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A szegedi egyetemek és a Pedagógiai Főiskola 
emlékünnepélye Lenin születésének 85. 

évfordulója alkalmából 

n 
d elmh gyarorszbo 

Csütörtök délután a Tudo-
mányegyetem Ady téri nagy 
előadótermében a Szegedi 
Tudományegyetem, az Orvos-
tudományi Egyetem és a Pe-
dagógiai Főiskola pártszerve-
zetei ünnepi pártnapot ren-
deztek Lenin elvtárs szüle-
tésének 85. évfordulója al-
kalmából. A zsúfolásig meg-
telt Auditórium-Maximum-
ban délután 4 órakor Kalmár 
László Kossuth-díjas egye-
temi tanár lépett a mikro-
fonhoz és a Szegedi Tudo-
mányegyetem, az Orvosegye-
tem és a Főiskola MDP Vég-
rehajtóbizottsága nevében 
megnyitó beszédet mondott. 
Ezután Majakovszkij: Lenin 
és a párt című versét hallot-
tuk Szabó Judit, a Pedagó-
giai Főiskola másodéves hall-
gatója előadásában. Majd 
Kertész Lajos karnagy veze-
tésével a Szegedi Egyetemek 
Énekkara műsorszámai kö-
vetkeztek; Stogarenko: -Ró-
nán út kanyarog- feldolgozá-
sát és Sztrannoljubszkij: «Ó 
sötétté vált az é j je l- . . . című 
Leninről szóló kórusműve-
ket hallottuk az egyetemi 
kórus szép csiszolt, ünnepi 
hangulatot keltő előadásá-
ban. A pártnap ünnepi szó-
noka Mérei Gyula elvtárs, 
tanszékvezető egyetemi tanár 
volt. Beszédében ismertette 
Lenin elvtárs életútját. Az 
ünnepi beszéd Romáin Rol-
landnak, Lenint az emberi 
haladás nagy harcosainak so-
rába beillesztő szavaival zá-
ródott: -A nagy művészek, 
mint Leonardo da Vinci és 
Tolsztoj, a természet erőivel 
számolnak. A cselekvés nagy 
mesterei, a Leninek, a tár-
sadalmi élet törvényeivel, 
ritmusával és életrendjével 
számolnak, melyek elősegítik 
és támogatják az emberiség 
örök tökéletesedését-— mon-
dotta befejezésül Mérei elvtárs. 
Ezután Majakovszkij Be-
szélgetés Leninnel című köl-
teményét Gyenge Balázs 
másodéves bölcsész-hallgató 
szavalta el. Az ünnepi meg-

emlékezést a Pedagógiai Fő-
iskola által előadott két kó-
rusmű: — Novikov: Dal Le-
ninről és Muradelli I f jú bé-
keharcosok himnusza, ame-

lyeket Erdős János, a" főis-
kolai kórus karnagya vezé-
nyelt — zárta be. Az emlék-
ünnepély az Internacionálé 
hangjaival ért véget. (w. e.) 

Ünnepségek Saegeden 
Lenin születésének 85. évfordulóján 

Az MDP Szeged Városi 
Bizottsága, a Városi Tanács 
és a Magyar—Szovjet Tár-
saság városi elnöksége Lenin 
születésének 85. évfordulója 
alkalmából emlékünnepélyt 
rendez a Szegedi Ál lami 
Nemzeti Színházban április 
23-án. szombaton este 7 óra-
kor. Ünnepi beszédet mond 
Komócsin Zoltán elvtárs, az 
MDP Központi Vezetősége 
agit.-prop. osztályának veze-
tője, a Revíziós Bizottság 
tagja. Majd műsor követ-
kezik: Musszorgszki j: Egy éj 
a kopár hegyen, előadja a 
szegedi Nemzeti Színház ze-
nekara; Majakovszkij: A 
párt, szavalja Miklós Klára, 
a szegedi Nemzeti Színház 
művésze; Csajkovszkij: A fü-
lemüle, B. Sztarrnoljubszkij: 
Ö sötétté vált az éjjel, Dal 
Leninről (ukrán népdal) és 
Szabó Ferenc: Áradj zengő 
da lunk . . . , előadja az Egye-
temi Énekkar, vezényel 
Kertész Lajos, zongorán 
kísér Kertész Lajosné; Csaj-
kovszkij: Hegedűverseny I I , 

