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Az RM Müvek felhívása 
az ország valamennyi iparvállalatához 
az 1955. évi vashulladék-gyűjtési terv 

túlteljesítésére 
A Ráltosi Mátyás Művek 

dolgozói a következő felfu-
t á s t intézték az ország üze-
meihez, bányáihoz, vállala-
taihoz: 

-A tavaszi vasgyűjtő hó-
nap végéhez közeledik. Az 
RM Művek dolgozói arról 
adhatnak számoc, hogy a 
vasgyüjtő hónapra előirány-
zott hulladékgyűjtési tervü-
ket már eddig 1000 tonna 
i'HshulIadékkal túlteljesí-
tették. 

Eredményeinket elsősorban 
annak köszönhetjük, hogy 
dolgozóink — DlSZ-fiatalja-
inkkal az élen — átérezték: 
a vasgyüjtés fejlődő nehéz-
iparunkat nagy mértékben 
segíti és a vasgyűjtés sikeres 
lebonyolítása elengedhetet-

len feltétele tervünk teljesí-
tésének, illetve túlteljesíté-
sének. 

Dolgozóink megértették 
azt is, hogy kohászatunk za-
vartalan működéséhez nem 
elegendő egy-egy vasgyűjtő 
hónap feladatának sikeres 
teljesítése, hanem állandóvá 
és egyenletessé kell tenni a 
hulladékvas visszaáramlásé, 
a kohászati üzemekbe. 

Ennek elérésére vállalata-
ink dolgozói a vasgyűjtő hó-

nap során tanúsított lendü-
lettel folytatják tovább a 
gyűjtést. Havonta egyenlete-
sen teljesitik további vas-
gyűjtési tervüket. 

Vállaljuk, hogy a hátra-
lévő napokban a tavaszi vas-
gyűjtő hónap tervfeladatát 
20 százalékkal túlteljesít jük 
és már most megtesszük az 
előkészületeket a harmadik 
negyedévi gyűjtési feladat 
maradéktalan elvégzésére. 
Vállaljuk továbbá, hogy az 
éves hu'.ladékbeszolgáltatási 
kötelezettségünknek decem, 
ber 10-ig eleget teszünk, 
hogy ezzel is biztosítsuk, az 
1955. évi termelési tervek de-
cember 20-ig vállalt teljesí-
tését. 

Felhívjuk az ország vala-
mennyi iparvállalatának dol-
gozóit és DISZ-szervezetét, 
hogy hasonló vállalásokkal 
csatlakozzanak kezdeményey 
zésünkhöz. 

Szigeti György. 
a DlSZ-bizottság ti tkára 
Korbéli Lajos, 
az RM PVB másod 
t i tkára 
Zsofinyecz Mihály 
miniszterhelyettes, 
igazgató 

A francia kormány 
Francoval tárgyal 

Párizs (MTI) A francia 
sajtó besaámol arról, hogy 
az utóbhi időben tárgyalások 
folytak a francia kormány és 
a Franco-korm ány között. 
Értesülések szerint a tárgya-
lások Párizsban és Madrid-
ban folytak. Párizsban Pinay 
külügyminiszter hosszas meg-
beszélést folytatott Casa Ro-
jas J. Moreno spanyol nagy-
követtel. 

Az> Humanité ezzel kap-
csolatban azt írja, hogy a 
spanyol diktátor hajlandó-
nak. mutatkozott hangfogót 
teanl a francoista propagan-
dára Marokkóban, ahol a 
.francia és a spanyol gyar-
matosítók érdekei összeüt-
köznek. Ennek fejében azt 
kéri a francia kormánytól, 
hogy szolgáltasson ki neki 
több Franco-ellenes spanyol 
menekültet, tiltsa meg azt, 
hogy spanyol menekültek 
délnyugat-franciaországi me-
gyékben tartózkodhassanak, 
tiltsa be a spanyol köztársa-
ságiak Franciaországban mű-
ködő szervezeteit és újság-
jait és több spanyol köztár-
saságit utasítson ki Francia-
országból. 

