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A kommunis ták m u n k á j a erősíti, nagyobbít ja a 
termelőszövetkezetet 

(2. oldal) 

Feladatok az üzemekben 
(3, oldal) 

A Gutenberg-utcai leányiskola nyer te 
a vasgyűjtési versenyt 

(4, oldal) 

r Boldog aratást! 
Pár héttel még mindenüt t eleven zöld színében 

pompázott a határ . A végtelen zöld takaró most már 
itt is, ott is erősen szőkül. Érik az á rpa és a rozs. Utána 
a búza, meg a zab. A jövő héten már felbúgnak az 
első k o m b á j n motorok, megindulnak az aratógépek, 
Egyéni gazdák, tsz tagok közül sokan rendbe állnak, 
az á rpák vágásával megkezdik idei gabonatermésünk 
betakar í tását . 

A szegedi és a környékbeli parasztemberek életé-
ben mindig sokkal, de sokkal több volt az aratás az 
egyszerű hétköznapi munkánál . Mint valami csodála-
tosan szép ünnepre, hetekkel, hónapokkal előbb meg-
kezdődött a készülődés. Siet tek befejezni a kapálást, 
hogy amikor megéret t a gabona, a család apra ja , 
nagyja ott lehessen a tarlóban, s a legrövidebb idő 
alat t biztos helyre takar í t sa az ú j termést. Érthető 
is ez a lázas előkészület, hiszen az ara tás , az ú.i kenyér 
betakarí tása az egyszerű falusi emberek életében n a 
is, régen is az életet jelentette. Minden fontos élelmi-
szert lehet valami mással pótolni, a kenyeret azon-
ban nem. 

Kenyérből m á r hosszú idő óta nem szűkölködünk. 
Mindennap bőségesen kerül friss, fehér kenyér az 
asztalunkra. Ennek ellenére pá r tunk és kormányunk 
mégis minden erejével azért küzd: ezután még több, 
még fehérebb kenyerünk legyen. Minden évben, így 
az idén is a t raktorok, aratógépek, kombájnok százait 
és ezreit küldik a falura , így megyénkbe is, hogy meg-
könnyítsék a szép, de különben nehéz, testet-lelket 
kínzó ara tás munká já t . 

Most az a ra tás előtt és végig az aratás egész ideje 
alatt legyen tehát a jelszavunk: használ juk ki a gépe-
ket. Ahol csak lehet, az ember helyett mindenüt t aras-
son a gép. Er re figyelmeztet bennünket a Miniszter-
tanács határozata is, melyet az ez évi aratási és csép-
lési munkák gyors elvégzéséről hozott. Ha azonban 
szőrit a munka — egy n a p késedelem is súlyos szem-
veszteséget okozhat — minden kaszát, sarlónyelet biró 
ember, asszony, családtag áll jon rendbe. 

Gépállomásaink, termelőszövetkezeteink tagjai, ve-
zetőségei vizsgáznak most: jó megértették-e, magukévá 
tet ték-e a márciusi és a júniusi párthatározatokat . Ha 
e határozatok értelmében készültek fel, szervezték meg 
a munkát , akkor m á r most csaknem teljesen biztosra 
vehet jük: boldog a ra tásunk lesz. Nem pereg el a szem, 
melynek minden szikrája a ranyat ér. A legkisebb gon-
datlanság, gépkiesés, törés sok mázsa gabonavesztesé-
get okozhat. Gépkezelőink, kommunis ta traktorosaink 
— teljesítve a Minisztertanács határozatát — készüljenek 
fel most az év legszebb m u n k á j á n a k legnagyobb dandár-
jára. Az utóbbi hetekben végrehaj tot t gépállomási szem-
lék já rásunkban megállapították, hogy ál talában minde-
nüt t lelkiismeretesen felkészültek az aratás, a betakar í tás 
és a cséplés munká já ra . De azért sok apróbb hibát is 
fe l tár tak még. Már csak pár napunk van hátra , hogy 
ezeket is gondosan ki javíthassuk. A katona, mikor 
döntő támadásra indul, mégegyszer megvizsgálja fegy-
verét. Bízik benne, biztosra veszi a győzelmet, ha lát ja , 
hogy fegyvere jó, kifogástalan állapotban van. Trak-
torosaink most a kenyércsata győzelemre viteléért in-
dulnak harcba. E harcban a gépek a fegyverük. Le-
gyenek hát most ezek a "fegyverek* is minden tekin-
tetben kifogástalan állapotban. 