A szegedi 
termelőszövetkezetek 

élenjáró dolgozói 
szombaton 

értekezletet tartanak 

A szegedi termelőszövetke-
zetek és a környékbeli gép-
állomások élenjáró dolgozói 
szombaton délelőtt 9 órai 
kezdettel közös értekezletet 
tartanak a Városi Tanács 
előadó termében. Előadói be-
szédet Nagy István elvtárs 
a Városi Tanács mezőgazda-
sági osztályának vezetője 
mond. 

tétel, előadja Várnagy La-
jos; Glinka: Ivan Szuszanyin 
című operájából ária, énekli 
Sinkó György; Kodály: A 
csitári hegyek alatt, előad-
ja Papp Júl ia és Jánossi 
Rudolf; Weiner: F-mol sze-
renád, előadja a szegedi 
Nemzeti Színház zenekara. 
A Szegedi Állami Nemzeti 
Színház zenekarát Rubányi 
Vilmos vezényli. 

A TTIT Horváth Mihály 
utcai klubhelyiségében Csil-
lag Miklós, a szegedi Nem-
zeti Színház igazgatója tart 
előadást -Lenin és a művé-
szet* címmel, pénteken este 
8 órakor. 

Ugyancsak pénteken este 
7 órai kezdettel a DISZ Vá-
rosi Bizottsága Központi ün-
nepélyt rendez a Juhász 
Gyula kultúrotthonban, ahol 
Kuszin Miklós, a DISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára mond beszédet, 
majd a Vasútforgalmi Tech-
nikum kultúresoportja szó-
rakoztatja műsorával a fiata-
lokat. 

Begyűjtési nap a szegedi járásban 
A Szegedi Járási Begyűj-

tési Hivatal, a Földművesszö-

vetkezetek Járási Szövetsége, 

az Állatforgalmi Vállalat* a 

Tejipari és a Tojás- és Ba-

romfibegyűjtő Vállalat dol-

gozói 23-án. szombaton a sze-

gedi járás valamennyi közsé-

gében begyűjtési napot ren-

deznek. A begyűjtési nap fel-

adata, hogy hazánk felszaba-

dításának 10. évfordulója 

tiszteletére indított begyűj-

tési versenyt — mely április 

30-ig tart — a járás minden 

községében győzelemre vi-

gyék. 

A begyűjtési versenyben 
már eddig is kitűnő eredmé-
nyeket értek el a röszkei, 
ásotthalmi, tápéi, újszentivá-
ni, a mórahalmi és a kiskun-
dorozsmai dolgozó parasztok. 
A begyűjtési nap alkalmával 
azokban a községekben, ahol 
lemaradás van a begyűjtés-
ben, a tanácsok dolgozói, ól-
landóbizottsági tagok és a 
begyűjtő vállalatok dolgozói 
alapos felvilágosító munkát 

i végeznek, Közösen a falvak 

dolgozó parasztjaival lehe-
tővé teszik, hogy május else-
jét, a munka ünnepét, a be-
adási kötelezettségek teljes 
rendezésével is ünnepelhes-
sék. 

T. B. 

Ürömök és ürömök a Sseged-sándorfalvi 
magasfeszültségű villamos távvezeték építése körül 

A felháborító rongálásért a DÁV fizessen kártérítést! 
Néhány héttel ezelőlt híre 

járt Sándorfalván annak, 
hogy a Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat 
Szegedről új , magasfeszültsé-
gű villamos távvezetéket 
épít Sándorfalvára, a ezzel 
biztosítják a falu áramellá-
tását. A község eddig Algyő-
ről kapta a villanyáramot, 
azonban az algyői vezeték 
nem tudta kielégíteni a szük-
ségletekét. í gy szükségessé 
vált Sándorfalva községet is 
bekapcsolni a szegedi háló-
zatba. örültek ennek a bak-
tói Felszabadulás Termelő-
szövetkezet tagjai is, különö-
sen, amikor megtudták, hogy 
szövetkezetük is ebből a ve-
zetékből kapja majd az ára-
mot, s az ő áramellátások is 
sokkal jobb lesz ezután, örö-
mükbe azonban csakhamar 
üröm is keveredett, méghoz-
zá igen 6ok. 