Ma délelőli szabadtéri vidám műsor 
Újszegeden 

Ma, vasárnap délelőtt fél 11 
órai kezdettel rendezik meg az 
újszegedi szabadtéri színpadon 
a múlt vasárnapra hirdetett, de 
az esős idő miatt elmaradt mu-
zsikáló vidám műsort. Fellép-
nek: Iván Margit, Sugár Mi-
hály, Szabady István, Lakky 
József, Káldor Jenő, Komlóssy 
Erzsi, Mezey Károly, Lehóczky 
Zsuzsa, Dómján Edit, Kovács 
Gyula, a szegcdi Nemzeti Szín-
ház művészei, valamint a Ju-
hász Gyula kultúrház szimfó-
nikus zenekara Markó Leó ve-
zénylésével. Zongorán kísér: 
Bíró Attila, rendező: Kakuszi 
Imre. 

A műsorban népszerű opera 
'(Pillangókisasszony, Háry Já-
nos, Trubadur, Traviata, Bánk 
bán stb.), részleteket és ope-
rettdalokat (Csárdáskirálynő, 
Szabad szél, Állami Áruház, 
Szép Juhászné stb.) hallhatunk, 

valamint kedvejt dalokat, ze-
neszámokat, a baleit-tánoosok 
pedig a Traviata spanyol tán-
cát és a Trubadur cigánytáncát 
adják elő. Ezenkívül tréfák, vi-
dám jelenetek teszik teljessé az. 
előadást. 

Jegyek délelőtt fél 10-től 4, 6 
és 8 forintos árban még kapha-
tók lesznek az újszegedi sza-
badtéri színpad pénztáránál. 

Párizs (MTI) Toulouseben 
merényletet követtek el a 
munkaközvetítő hivatal és 
a Francia Kommunista Pár t 
egyik pártháza ellen. Az al-
jas merénylet nagy felhábo-
rodást keltett a város lakos-
ságában, mely nagyszabású 
tiltakozó gyűlésen tüntetett 
a merénylet ellen. 

Rövid külpolitikai 
hírek 

Szófia (TASZSZ) Június 
3-án este N. Sz. Hruscsov, 
N. A. Bulganyin és A. I. Mi-
kojan elvtársak szófiai tar-
tózkodása alkalmából a Bol-
gár Népköztársaság Minisz-
tertanácsa és a Bolgár Kom-
munista Párt központi bi-
zottsága nagy fogadást adott. 

A fogadáson jelen voltait a 
belgrádi szovjet—jugoszláv 
tárgyalásokon résztvett szov-
jet küldöttség tagjai: N. Sz. 
Hruscsov, a ü'zovjet Szocia-
lista Köztársaságok Szövet-
sége Legfelső Tanácsa El-
nökségének tagja, a Szovjet-
unió Kommunista Pár t j a 
központi bizottságának első 
titkára, N. A. Bulganyin, a 
Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke, A. I. Mikojan, 
a Szovjetunió Minisztertaná-
csának első elnökhelyettese. 

Bolgár részről ott voltak 
a fogadáson Vlko Cserven-
kov, a Bolgár Népköztársa-
ság Minisztertanácsának el-
nöke, Georgi Damjanov, a 
nemzetgyűlés elnökségének 
elnöke, valamint a minisz-
tertanács elnökhelyettesei, 

A szőregi Petőfi TSZ-ben már nagyüzemi 
módszerrel termelik a kukoricát 
— Négyzetesmüvelési megyei bemutató Szöregen — 

Csongrád megyében az idén 
sikerült először jelentős te-
rületen négyzetesen vetni a 
kukoricát. Különösen ered-
ményes munkát végzett a 
Deszki Gépállomás, amely a 
szőregi Petőfi TSZ 

192 holdas kukorica veté-
séből TV 6-os drótvezérlé-
scs vetőgéppel 152 holdat 
négyzetesen ültetett. 

Hogy mit jelent ennek a kor-
szerű, agrotechnikai mód-
szernek az alkalmazása, most 
mutatkozik meg. 

Pénteken a megye minden 
részéből több mint 100 tsz-
elnök, növénytermelési bri-
gádvezető és agronómus vett 
részt a Szőregen tartott négy-
zetes művelési bemutatón. 
Az egyik 60 holdas táblában 
négyféle négyzetesen vetett 
kukoricát művelő gépet mu-
tattak be. Balla Pál Lanz-
Bulldog traktor vontatta 
egyetemes kultivátorral, Gyó-
lai Gyula U 3-assal húzatott 
függesztett kultivátorral ke-
resztben cs hosszában kifo-
gástalanul megkapálta a ku-
koricát. Bemutatták műkö-
désben az összekapcsolt 6-os 
ekekapát is, amelynek segít-
ségével 

