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MAI SZAMUNKBÓL: 

Július 18-án kezdődik a négy nagyhatalom 
miniszterelnökeinek tanácskozása Genfben 

(2. oldal) 

Ma utaznak el a szegedi és a szegedi járás 
küldöttei a DISZ II. kongresszusára 

(3. oldal) 

A textiles szakszervezet jubileumi ünnepsége 
(3. oldal) 

Tovább a mezőgazdaság szocialista Méltón ünnepelte Szeged az MSZT 
építésének útján 

(R. L.) Pár tunk valameny-
nyi határozata a magyar nép 
legújabbkori történelmének 
dokumentuma. Ezekből a ha-
tározatokból tükröződik ha-
zánk politikai, gazdasági és 
kulturális fejlődésének vala-
mennyi szakasza. Fényes bi-
zonyítéka valamennyi annak 
a megfeszített és eredmé-
nyekben gazdag munkának, 
amelyet pár tunk vezetésével 
dolgozó népünk évről évre 
végez. Ebben az évben már 
két történelmi jelentőségű 
határozat látott napvilágot. A 
márciusi párthatározat lelep-
lezte és szétzúzta azokat a 
jobboldali opportunista néze-
teket és törekvéseket, ame-
lyek a szocialista iparosítás 
meghiúsí tására és ezzel egy-
idejűleg a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezésének el-
gáncsolására törekedtek, vég-
ső soron pedig a dolgozó nép 
jólétének állandó emelkedése 
alól akar ták kihúzni a gaz-
dasági talaj t . A Központi Ve-
zetőség június hetediki és 
nyolcadiki ülésén hozott ha-
tározata kitűzte a mezőgazda-
ság szocialista átszervezésé-
nek és a mezőgazdasági ter-
melés fellendítésének hosz-
szabb időre szóló feladatait. 

A határozat mindenekelőtt 
leszögezi azt az alapvető 
tényt, hogy a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése és a 
mezőgazdasági termelés fel-
lendítése két egymástól 
elválaszthatatlan feladat kell, 
hogy legyen. Csak a nagy-
üzemi termelés —' ámejy 
a termelékenységet, meghat-
ványozó korszerű gépek, fej-
lett növénytermelési és ál-
lattenyésztési módszerek al-
kalmazását teszi lehetővé — 
képes bőségesen ellátni né-
pünket egyre növekvő meny-
nyiségben élelmiszerrel, ipa-
runkat mezőgazdasági erede-
tű nyersanyaggal. Csak a 
nagyüzemi gazdálkodás emeli 
ki a dolgozó parasztságot az 
elmaradottságból, segíti hozzá 
a kultúrált élethez. Ezért a 
határozat szerint pár tunk és 
kormányunk a legmesszebb-
menőkig megad minden tá-
mogatást ahhoz, hogy fejlőd-
jék a termelőszövetkezeti 
mozgalom és a második öt-
éves terv végére a mezőgaz-
daságban is túlsúlyban le-
gyen a szocialista szektor. 
A szocialista ipar után kiala-
kuljon a szocialista mezőgaz-
daság is — létrejöjjön hazánk 
egységes, szocialista társa-
dalma. Ezt a feladatot azon-
ban továbbra is csak szigo-
r ú a n az önkéntesség a lapján 
szervezett termelőszövetkeze-
tek létrehozásával oldhat juk 
meg, mer t az erőszakkal ala-
kított tsz-ek csak hát rá l ta t ják 
a szövetkezeti mozgalom fe j -
lődését. Az önkéntességet 
azonban nem úgy kell értel-
mezni, hogy a mezőgazdaság 
fejlődését rábízzuk a vélet-
lenre. A mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése csak a 
párt , a népi demokratikus ál-
lam céltudatos politikai, szer-
vező és gazdasági munká já -
nak eredményeként mehet 
végbe. A mezőgazdaság szo-
cialista átszervezésére irá-
nyuló céltudatos munka nél-
kül nem győzhet a szocializ-
mus ügye a mezőgazdaság-
ban. A pár t mostani határo-
zata kitűzte ennek a céltuda-
tos szervező munkának az 
irányát, s meghatározta a 
párt , a kormány és az egész 
dolgozó nép ezzel kapcsola-
tos feladatát. De a határozat 
a termelőszövetkezeti mozga-
lom mellett azt is hangsú-
lyozza. hogy a párt és a kor-
mány a jövőben sem hanya-
golja cl azy egyéni paraszt-
gazdaságok támogatását. Elő* 

segíti, hogy az egyéni pa-
rasztok is többet termelhes-
senek és mindazt kihozzák 
kis gazdaságukból, amit a 
kisparcella lehetővé tesz an-
nak érdekében, hogy elősegí'-
sék népünk jobb ellátását és 
egyben sa já t jólétüket is nö-
velni tudják . Azonban a ha 
tározat nem szűnik meg han-
goztatni, hogy pártunk és 
kormányunk a dolgozó pa-
rasztság számára a felemel 
kedés egyetlen járható ú'já-
nak a szövetkezést tekinti. 

A mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének sikeres vég-
rehaj tása, a mezőgazdasági 
termelés hozamának elő-
irányzott növelése jórészt a 
gépállomások munkájá tó l 
függ. Megállapítja a Köz-
ponti Vezetőség, hogy a gép-
állomások eddig is nagy se-
gítséget nyújtottak a terme-
lőszövetkezeteknek és az 
egyénileg dolgozó parasztok-
nak, azonban munkájuk nyo-
mán még nem emelkedik 
megfelelően a tsz-ekben a 
növénytermesztés és állatte-
nyésztés hozama. A gépállo-
mások ma még nem használ-
ják ki a rendelkezésükre álló 
géppark kapacitását. Csong-
rád megyében sem folytatnak 
szívós, meggyőző munkát a 
termelőszövetkezetekben an-
nak érdekében, hogy leküzd-
jék az egyes helyeken ma 
még jelentkező kombájnel le-
nes hangulatot. A határozat 
szerint munkásosztályunknak 
további, komoly áldozatokat 
kell hoznia annak érdeké-
ben, hogy még több é s ' m é g 
korszerűbb géppel lássák cl 
a gépállomásokat, hogy a má-
sodik ötéves tervben a szán-
tás-vetés 85—90. a gabonabe-
takarítás 65—70. a növény-
ápolás 55—60. a szálastakar-
mány betakarí tás 50. a t rá-
gyahordás és termékszállítás 
45—50 százalékban géppel 
tör ténjék a meglevő és az 
ú jonnan alakuló termelőszö-
vetkezetekben. 

Az állami gazdaságok mun-
ká jának megjavításával kap-
csolatban azt tűzi a párt az 
állami gazdaságok vezetői és 
dolgozói elé, hogy a követ-
kező években a gazdálkodás 
megjavításával, a termelési 
eredmények növelésével, a 
szilárd munkafegyelem meg-
teremtésével, az önköltség lé-
nyeges csökkentésével mi-
előbb veszteségmentes, jól jö-
vedelmező, példamutató me-
zőgazdasági nagyüzemekké 
tegyék gazdaságukat. Megál-
lapítja a Központi Vezetőség, 
hogy a megyei és járási pár t-
bizottságok keveset foglal-
koztak eddig az állami gaz-
daságok munká jának megja-
vításával, holott az állami 
szervek mellett a megyei és 
járási pártbizottságok teljes 
mértékben felelősek a terü-
letükön levő állami gazdasá-
gok munká jáé r t . 

Rendkívül fontos a határo-
zatnak a kenyérgabonaterme-
lés növeléséről, a takarmány-
termelésről. a szarvasmarha 
tenyésztésről és a zöldség-, 
burgonya-, gyümölcs- és sző-
lőtermelésről szóló része. A 
Központi Vezetőség a legha-
tározottabban elutasít ja azo-
kat a nézeteket és azt a gya-
korlatot, amely lebecsüli a 

kenyérgabona termelés jelen-
tőségét és ismételten leszö-
gezi, hogy mezőgazdasági 
„termelésünk fellendítésének 
legkiemelkedőbb, mindent 
megelőző feladata a kenyér-
gabona termelés olyan ará-
nyú fejlesztése, hogy dolgozó 
népünk ellátását a kenyér-
gabona minden termékével 
— mindenelőtt kenyérrel — 
saját termésünkből zavarta-
lanul biztosítsuk és rendel-
kezzünk gyengébb termésű 
esztendőkre megfelelő tarta-
lékkal". 

• A takarmónytermeléssel 
kapcsolatban mielőbb olyan 
szilárd takarmányalapot kell 
teremteni, amely még vi-
szonylag kedvezőtlen időjá-
rás esetén is biztosítja a 
megfelelő takarmányellátást . 
Ez annál is inkább szükséges, 
mer t a kenyérellátás mellett 
a mezőgazdaság legfontosabb 
feladata dolgozó népünk el-
látása hússal, zsírral és tej-
jel. ezért az állattenyésztésen 
belül elsősorban a szarvas-
marha tenyésztés fellendítése 
a következő két-három év 
legfontosabb feladata, ezt vi-
szont csak elegendő takar-
mány esetén lehet megvaló-
sítani. 