A DÁV emberei és a sán-
dorfalvi gépállomás trakto-
ristái nemrégen megkezdték 
a vezeték építéséhez az 
anyagszállítást. Jelenleg is 
egy nagy tehergépkocsi és 
több vontató, kapaszkodók-
kal felszerelt traktor szállít-

ja a póznák felállításához 
szükséges betonfödémeket és 
oszlopokat. A szállítók nem 
nézik, hogy zsenge búza, ár-
pa, vagy zabvetés, vagy ép-
pen már szépen zöldelő lu-
cerna van-e a földeken. Két 
traktort egymásután akaszt-
va a szépen megművelt szán-
tókon keresztül húzgálják 
be a helyszínre az oszlopo-
kat és vasbetonlapokat. 

A Felszabadulás Termelő-
szövetkezet eddig már kö-
zel tíz hold őszi búzaveté-
sét és jelentős területű lu-
cernáját tettek tönkre. 

Amikor meglátták a tsz tag-
jai, hogy milyen pusztítást 
visznek véghez földjükön, 
szóltak az embereknek. Mond-
ták nekik, hogy rengeteg 
munkájuk fekszik a vetések-
ben, lehetőleg a dűlő-utakon 
járjanak és kíméljék a beve-
tett földet. Azok az; vála-
szolták: „Nincs időnk ne-
künk erre". Nem értenek 
maguk a vezetéképítéshez; 
különben forduljanak a vál-
lalat Szeged, Klauzál téri 
központjához. 

Mészáros Szilveszter elv-
társ, a tsz növénytermelési 

brigád vezetője elmondja, 
hogy ők is szükségesnek lart-
ják ennek a vezetéknek a 
megépítését, de nem. így gon-
dolták a dolgot. A DÁV ve-
zetősége vehetett volna aiiy-
nyi fáradságot, hogy még 
az ősszel, a földek bevetéso 
előtt szól a szövetkezetnek. 
Akkor meghagyhatták vol-
na tavaszi kapásnövények 
alá a kérdéses térülőiét. Va-
lószínűleg arra is találhattak 
volna módot, hogy a vezeté-
ket a termés betakarítása 
után építsék meg. A szövet-
kezet és az érdekelt egyéni 
gazdák azonban csak akkor 
értesültek az egész dologról, 
amikor megjelentek a földe-
ken a mérnökök, utánuk pe-
dig a szállítómunkások-

Sokkal több ez, mint fele-
lőtlenség! A szövetkezetlés 
a földtulajdon védelméről 
és tisztcletbentartásáról 
szóló törvény durva meg-
sértése ez! 

Olyan dolog, amely nemcsak 
hiba, hanem egyenesen bün, 
s ezért valakinek a felelős-
séget vállalni kell. Az oko-
zott kárbkat pedig fellétlen 
meg kell téríteni. 

Nyílt levél Dóc község lakosságához 
Dóc község dolgozói jobbá-

gyok leszármazottjai, Palla-
vicini őrgróf volt zsellérei, 
béresei — hozzátok szólnak 
ezek a sorok! Emlékez,teV-c 
még nyomorúságos életetek-
re, düledező viskóitokra, 
amelyben éltetek? Eszetekbe 
jut-e még az, amikor a ke-
gyelmes úr szétromboltatta 
házaitokat, mivel nem tet-
szett neki, hogy dóci uradal-
mában földbérlő parasztok is 

A II. kerületi Tctndcs 

díszítési versenyre hívja a kerületeket 

május l-re 
A II. kerületi Tanács vég-

rehajtó bizottsága a Magyar 
Dolgozók Pártja Szeged Vá-
rosi Bizottsága, Szeged Város 
Tanácsa és a Hazafias Nép-
front Városi Bizottsága fel-
hívása nyomán versenyre 
hívja Szeged város I. és I I I . 
kerületi Tanácsainak végre-
hajtó bizottságait, hogy a 11. 
szabad május 1. megünneplé-
sét külsőségeiben is tegyük 
az eddigieknél még szebbé. 
A tanácstagok beszéljék meg 
a kerületek lakosságával, 
hogy házaikat az ünnep al-

kalmából díszítsék ld, virá-
gozzák fel és házaik előtt 
lévő utcarészletet parkosít-
sák, széppé tegyék. 