olyan négyzetes vetéseket 
is nagyszerűen művelni le-
het, amelyekben a sorok 
esetleg görbére sikerültek. 
A Szőregen látottak azt 

mutatták, hogy 
sikerült megoldani a kuko-
rica nagyüzemi termelésé-
nek teljes gépesítését 

egészen a betakarításig, hír 
szen a pontosan négyzetbe 
vetett kukoricát gépekkel 
akkor és annyiszor lehet 
meckaDáini. ^ amikor és 

amennyiszer ezt a növény 
megkívánja. Négyzetes mű-
velés esetén olyan kevés kézi 
munkaerőre van szükség, 
hogy egy nap alatt egy em-
ber egy-másfél holdat is meg-
kapál. 

Amint Kazán Imre elvtárs, 
a gépállomások megyei főag-
ronómusa elmondotta a be-
mutatón, 

a négyzetes vetéshez leg-
fontosabb a gondos talaj-
előkészítés. 

A szőregi Petőfi TSZ-ben el-
sősorban Kasza elvtárs, a tsz 
elnöke, valamint az agronó-
musok: Kerekes és Szilágyi 
elvtársak nagy gondot fordí-
tottak erre. A ta la j porha-
nyós, jól művelhető. A be-
mutató résztvevői láthatták 
azt is, hogy mi a különbség 
őszi és tavaszi szántásba ve-
tett kukorica között. Az ősz-
szel mélyen szántott talajba 
egyazon időpontban vetett 
kukorica csaknem kétszerese 
a tavaszi szántásba vetett-
nek. 

A négyzetes vetésnek sok 
az előnye: holdanként 8—10 
kiló vetőmaggal kevesebb 
kell. A szőregi Petőfi TSZ 
körülbelül 15 mázsa vetőma-
got takarított meg. Ezenkí-
vül 

a kukorica tenyészlerülete 
arányosabb, ezáltal kedve-
zőbb a bő-, fény- és ned-
vességfelvétcl. De ezzel a 
módszerrel jelentősen csök-
ken a kukorica önkölt-
sége is, 

hiszen a négyzetes gépi ka-
pálás kereszt-hosszirányban 
katasztrális holdanként 84 
forint. Tehát ez a legelőnyö-
Sfib t l , Gfjxi. ' .q-zi-j Qj^.).^ 

az egy holdra jutó költség 
102, lófogattal végzett kapá-
lás esetén 116, géppel vonta-
tott összekapcsolt lókapával 
pedig holdanként 118 forint. 
A kereszt-hosszirányban vég-
zett négyzetes gépi kapálás 
kivételével azonban a többi 
módszer jelentős kézi mun-
kaerőt, valamint lófogatot 
igényel, amit négyzetes ve-
tés esetén a gazdaságban 
másra használhatnak fel. Rá-
adásul négyzetes műveléssel 

nemcsak a kapálás költsé-
ge kevesebb, de — éppen 
a többszöri kapálás révén 
— holdanként 4—5 mázsá-
val nagyobb is a termés. 

A bemutatón szó volt arról, 
hogy a nem négyzetesen ve-
tett. de sűrű kelésű kuko-
rica keresztirányú átvágásával 
is alkalmazható a négyzetes 
művelés. 

A szőregi Petőfi TSZ te-
hát megoldotta a kukorica 
nagyüzemi termelésének 
problémáját, hiszen a talaj-
előkészítéstől kezdve egészen 
a betakarításig alig lesz 
munka a 152 hold négyzete-
sen vetett kukoricával — 
minden munkát elvégeznek a 
gépek. Az értékes munkáske-
zeket az állattenyésztésben 
vagy más munkában lehet 
hasznosítani. A bemutatón 
résztvett termelőszövetkezeti 
tagok és agronómusok 

nagy elismeréssel szóltak a 
négyzetes művelés előnyei-
ről. 

Mindez azonban kevés: a lá-
tottak alapján meg kell gyöz-
niök a tsz-ek vezetőit, tag-
ságát arról, hogy a kukorica-
termelésben a legmesszebb-
menőkig igényelni kell a gép-

géx>i sogítséSÉL ~1 esetén.] állomások 

P á r t é l e t 

A pár tokta tás ú j r e n d s z e r e 
MOST , politikai gazdaságtan a mar-MEGYÉNKBEN 

ÖSSZEGEZIK az elmúlt i xizmus—leninizmus egyik fő 
pártoktatási év tapasztalatait, I alkotó része. Sokan azért nem 
ezzel egyiöőben nagy lendü-! tanulták eddig, mert azt a 
lettel hozzá kell látni az ü j helytelen nézetet vallották, 
párrok'.atási év előkészítésé- 1 hogy a politikai gazdaságtan 
hez. 