Munkásosztályunk, szocia-
lista iparunk hatalmas segít-
séget nyúj t a mezőgazdasági 
termelés fellendítéséhez. El 
várható tehát, hogy a pa-
rasztság ls megtegye köteles-
ségét. amely elsősorban a 
termelés továbbíokozásában 
és az állam iránti kötelezett-
ségek pontos teljesítésében 
jelentkezik. A Központi Ve-
zetőség június 7-i és 8-i ülé-
sén hozott határozat világo-
san megmondja, hogy a sza-
badpiaci értékesítés lehetősé-
gét továbbra is biztosítja 
népi államunk, azonban csak 
azok számára, akik maradék-
talanul teljesítik állam iránti 
kötelezettségüket. 

A Központi Vezetőség ha-
tározata hosszabb időre meg-
szabja az előttünk álló fel-
adatokat. A kommunisták, a 
pártszervezetek eddig is si-
keresen vezették a harcot a 
mezőgazdaság szocialista át-
szervezéséért, a mezőgazda-
sági termelés fellendítéséért. 
Amint a határozat mondja : 
„Munkájuk nélkül nem szi-
lárdulhatott volna meg a 
munkás-paraszt szövetség, 
nem jöhetett volna létre erő-
teljes szövetkezeti mozgalom 
és nem folyhatna sikeres 
harc a kulákok gazdasági 
korlátozásáért, politikai be-
folyásuk megszüntetéséért," 
Most is csak a párt irányítá-
sával, a pártszervezetek, a 
kommunisták mozgósításával, 
az egész dolgozó nép összefo-
gásával valósíthatjuk meg a 
párthatározat célkitűzéseit. 

Történelmi időket élünk. 
Üj társadalmat, a szocializ-
must épí t jük hazánkban. Tet-
teket. munká t követel ennek 
a feladatnak megvalósítása. 
A júniusi párthatározat 
iránytű, ú tmutatás mindany-
nyiónk számára, amit szünte-
lenül tanulmányozni kell. 
Eredményes végrehajtásával 
azonban megvalósul a mező-
gazdaság szocialista átszerve-
zése. fellendül a mezőgazda-
sági termelés és felvirágzik a 
magyar mezőgazdaság. 

megalakulásának 10. évfordulóját 
A Magyar—Szovjet Társa-

ság megalakulásának 10. év-
fordulója és a DISZ II. Kon-
gresszusa tiszteletére vasár-
nap ünnepséget rendezett az 
MSZT, a DISZ és a Hazafias 
Népfront Városi Bizottsága. 
Az ünnepségen a dolgozók 
százai jelentek meg; az 
MSZT alapító és ú j abb tag-
jai, üzemek és intézmények 
dolgozói, fiatalok — munká-
sok, parasztok, értelmiségiek. 

A délelőtti ünnepségek 

kiemelkedő eseménye volt a 
Hódi Géza festőművész orosz-
országi műveiből rendezett 
kiállítás megnyitása, a szov-

jet hősök emlékműveinek 
megkoszorúzása és az MSZT 
megalakulásának 10. évfor-
dulója tiszteletére felállított 
emléktábla leleplezése. 

Az MSZT Horváth Mihály-
utcai klubtermében rendezett 
kiállítást Szelesi Zoltán mu-
zeológus nyitotta meg. Mint-
egy negyven portré, aquarell 
és kompozícióvázlat képezi a 
kiállítás anyagát , — köztük 
a művész önarcképével. A 
kiállítás megnyitásán meg-
jelent Eugén Rodan elvtárs, 
a Román—Szovjet Társaság 
Főtanácsának t i tkára is. 

Innen az ünneplő dolgozók 
a Széchenyi-térre vonultak 

Ünnepség az Iparitanuló Intézetben 
a traktorosnap alkalmából 

Az MTH 600. számú „Móra 
Ferenc" Iparitanuló Intézet 
a Minisztertanács és a DISZ 
Központi Vezetősége által 
beindított szocialista munka-
verseny során elért k ima-
gasló teljesítményéért dicsé-
retben részesült és elismerő 
oklevelet kapott. Az okleve-
let a Minisztertanács és a 
DISZ Központi Vezetőség ne-
vében Pécsi János elvtárs, a 
Munkaerőtartalékok Hivatala 
elnöke a traktorosnap al-
kalmával rendezett ünnepsé-
gen adta át. Ugyanakkor 
nyújtotta át László Nándor-
nak. az intézett „Munka Ér-
demrenddel" kitüntetett 
igazgatójának az 1000 forin-
tos és Vajda Miklóá" igazgató 
helyettesnek. az. 500 forintos 
pénzjutalmat is. Í 

Az ünnepségen . László 
Nándor igazgató mondott ün-
nepi beszédet. Ugyanakkor 
jutalomban részesítette az in-
tézet jó munká t végzett pe-
dagógusait és kiosztotta a ki-
váló tanuló-jelvényeket is. 