A I I . kerület az élen akar 
halgdni ebben a versenyben, 
amelyet szeretnék, ha a Vá-
rosi Pártbizottság értékelne 
és azoknak a házaknak a Ja-
kólt. akik legszebben feldí-
szítik az épületüket május 
l-re, díjaznák is. 

A II . kerületi Tanács 
Vb. nevében: 
Csűri Mihály 

Vb. elnök 

Lenin a m e z ő g a z d a s á g i szöve tkeze tekrő l 
Lenin, amikor a Nagy Ok-

tóberi Szocialista Forrada-
lom győzelme után megje-
lölte a párt ég a szovjet ál-
lam feladatait, beszédeiben 
és írásaiban kifejtette azt is, 
hogy a parcellás egyéni gaz-
daságokat feltétlenül átkeli 
vezetni a kollektív nagyüze-
mi gazdálkodás, a szövetke-
zés biztos útjára. 

A kisparaszti gazdaság, „a 
kisüzem szüntelenül, min-
den nap minden órájában, 
elemi erővel és tömegmére-
tekben szüli a kapitalizmust 
és burzsoáziát" — hangsú-
lyozta Lenin. A Petrográd 
kormányzósági mezőgazdasá-
gi munkások I . kongresszusá-
nak ülésén így beszélt Vla-
gyimir Iljics: az olyan mun-
ka, „amikor a paraszt saját 
földjén, saját gazdaságában, 
saját jószágával, boronájá-
ral, faekéjével és egyebek-
kel dolgozott.... ez ismét 
csak a régi nyomorúságra 
vezethet, amelyből száz közül 
egy, vagy talán száz közül 
öt f elvergődik a gazdagok 
közé, a többiek pedig nyo-
morban élnek. Ezért a mi 
feladatunk most — az átté-
rés a föld társas megművelé-
sére, a nagyüzemi közös gaz-
dálkodásra". 

1922 novemberében, a 
moszkvai tanács plénumán 

h q a ó d é b o p L e n i n 

kijelentette, hogy „bármeny-
nyire nehéz, bármennyire új 
is ez a feladat előbbi fel-
adatunkhoz képest és bár-
mennyi nehézséget okoz is 
nekünk, mi együttesen, nem 
holnap, hanem néhány éven 
belül, mindenképpen meg-
oldjuk ezt a feladatol úgy. 
hogy a NEP Oroszországá-
ból Szocialista Oroszország 
lesz". „A szövetkezetekről" 
(1923) írt cikkében világosan 
megmondotta azt is —, ho-
gyan: „Ezt a kérdést meg-
oldani ... csak az anyagi 
alap, a technika, a traktorok 
és gépek tömeges alkalmazá-
sa a mezőgazdaságban, a 
nagy méretekben történő viU 
lamosítás képes". 

A' fiatal szovjet állam szo-
cialista gazdasága építésének 
legfontosabb, legdöntőbb sza-
kasza az iparosítás kellett, 
hogy legyen és az is volt. 
Fejlett ipar nélkül el sem 
lehetett volna képzelni a 
szovjet állam gazdasági ön-
állóságát, hiszen később a 
fejlett szocialista ipar erősí-
tette meg az ország védelmi 
képességét, az egész népgaz-
daságot, s ezen belül a me-
zőgazdaságot is. 

Lenin arra tanít minket, 
hogy „amikor van proletár-
diktatúra és fennáll a mun-
kásosztály és parasztság szö-
vetsége, melyben szilárdan a 
protetdriátusé a ve^etőszerep 

és amikor van 
ipar — akkor < 
szervezett és a parasztság 
millióit felölelő termelőszö-
vetkezet az az eszköz, amely-
nek segítségével... fel lehet 
építeni a teljes szocialista 
társadalmat". 

Amikor Lenin a mezőgaz 
daság átszervezéséről be-
szélt, egy pillanatra sem fe-
ledkezett meg hangsúlyozni 
az osztályharc fontosságát, a 
kulákok elleni állandó harc 
fontosságát- A szocialista 
mezőgazdaság legfőbb ellen-
ségeiről, a kulákokr<íl így 
beszélt Lenin: „A háború 
alatt ezek a vérszopók meg-
szedték magukat a nép nyo-
morán, ezreket és százezre-
ket harácsollak össze a ga-
bona és más termékek árá-
nak emelése útján. Ezek u 
pókok a liáboriiban tönkre-
ment parasztok és éhező 
munkások vérén híztak kö-
vérre. Ezek a piócák a dol-
gozók vérét szívták és an-
nál jobban gazdagodlak, 
mennél jobban éhezett a 
munkás a városokban és a 
gyárakban". 