A pártoktatésnak felbecsül-
hetetlen jelentősége van. 
Pártunk összeíorroltsága, 
ideológiai egysége, cselekvő-
képességének liarcossága erő-
södéséhez nélkülözhetetlen, 
hogy minden egyes párttag 
rendszeresen tanuljon. Már a 
III. párt kongresszus határo-
zata kimondta, hogy az elmé-
leti és ideológiai munkában 

az élettől elvonatkoztatott va-
lami, tisztán spekulatív tudo-
mány. A politikai gazdaság-
tan tanulásának célja az, 
hogy a társadalom gazdasági 
fejlődésének törvényszerű lé-
gét alaposan megisráerjük és 
ezekkel az ismertekkel fel-
fegyverezve még eredménye-
sebben harcolhassunk hazánk 
szocialista építéséért. Nem 
lehet igazán harcolni a kü-

fordulatra van szükség. Párt- . lönböző polgári és kispolgári 
propaganda munkánknak ki 
kell fejleszteni az emuerek-
ben az alkotó merészséget, a 
korlátokat nemismerő előre-
törést. A régi, burzsoá tudat 
maradványai ellen vívott 
harcban a legfőbb feladat: le-
küzdeni a társadalmi tudat-
nak a társadalmi lét mögötti 
elmaradását. 

Az emberek tudatába be-
hatoló és őket aktív társa-
dalmi tevékenységre serken-
tő eszmék nem tudják egy-
csapásra kiszorítani a meg-
szokott régi gondolatokat, el-
képzeléseket, nézeteket, szo-
kásokat. Nem képesek egy-
szerre gyökeresen megváltoz-
tatni az emberek „megszo-
kott" tudatát. Ismeretes, hogy 
a régi eszmék túlélik a meg-
szűnt gazdasági alapot. Ép-
pen ezért lelhető fel a régi 
rend anyajegye a dolgozók 
egyrészében abban, hogy lel-
kiismeretlenül dolgoznak, 
nem egy esetben üzérkednek. 
Ahhoz, hogy fokozódjék a 
harc az erkölcsi lazasággal, 
naplopással, a munkában ta-
núsított szervezetlenséggel, a 
nyerészkedéssel, az önzéssel, 
a rágalmazással szemben, 
arra van szükség, hogy min-
denki tanuljon, politikailag 
felvértezze magát, megedződ-
jék a burzsoá ideológia elleni 
küzdelemben. 

A szocialista ideológia a 
dolgozókat teremtő munkára 
lelkesíti és bele oltja az em-
berekbe a szocializmus győ-
zelmének bizonyosságát. A 
szocialista tudatosság fokáig 
még nem minden dolgozó ju-
tott el, pedig államunkat a 
tömegek tudatossága teszi 
mind erősebbé. A szocialista 
ideológia arra lelkesíti a tö-
megeket, hogy sajátítsák el a 
kultúra vívmányait, hogy a 
néptömegek érezzék felelős-
ségüket a társadalom sorsá-
ért. 

Mindezen célok elérése ér-
dekében meg kell javítani a 
pártpropaganda munkát. Ez-
ért hozott határozatot a Ma-
gyar Dolgozók Pár t ja Köz-
ponti Vezetősége az iskolán-
kívüli pártoktatás rendszeré-
nek 1955—56-os tanévben 
való megváltoztatására. 

KOMOLY FELADATOK 
ÁLLNAK pártszervezeteink 
előtt, amelyek arra intenek, 
hogy késedelem nélkül fog-
junk hozzá az ú j pártoktatási 
év előkészítéséhez. A határo-
zat kimondja, hogy az új ok-
tatási évben jelentősen széle-
síteni kell n politikai gazda-
ságtan oktatását. Ennek 
szükségessége mutatkozott 
meg az idén megyénkben is. 
A párt, állami, gazdasági és 
tömegszervezeti funkcioná-
riusok zöme nem tanul poli-
tikai gazdaságtant, holott a 

nézetek ellen, ha nem ismer-
jük e nézetek gazdasági gyö-
kereit. ha nem tanulunk po-
litikai gazdaságtant. A poli-
tikai gazdaságtan tanulásá-
nak fontosságára mutat az is, 
hogy pártfunkcionáriusaink 
nagyrésze nem érti kellően a 
párt szerepét a gazdaság, a 
termelés irányításában, mert 
nem érti az alapvető gazda-
sági fogalmakat (termelé-
kenység, önköltség, stb.) 
Ezeknek jelentését, szerepét 
csak általában ismerik. Ez is 
oka, hogy a gazdasági szak-
emberek sokszor önállótla-
nok, mindent felülről várnak. 
A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 