A kísérő műsort az intézet 
kultúrcsoport ja szolgáltatta. 
A környező gépállomások és 
termelőszövetkezeti csoportok 
üdvözölték az intézetet és 
köszönetet mondtak azért a 
segítségért, amelyet az inté-
zet nyújtot t nekik a mezőgaz-
dasági munkák végzésében. 

A traktorosnapon nyílt 
meg az intézet munkakiáll í-
tása is, amely híven tükrözi 
a pedagógusoknak és a nö-
vendékeknek a szemléltető 
oktatás érdekében a tanév 
során kifej tet t tevékenységét. 

Ás ország legjobb gépállomásán 
A Pusztamérgesi Gépállo-

más ünnepségén résztvettek 
a patronáló üzemek, a Bu-
dapesti Vörös Szikra Gyár 
és a Szegedi Villamosvasút 
képviselői, valaimint a kör-
nyékbeli termelőszövetkeze-
tek és egyénileg dolgozó pa-
rasztok küldöttei. Az egész-
napos ünnepség gazdag mű-
sora kora délelőtt kezdődött, 
amikor Csonka Tibor elvtárs, 
a Földművelésügyi Miniszté-
rium képviseletében átadta a 

Földművelésügyi Miniszté-
r ium és a MEDOSZ vándor-
zászlaját, valamint az élüzem 
cím elnyeréséről szóló okle-
velet. Az ünnepségen beszé-
det mondott Holik János elv-
társ. a Csongrád megyei Gép-
állomások Igazgatóságának 
vezetője is. Délután sport-
műsorral folytatódott a pusz-
tamérgesi t raktorosnap, 
majd vidám mulatsággal fe-
jeződött be az ünnepség. 

TeliesüeUe exporttervé! a Seprt'gyár 
A Szegedi Seprögyár június 11-én, szombaton délben 

ér tékben teljesítette második negyedévi export-tervét. A 
külföldre szállított gyártmányok minősége ellen semmiféle 
kifogás nem volt. A szép eredményt jó munkával biztosí-
tották a vezetők és a munkások együtt. A sikert a párt-
szervezet, az üzem kommunistái jól elősegítették, 

Szegeden jár! a Román—Szoviet 
Társaság főtanácsának titkára 

Eugen Rodan, a Román— 
Szovjet Társaság főtanácsá-
nak t i tkára Magyarországra 
érkezett a M a g y a r - s z o v j e t 
Társaság fennál lásának tize-
dik évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségekre. 
Eugen Rodan vasárnap Sze-
geden tartózkodott és részt-
vett az MSZT szegedi ün-
nepségén. 

és megkoszorúzták a szovjet 
hősök emlékműveit. Az üze-
mek, intézmények és szer-
vezetek küldöttségei ö tvea 
koszorút helyeztek el az em-
lékművek talapzatán és a vá-
rosunk felszabadításában él-
esett szovjet hősök sír ján. A 
menet élén honvéd díszszá-
zad haladt, utána hosszú sor-
ban vonultak fel a koszorúzó 
küldöttségek. A városi tanács 
koszorúját Dénes Leó elv-
társ, a megyei jogú vá '»si 
tanács elnöke és Eugén Ro-
dan elvtárs közösen helyez-
ték el. 

A Dugonics-téri emléktáb-
lát délelőtt 11 órakor leplez-
ték le. Dénes Leó elvtárs, az 
MSZT egyik alapító tagja 
mondott ünnepi beszédet. 

Az egyetemi d iákklub fa-
lán elhelyezett emléktáblán 
ez áll: -Ebben az épületben 
kezdte meg működését tíz év-
vel ezelőtt a Szovjet iroda-
lom, Művészet és Tudomá s 
Otthona." 

Délután 

ünnepi kultúrműsor és sport-
bemutató volt az újszegedi 
ligetben. A szabadtéri szín-
pad körül felállított sá t rak 
egyikében ízlésesen összeállí-
tott tablók és fényképsoro-
zatok szemléltették az MSZT 
tízéves történetét. A másik 
sátorban az MSZT kiadvá-
nyait árusították. Az MSZT 
által kezdeményezett - T a -
láld ki!«, újszerű re j tvény 
igen nagy érdeklődésnek ör-
vendett, s egyúttal igazolta, 
hogy a dolgozó^ ismerik a 
szovjet zenét, irodalmat és 
filmművészetét. 