Lenin szövetkezeti tervéből 
még két fontos elvet fellét-
lenül ki kell emelni: o foko-
zatosság és az önkéntesség 

szocialista I kezetekbe való tömörítése 
helyesen nem megy máról holnapra. 

Ezért hangsúlyozta számta-
lanszor, hogy a ki sáruterme-
lö egyéni gazdaságokat foko-
zatosan kell átszervezni 
kollektív nagyüzemi gazda-
ságokká, amelyekben már 
minden mnnka közös. Mind-
emellett pedig „az áttérés 
a föld társas megművelésé-
re csak önkéntes lehet.. 
ebben a tekintetben a legki-
sebb kényszerűsitésnek nem 
lehet helye". 

A magyar mezőgazdaság-
nak szocialista mezőgazda-
sággá való átszervezése — 
a fenliekbő is láthatjuk — a 
bevált szovjet példa nyomán, 
a lenini szövetkezeti terv 
alapján történik. Előttünk 
még nagy út áll a szocia-
lista társadalom felépítéséig, 
de ez az út már kitaposott. 
Legfőbb feladatunk tehát ta-
nulmányozni ezt az utat és 
a rágördülő göröngyöket, 
szemetet kíméletlenül lesö-
pörni róla. Erre figyelmez-
tet bennünket számtalan 
példa és erre hívta fel fi-
gyelmünket a párt Központi 
Vezetőségének 1955 márciusi 
határozata, amely kímélet 
nélkül lerántotta a leplet a 
párt politikájának clferdí-

élnek, mert szerinte a bér-
földek mellett a paraszt ke-
vesebb robotmunkát teljesí-
tett és csökkent benne az 
úrtisztelet.. . 

Tekintsetek vissza a múlt-
ba és értékeljétek a jelent. 
Mit adott nektek a felszaba-
dulás? Emberibb életet! Föl-
det is kaptatok, most már sa-
játmagatok gazdái lehettek. 
A volt béresek, mint például 
Kovács István nyolc holdat, 
Szécsi Illés négy holdat. Tül-
kös Lajos hat holdat, Gémes 
Pál négy holdat kapott. 
Most már nem kell a kegyel-
mes úr előtt bérföld után 
hajlongani, béreskedni. 

A felszabadulás idén 73 
család lakott a zsellérházak-
ban, de ma már a rozoga 
uradalmi épületek helyén ut-
casorok állnak. Közel 360 ú j 
ház épült és azokból több 
mint 30 állami kölcsönből 
került tető alá. Az állam se-
gítségével épített házat pél-
dául Sata János, Csendes Jó-
zsef, Csendes István és Bíró 
Sándor is, akik azelőtt tízen-
tizenketten laktak egy ház-
ban. 

Dóc 1952-ben önálló község 
lett. Felépült a tanácsháza és 
most már a lakosság helyben 
intézheti hivatalos ügyeit. Ü j 
iskola is van Dócon, hogy 
gyermekeitek oktatása, neve-
lése se szenvedjen hiányt. 

| Dóci dolgozók! A község 
1 határában két és fél kilomé-
teres bekötőút épült az el-
múlt évek során, ma már 
autóbusszal közelíthetitek 
meg Szegedet. Telefon, pos-
tahivatal, üzletek — mind-
mind a ti igényeltek kielégí-
tése érdekében létesült. 

Tető alatt van már a kul-
túrház is, amely a járás egyik 
legszebb kultúrháza lesz. 
Tudja az egész község, hogy 
ezt a szép épületet május 
1-én bocsátja népünk állama 
rendelkezésetekre. A közel-
jövőben kigyullad a villany-
fény is házaitokban, utcáito-
kon. Orvost, gyógyszertárat 
kaptok, bizakodva tekinthet-
tek a jövő felé. 

És mindezekért mit adott 
Dóc község lakossága? 

