DISZ szegedi bi-
zottsága, a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Rendőrség, a középisko-
lák és a Textilművek fiataljainak 
képviselői. Ezután a díszszázad el-
vonult az emlékmű előtt, majd az 
ünneplő közönség átment a Belo-
iannisz térre, ahol az árkádok 
alatt elhelyezett Petőfi szobor 
előtt folyt tovább az ünnepély. A 
himnusz után Sípos István, a Tu-
dományegyetem Bölcsészkari DISZ 
Bizottságának titkára mondott ün-
nepi beszédet. Ezután Szalon taj' 
Mihály bölcsész hallgató elszavalta 
Petőfi Sándor Nemzeti dal-át és a 
Pedagógiai Főiskola II . az. gya-
korló iskolájának; énekkara szere-
pelt. 

A Petőfi szobor előtt is elhe-
lyezték koszorúikat a Váro6i Párt-
bizottság, az egyetem, a Hazafias 
Népfront szegedi bizottsága, a hon-
védség, a rendőrség, az úttörők éa 
a MA\j Nevelő Intézet képviselői. 
A szobor előtt ott volt az újszegedi 
általános iskola koszorúja is: ez az 
iskola vállalta, hogy gondozza a 
szobrot. A koszorúzás után az 
egyetemi énekkar elénekelte a Szó-
zatot, a díszszázad pedig díszme-
netben elvonult a tér szemközti 
oldalán, s ezzel az ünnepség vé-
getért, 

ültetését vállalták, a I I I . kerülő* 
tanács dolgozói pedig 85 fát ültet 
el a Pásztor utcában. A Mérei ut-
cai és a Gutenberg utcai általános 
iskola tanulói 80 fát ültetnek el. A 
tanácstagok közül is többen felka-
resték a városi tanácsot: Györkéi 
Lajos I I I . kerületi tanácstag 150 
facsemetét kért, mert választól a 
Lajta utcában azokat el akarják 
ültetni. Papdi Mária ugyancsak I I I . 
kerületi tanácstag 120 fa kiszállítá-
sát kérte a Szabadsajtó utcába. A 
KISOSZ tagjai a Marx-téren 143 
fát ültetnek el. Még számosan je-
lentették be a Városi Tanácsnál, 
hogy részt vesznek a fásítási moz-
galomban, április 4-ig több fát el-
ültetnek. Keddig már 11 329 facse-
mete -gazdára talált*, — sikeresen 
halad tehát előre április 4 tisztele-
tére kezdeményezett faültetési 
mozgalom. 

I LI.."T 

és táncszámokkal szórakoztatta az 
üllésieket. Az ünnepség a moziban 
volt, amely zsúfolásig megtelt dol-
gozó parasztokkal, akik a v idám 
műsor után elmentek a mezőgaz-
dasági vásár és kiállítás megtekin-
tésére. Többszázan látogatták meg 
a vásárt és már az első órákban 
35—40 ezer forint értékű árut vá-
sároltak. 

11.329 facsemete elültetésé! vállalták már eddig 
a szegedi dolgozók 

Mezőgazdasági vásár volt Üllésen 

Miért maradt le terve teljesítésével 
Szeged egyik hírneves kisipari szövetkezete? 

Az Orvosi Műszerfelszereléseket 
ós Gyermekkocsikat Gyártó KSZ-
ben az 1954-es év negyedik negyed-
évének tervét 114, a decemberi ter-
vet 116 százalékra teljesítették. Ja-
nuárban 89, februárban már csak 
70 százalékos tervteljesítést értek 
el. Ezekből a számokból mindenki 
arra következtethet: valami nincs 
rendjén a KSZ-ben. A következte-
tés helyes. A KSZ-ben lévő néhány 
levitézlett ember, — volt rendőr, 
volt börtönőr, volt nyilas, — alatto-
mos módon támadást intézett a szö-
vetkezet ellen. Félrevezették az egyé-
ni sikereket hajhászó elnököt, Szöl-
lösi Sándornét is. így személyi tor-
zsalkodások keletkeztek a szövetke-
zet vezetői között és ez majdnem a 
szövetkezet felbomlásáig vezetett. 
1954. decemberében 