A szabadtéri színpad 4 
órára csaknem teljesen meg-
telt. A műsort Szeged város 
és a megye legjobb öntevé-
keny kultúresoportjai szol-
gáltatták. Tizennégy kul túr -
csoport hat órai kellemes 
szórakozást nyúj tot t a kö-
zönségnek. Különösen nagy 
sikert aratott a mórahalmi 
kultúrotthon út törd fúvós-
zenekara, a MÁV nevelő-
intézetében tanuló koreai 
fiatalok énekszámai, az apat-
falvi és tápéi népi együttes 
és a Szegedi Ruhagyár sza-
lonzenekara. 

Nagy sikere volt a Szé-
chenyi-téren megrendezett 
ruhabemutatónak is. Az 
egésznapos műsort a Széche-
nyi-téri utcabál zárta le, 
amelyen igen szép számmal 
résztvettek a fiatalok és a jó-
kedv még akkor sem akar t 
alábbhagyni, amikor a ta-
nácsháza öreg órá ja elkon-
gatta a tizenkettőt. 

(—n —n) 

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ALGYÖN 
SZOMBATON este-

felé az algyői tanács-
háza előtt sok ember 
várakozott. Az úttól a 
tanácsháza ajtajáig út-
törők álltak több sor-
ban, s izgatottan kérde-
zősködtek, toporogtak, 
időnként ki-kiszaladtak 
az út közepére, s on-
nan figyeltek a mesz-
szeségbe. 

Fél nyolc felé motor-
zúgás hallatszott és 
csakhamar két autó 
tűnt fel a kanyarban. 

— Itt vannak! Meg-
érkeztek/ — hallatszolt 
innen is, onnan is. 

És tényleg, a két au-
fúból a vá.rvavárt. ven-
dégek szálltck ki: egy 
kékszemű, vidám len-
gyel fiú: Lenn Kallaur 
és két kinai ösztöndi-
[asi Han Do Vu és Szü 

Ciiön llue. Az előbbi 
szemüveges, mindig 
nevető fiú. az utóbbi 
koromfekete hajú lány 
volt. Alig, hogy kilép-
tek a kocsikból, fel-
csendült az úttörők 
ének? és ez az ének 
kísérte be őket a ta-
nácsházába, ahol Far-
kas elvtárs, a község 
párttitkára elmesélte 
röviden nekik a folu 
történetét. Az volt a 
terv, hogy lesétálnak 
együtt a Tisza partra, 
de ez nem ment olyan 
könnyen. A pirosnyak-
kendös úttörők állhata-
tosan várták a vendé-
geket. hogy autograrn-
mot kérjenek tőlük. 

JÓHANGULATBAN, 
beszélgetve vonult le a 
kis társaság a Tisza 
(jurlca és közben u küé-. 

ség lakóinak legna-
gyobb csodálkodására, 
kiderült, hogy milyen 
jól tudnak már ma 
gyárul beszélni a ven-
dég-jiatalok. különö-
sen a kis kínai lány: 
Szü Cüön Hue. A me-
redek partok, füzesek 
között békésen folyó 
Tisza nagyon tetszett 
a vendégeknek, sokáig 
nézték, közben azon-
ban már lassan söté-
tedni kezdett. 

Este szorongásig 
megtelt a kultúrház. 
Elsőnek Kucsera Ró-
bert elvtárs, a járási 
HlSZ-bizottság titkára 
beszélt a DÍSZ II 
kongresszusáról és a 
Varsóban nemsokára 
megkezdődő világifiú-
sági találkozóról. Ta-
Lá/i.Legnagyobb iij&ia 

Szü Cüön Hue-nek 
volt. mert magyarul üd-
vözölte az algyői disz-
fiatalokat, amiért aztán 
olyan tapsot kapott, 
hegy csak úgy vissz-
hangzottak tőle a fa-
lak. 

Amikor az algyői fia-
talok átadták ajándé-
kaikat a vendégeknek, 
kedves epizód játszó-
dott le. A lengyel fiú, 
Leon Kallaur. bicskát 
kért és vászonkabátjá-
nak ujjáról levágva a 
lengyel ifjúsági szövet-
ség rávarrt jelvényét, 
s odaadta annak a 
lánynak viszonzásul, 
akitől ajándékot kapott. 

A vendégek végig-
nézték a műsort, sőt 
utána még a táncra is 
ott maradtak. 

L— s). ' 