Lantos János. Horváth Já-
nos. Balogh Sándor, Acs Pál, 
Csehó István, Balogi Lajos 
és társai, mint élenjáró dol-
gozó parasztok az elmúlt 
években mindig idejekorán 
elvetették növényeiket, gon-
dosan ápolták azokat es jó 
termést takarítottak be. ígye-

elvét. Nagy tanítónk jól tud-1 tőiről, a lenini—sztálini szövet-
la, hogy a parasztságnak, j kezeti tervek megliamisítói-
kiilönösen pedig a középpa-j ról. . . . 
rasztoknak, a lernielőszöyet.1 í , £» 

keztek az állam iránti köte-
lezettségeiket is teljesíteni. 
Mégis a község eredményei 
általánosságban nem voltak 
kielégítőek, mert például 
Dóc 1952—53 és 54-ben mind-
össze 50—65 százalékban tel-
jesítette begyűjtési tervét. 
Ugyanígy sokan nem tettek 
eleget adófizetésüknek sem. 
Ennek az az oka, hogy szá-
mos dolgozó paraszt, mint 
például Balogh István, Tö-
rök István, Mihály Menyhért, 
Fülöp István és társai, akik 
valamennyien szenvedtek a 
múltban és ma valamennyien 
élvezik a felszabadult életet, 
használják az államunktól ka-
pott létesítményeket' jogaik kö-
vetelése mellett azonban nem 
igyekeztek kötelességeiket is 
teljesíteni! Ilyen helytelen 
gondolkozás és nemtörődöm-
ség következtében Dóc köz-
ség lakossága az idei első 
negyedévi begyűjtési tervét 
vágómarhából 20, hizottser-
tésből 48, baromfiból 44, to-
jásból 67 és tejből csak 33 
százalékra' teljesítette. 

Dóc község dolgozói! Fo-
gadjátok meg és tegyetek 
ígéretet, hogy a munkásság 
nagy ünnepének, május 
l-nek tiszteletére gyönyörű 
kultúrházatok felavatásának 
napjára 100 százalékosan tel-
jesítitek az állam iránti köte-
lezettségeiteket! 

Dóc község tanácstagjai, 
élenjáró dolgozói! Személyes 
példamutatásotokon felvilá-
gosító munkátokon keresztül 
nyújtsatok segítséget pa-
rászttársaitoknak ezeknek a 
feladatoknak a maradékta-
lan teljesítéséhez. 

Dóci lakosok, legyen ál-
landóan előttetek az, hogy a 
párt és az állam segítségével 
virágzásnak indult község lé-
tesült ott. ahol a múltban 
egy kialakulóban lévő közsé-
get vert szét a feudalizmus 
és ezt közületek igen sokan 
végigszenvedték. Most ebben 
az ú j községben az állam 
támogatása nyomán minden 
gazdasági, szociális és kul-
turális igényetek kielégítést 
nyer, de további fcjlődéstek-
hez a ti kötelezettségteljesí-
tésetek, kitartó munkával va-
ló hozzájárulástok is szüksé-
ges. 

Bizonyítsátok be. hogy 
nem érdemtelenül kaptátok 
a támogatásokat! 

TOKODf BÉLA. 
a szegedi járási tanács 

dolgozója 

Atomenerg ia kiállítás nyílik Szegeden 
A TTIT Budapesten rende-

zett Atomenergia Kiállítását 
a társulat lehozta Szegedre. 
Szegeden a kiállítás a Hor-
váth Mihály utcai Építőipari 
Technikum földszinti nagy-
termében nyílik meg. (Bejá-
rat a Deák Ferenc utca fe-
lől.) Az ünnepélyes megnyi-
tó a szakemberek és a lö-
megszervezetek vezetői rész-
vételével szombaton délután 
4 órakor lesz. Koch Sándor 
K p s s M t b ^ i a s e g M e t e w •teUvm.aíéiwm.a, fcg&táq. 

nár megnyitó szaval uíán 

a bemutatott anyagokról Bu-

dó Ágoston Kossuth-díjas 

akadémikus az egyetem fizi-

kai tanszékének vezetője tart 

rövid ismertetőt. A megnyi-

tó után a Városi Békebizott-

ság az Ismeretterjesztő Tár-

sulat klubjában fogadást 

rendez. A nagyközönség szá-

mára vasárnap délelőtt 10 
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