még lelkesedéssel, 
odaadással dolgoztak 

a szövetkezet tagjai. Tervbevették a 

szegedi halbicska újbóli gyártását 

és az eddig külföldről hozott orvosi 

— mikroton — kések gyártását. A 

mintapéldányok elkészítésénél 

azonban nem jutottak tovább, sőt a 

gyermekkocsi kárpitozóban február-

tan napokig munka nélkül „ücsö-

rögtek" a dolgozók. Hogy történhe-

tett meg mindez? 
A halbicska gyártásához még 

nincs meg a megfelelő anyag, 
hiányzik a gyöngyház, mely import 
anyag. A mikroton kések gyártásá-
hoz viszont hiányos a felszerelés. 
Mindez azért van, mert a szövet-
kezet elnöke, Szöllösi elvtársnő in-
kább személyi problémákkal törő-
dött, mint a KSZ ügyeivel, Nem 

használta fel a szövetkezet rendel-
kezdésére álló 57 ezer forint fel-
újítási alapot sem, későn rendelte 
meg a halbicska gyártásához szük-
séges gyöngyházat. 

Mindemellett más jelenségek is 
mutatják, hogy a szövetkezetben 
komoly bajok vannak. Februárban 
például egy gyermekkocsi javítá-
sáért — három darab kerék festé-
séért, egy ú j keréktoló felerősíté-
séért, négy sárvédő nikkelezéséért, 
egy emelő csappantyú felerősíté-
séért — 190 forintot kértek, hqlott 
régebben ez sokkal olcsóbb volt. Az 
árak ilyenirányú emelését a Kapi-
talista gondolkodás táptalajra talá-
lása eredményezte. így akarta a 
szövetkezet biztosítani tagjainak a 
keresetét, a terv nem teljesítése kö-
vetkeztében, a jövedelemben mu-
tatkozó hiányok pótlását. Nem cso-
da, hogy ezek után a szövetkezet 
megrendelői elpártoltak, 

kevesebb lett a megrendelés 

és a szövetkezet dolgozóinak mun-

kája. A főok ez volt. Kéri Szabó 

József, a szövetkezet ellenőrző bi-

zottságának elnöke ezenfelül még 

a következőkben látja a hibákat: 

Szöllösi elvtársnő egyszemélyi ve-

zetést akar megvalósítani a szövet-

kezet kollektív vezetése helyett, s 

már maga ez segítette a szövetke-

zetünkben még ittlévő levitézlett 

emberek törekvéseit, a szépen fej-

lődő szövetkezeti élet megbontását. 

Amikor Szöllösi elvtársnő a már-
már használhatatlan nikkelfürdő 
megjavítása, illetve ú j építése he-
lyett irodáját hozatta rendbe, s iro-
dájába, a látogatók „elkápráztatá-
sára" minta gyermekkocsikat ké-
szíttetett, megkezdődött a vezető-
ség tagjai között a személyi pár-
harc, melynek kárát az egész tag-
ság érezte. Hiába dolgoztunk ja-
nuárban és februárban is becsület-
tel, a mintakocsik elkészítése miatt 
keletkezett 10—11 napos lemara-
dást nem tudtuk megszüntetni. 

Kulcsár Istvánné, a szövetkezeti 

bizottság titkára a hibák okait bon-

colgatva elmondja, hogy Szöllösi 

elvtársnőt, a szövetkezet elnökét, 

félrevezette Károly Sándor, alti 28 

évig volt rendőr, Orosz Pál, volt 

börtönőr, Bankov László volt nyi-

las. így megtörténhetett az, hogy az 

eddig egymás mellett dolgozó szö-

vetkezeti tagokat összeveszejtették, 

sőt a szövetkezetben dolgozó párt-

tagokat rágalmazták. Romberger 

műszaki vezető, Jung Sándor 

anyagbeszerző elbocsájtása után az 

ú j műszaki vezetőt, Rácz Lászlót 

rpár az első napokban „kikezdték", 

Károly Sándor, Bankov László, 

Orosz Pál, olyan híreket terjesztett, 

hogy az ú j műszaki vezető börtönvi-

selt ember, nem ért a műszaki dolgok-

hoz, stb. A párttagok, köztük Rácz j 

László ilyen rágalmazása, lejáraté- I 

sa visszhangot keltett a városban, s 
az üzemben valósággal 

lehetetlenné tette őket. 