HATÁROZATA az iskolán-
kívüli pártoktatás rendszerét 
megváltoztatja. Az elmúlt 
években a politikai iskolák 
után a pártmunkások nagy 
többsége SZKP történetet ta-
nult. Miután párttagjaink 
nagy része nem ismerte és 
nem értette a legfontosabb 
marxista alapfogalmakat, így 
az SZKP Története tanulása 
túl nagy ugrást jelent. A Köz-
ponti Vezetőség határozata 
most beiktatja a „Marxizmus 
—leninizmus alapjai" című 
ú j tanfolyamot. 

Mindezek alapján az 1955— 
56-os pártoJctatási évtől a 
pártoktatás rendszere a kö-
vetkező lesz: 

1. Politikai iskolák; 
2. „Marxizmus—leninizmus 

alapjai" tanfolyam; 
3. Szakosított tanfolyamok: 

a) Politikai gazdaságtan, 
b) SZKP Története, 
c) Pártunk története, 
d) Filozófia, 

továbbá klasszikus művek 
teljesen önálló tanulmányo-
zása a marxizmus—leniniz-
mus egy-egy pártköréből. A 
szakosított tanfolyamokon 
már csak a megfelelő előkép-
zettséggel rendelkezők vehet-
nek részt. 

A politikai iskolák két tan-
folyamának egyikén, az első 
évfolyamon a hallgatók meg-
ismerkednek pártunk harcai-
val, a szocializmus építésével 
s röviden foglalkoznak a 
Szovjetunióval és Kínával. A 
második évfolyamon a nép-
gazdaság helyzetét és felada-
tát tárgyalják és a Szervezeti 
Szabályzatot ismerik meg, 
valamint a tömegszervezetek-
ről tanulnak. Az első évfo-
lyamon lehetővé kell tenni a 
tanulás lazább formáit ifi 
(propagandisták előadásokat 
tartanak, utána beszélgetnek 
az anyagról, hozzászólásokat 
szerveznek meg, stb.). 

„A marxizmus—leninizmus 
alapjai" tanfolyamon a leg-
alapvetőbb kérdéseket tanul-
mányozzák a hallgatók. A te-
matikában a legidőszerűbb 
kérdések szerepelnek. Már itt 
gondoskodnak arról, hogy az 
általános elméleti kérdések 
mellett az egyes témák kere-
tében a hallgatók megtanul-
ják a legfontosabb politikai 
és ideológiai alapfogalmakat. 
„A marxizmus—leninizmus 
alapjai ' - tanfolyamon is két 
é i ' o lyam lesz. 

A pártunk története tanfo-
lyamon pedig csak azok le-
hetnek hallgatók az ú j okta-
tási évben, akik az SZKP 
Történetét már tanulmányoz-
ták. A filozófiai tanfolyamon 
való részvétel széles marxista 
—leninista előképzettséget 
követel. Akik pedig a mar -
xista képzésben eljutottak 
odáig, hogy önállóan képesek 
tanulmányozni a marxizmust 
—leninizmust, azok önálló 
tanulásban vesznek részt. A 
pártszervezetek és pártbizott-
ságok az önálló tanulást te-
kintsék teljes értékű oktatási 
formának. Segítsék őket és 
előadásokat, konzultációkat 
szervezzenek számukra. 

AZ ISKOLÁNKÍVttLI 
PARTOKTATAS ú j rendsze-
re, az oktatási formák nagy 
választéka olyan követelmé-
nyeket támaszt a párt-végre-
hajtóbizottságokkal szemben, 
amelyek megfeszített munkát 
igényelnek. A Központi Ve-
zetőség nagy támogatást 
nyúj t e feladat elvégzéséhez, 
amikor határozatában ki-
mondja, hogy minden járás-
ban oktatás felelősöket állít-
sanak be. 

A szocializmus alkotó épí-
tői csak akkor lehetünk, ha 
megszerezzük ehhez a szük-
séges ismereteket és kitar-
tóan, rendszeresen tanulunk 
és képezzük magunkat. 

Az HSZr szegedi jubileumi 
amatőr-fényképpályázafa 

A Magyar—Szovjet Társaság 
június 12-én és 13-án nagysza-
bású ünnepséget rendez Sze-
geden, az MSZT megalakulá-
sának 10. évfordulója alkalmá-
ból. Az MSZT szegedi szerve-
zete a fontos és jelentős évfor-
duló keretében jubileumi ama-
tőr-fényképpátyázatot is rendez. 

A pályázaton változatos fény-
képanyaggal vehetnek részt a 
szegedi amatőrök. Pályázni lehet 
a magyar—szovjet barátságot 
kifejező, a felszabadulásunkkal 
kapcsolatos ünnepségek és ese-
mények, a szovjet élenjáró dol 
gozók, tudósok, művészek sze-
gedi tartózkodását bemutató 
bármilyen felvételekkel. To-

I D I S Z Központi Vezelőségének üdvözlőié 
a nevelőkhöz a IV. pedagógus nap alkalmából 

A Dolgozó If júság Szövet-
sége Központi Vezetősége a 
Pedagógus Nap alkalmából 
szeretettel és megbecsülés-
sel köszönti hazánk vala-
mennyi tanítóját, tanárát, ne-
velőjét — a magyar fiatalok 
százezreinek formálóit, az ú j 
szocialista ember kovácsait, 
szövetségünk munkájának ál-
dozatkész segítőit. 

— Közös célunk, hogy a 
magyar fiatalokat dolgozó 
népünk és pár tunk ügyéért 
lángoló, a népek barátsága 
eszméinek jegyében felnö-
vekvő, szocialista erkölcsű, 
boldog if jakká és leányokká 
neveljük, akik bátran és ma-
gabiztosan tekintenek előre 
és küzdik, 1A A. nehézséeekeL 

készek drága hazánk védel-
mére. 

— E közös cél valóraváltá-
sa, pár tunk kitüntető megbí-
zatása teszi napról napra 
bensőségesebbé és alkotóbbá 
ifjúsági szövetségünk és a 
nevelők ezreinek szoros kap-
csolatát és együttes munká-
ját. 

— Kívánjuk, hogy ez a ba-
rátság, közös munka egyre 
jobban éreztesse gyümölcsö-
ző hatását i f júságunk szocia-
lista nevelésében. 

— Kívánjuk, hogy sok örö-
met és boldogságot leljenek 
nagyszerű hivatásukban, a 
művelt és öntudatos ifjú 
nemzedék nevelésében. 

Dolgozó I f júság Szövetsége 
Küzoonii Vezetősége -- ' 

vábbá a szovjet ipar segítségét 
kifejező képekkel, amelyek áb-
rázolják, hogyan segítették a 
szovjet ipar tapasztalatai a 
szegedi üzemek munkáját. 'A 
fent felsoroltakkal kapcsolatos 
felvételeket, dokumentációs ké-
peket június 9-ig az MSZT sze-
gedi szervezetéhez (Horváth 
Mihály utca) kell eljuttatni. 

A pályázat további része a 
június 12-i és 13-i ünnepségek-
kel kapcsolatos bármilyen fel-
vételek. A kétnapos jubileumi 
ünnepségről készült fényképek 
benyújtási határideje június 22. 
A kétnapos jubileumi ünnepsé-
gen az amatörök szebbnél szebb 
és változatos témákból választ-
hatnak majd. 

A beérkezett képeket fényké-
pész szakemberekből alakított 
bizottság bírálja majd el. A 
pályázat nyertesei értékes dí-
jakat kapnak. Az első díj egy 
Ijubityel tükör reflexes fényké-
pezőgép, a második díj: egy 
ezüstfoglalatos, háromrészes, 
ólomkristály dohányzó készlet, 
harmadik díj: egy aktatáska. 
Ezenkívül még három értékes 
fényképezéssel foglalkozó szak-
könyvet nyerhetnek a pályázat 
többi helyezettjei. 

Az amatőrök fényképpályá-
zata iránt nagy az érdeklődés, 

SZEGED járási' és SzofnöK 
megyei tsz-tagok látogatnak el 
a mai napon az eperjesi Ifjú 
Gárda termelőszövetkezetbe. Az 
Ifjú Gárda tagjai jó munkával 
és a szövetkezet fejlődése edz 
digi tapasztalatainak ősszegyűjj 