A Bankovék által férevezetett Szöl-
lősiné egyik, napról a másikra elbo-
csátotta Rácz Lászlót, az ú j anyag-
beszerzőt, s már-már Kulcsár Ist-
vánné szövetkezeti bizottsági titkár 
elbocsátása is szóba került. De 
Bankovék terve most nem sikerült. 
Kulcsár Istvánné a szövetkezetben 
maradt. Az ott uralkodó állapotok-
ra ugyanis akkorára már a felsőbb 
szervek is felfigyeltek és vizsgálatot 
indítottak. Megállapították, azért 
kaphatott lábra a kapitalista gondol-
kodás, azért sikerült egy ideig a le-
vitézlett emberek terve, mert a 
szövetkezetben nem tudták megala-
kítani a pártszervezetet. Bankovék 
nagyon jól tudták, hogy a pártszer-
vezet megalakulása nem kedvezne 
nekik és ezért félrevezették Szöl-
lősinét, személyi vitákat provokál-
tak a vezetőség tagjai között, s igye-
keztek „megszabadulni" a szövet-
kezetben dolgozó párttagoktól. Szöl-
lősiné nem vette észre Bankovék 
tervét, s elbocsájtottt^ Rácz Lászlót 
és még néhány párttagot, akarva-
akaratlanul gátolta, 

megakadályozta 
a pártszervezet 
megalakítását. 

Elfeledte, hogy a pártszervezet se-
gítette volna munkáját, csírájában 

elfojtotta volna Bankovék tervét, a 
szövetkezetben nem kapott volna, 
lábra a kapitalista gondolkodás 
mód. 

Azóta már változás történt az 
Orvosi Műszerfelszereléseket és 
Gyermekkocsikat Gyártó KSZ ve-
zetésében és magában a szövetke-
zetben is. Uj elnököt és vezetőséget 
választottak. A vezetőségből kizár-
ták Károly Sándor volt rendőrt, s 
elnöknek választották Elek Imrét. 
Visszahívták Rácz Lászlót műszaki 
•vezetőnek, s most a dolgozók vál-
lalták, hogy az ú j vezetőséggel le-
maradásukat megszüntetik, s ter-
veiket valóra váltják. Sajnos, nehéz 
feladatuk lesz. A régi vezetőség 
Szöllösi elvtársnővel egyetemben 
nem használta fel a felújítási ala-
pot, az 57 ezer forintot, — bár erre 
többször figyelmeztették őket — s 
ezért azt már „leemelték" a szövet-
kezet számlájáról. Ennek ellenére 
rövidesen megkezdik (még március-
ban) a mikroton kések nagybani 
gyártását, a halbicska gyártásához 
szükséges gyöngyházat pedig még 
e hónapban megszerzik. 

Az Orvosi Műszerfelszereléseket 
és Gyermekkocsikat Gyártó KSZ-
ben is lábrakapott az utóbbi időben 
a kapitalista gondolkodás, A levi-
tézlett emberek félrevezették a szö-
vetkezet elnökét. Ennek következ-
ménye, hogy nem teljesítették a ja-
nuári és februári tervet, csökkent a 
tagok keresete, személyi ellentétek 
keletkeztek a vezetésben. A szövet-
kezetben dolgozó párttagok ébersé-
gének köszönhető, hogy Szeged 
egyik hírneves kisipari szövetkezete 
tovább él, s terveit valóra válthat-
ja a napokban megalakuló párt-
szervezet segítségévei. 