A tavaszi vetési és növényápolási munkákban ki-
bontakozott versenymozgalom a kommunis ták vezeté-
sével az ara tás idején szélesed iék. erősödjék tovább. 
Minden gépállomási vezető, t raktorista, gépkezelő, me-
zőgazdász személyileg is felelős azért, hogy veszteség 
nélkül mindenüt t kellő időben végezzük az aratást . 
Felelősek azért, hogy termelőszövetkezeteink most még 
többen bebizonyíthassák az egyéniek előtt: a szövet-
kezeti tábla valóban nagyobb termést ad. Ezáltal job-
ban élhetnek tagjaik. Egész év fáradságos m u n k á j a 
után most mutatkozik csak meg mit jelent a fej let t 
gabonatermelési módszerek alkalmazása. 

A termelőszövetkezeti vezetőségeknek pedig köte-
lességük többek között gondoskodni arról is, hogy a 
földjeiken dolgozó traktorosok, kombájnosok az aratás 
ideje a la t t semmiben sem szenvedjenek hiányt. Még 
a legtávolabbi tarlókra is mindennap időben jusson 
el a friss, jól tápláló főtt étel. Kellően gondoskodjanak 
a hozzájuk kihelyezett gépállomási dolgozók állandó 
tisztálkodási lehetőségeinek biztosításáról is. Gépállo-
mási dolgozóink érezzék valamennyien, hogy fáradsá-
gos, nehéz munká juké r t nagy szeretettel s megbecsü-
léssel veszik őket körül. 

A teljes felkészüléshez tartozik a tökéletes tűz-
rendészet biztosítása is. Ebben a legnagyobb segítséget 
a községi tűzrendészed szerveknek kell biztosítaniok, 
de nagy feladat vá r a községi tanácsokra, termelési 
bizottságokra is. Az ara tás ideje alat t nemcsak elemi 
tűzkárokkal számolhatunk, hanem tudnunk kell azt is, 
hogy az ellenség ott igyekszik ár tani ügyünknek, ahol 
csak tud. Az elmúlt évekből m á r jó tapasztalataink 
vannak a tüzérségek megszervezéséből. E munkából a 
tsz tagok mellet t az egyéni gazdák sem vonták ki 
magukat, s ahol ú j kenyerünk megvédéséről van szó, 
az idén is mindenüt t ott lesznek. Tudják , hogy nem-
csak egyéni érdekről, hanem egész népünk nagy ügyé-
ről van szó, arról, hogy a boldog ara tás t még jobb, 
gondtalanabb élet kövesse. 

Az egész ország ifjúsága egy emberként követi pártunkat 
és teljesíti a párt által eléje tűzött feladatokat 

A DISZ II. kongresszus csütörtök délutáni és péntek délelőtti ülése 
A 'kongresszus csütörtök dél-

utáni ülésén Csátré Júlia, Haj-
dú-Bihar megye küldötte, a ká-
bái Kossuth TSZ DlSZ-alap-
szervezetének titkára szólalt 
fel. aki a termelőszövetkezetek 
fiataljairól beszélt. 

Ademola Thomas, a Nem-
zetközi Diákszövetség végre-
hajtóbizottságának titkára is 
felszólalt. 

Nagy öröm és megtisztelte-
tés részemre, — mondotta —, 
hogy átadhatom kongresszuso-
toknak és ezen keresztül Ma-
gyarország valamennyi fiataljá-
nak és diákjának a Nemzetközi 
Diákszövetségbe tömörült sok-
millió diák üdvözletét.. 

Ezután az NDSZ küldötte 
átnyújtotta a kongresszusnak 
a Nemzetközi Diákszövetség 
ajándékát, egy díszes selyem-
zászlót és serleget. Az ajándé-
kot Molnár János, a DISZ 
Központi Vezetőségének titkára 
vette át. 

Ezután az elnök felolvasta a 
Koreai Demokratikus Ifjúsági 

Szövetségtől érkezett táviratot, 
amelyben a Koreai Demokrati-
kus Ifjúsági Szövetség üdvözli 
a Magyar Ifjúsági Szövetség 
II. kongresszusát. 

Kelen Béla. az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság 
elnökhelyettese felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy a magyar 
sportolók a testnevelési és 
sportmozgalom hivatásos és 
társadalmi munkásai nagy vá-
rakozással tekintenek a kong-
resszus tanácskozásaira. A 
magyar sportolók és sportveze-
tők a jövőben még szorosabban 
együtt munkálkodnak a Dolgozó 
Ifjúság Szövetségével és remé-
lik, hogy ennek eredményekép-
pen ifjúságunk még szélesebb 
rétegeit fogjuk szellemileg és 
fizikailag mindenoldalban kép-
zett, egészséges ifjakká nevelni. 

Kelen Béla arra kérte a 
DISZ vezetőit és tagjait, hogy 
vegyenek részt az egyesületek, 
sportkörök választmányaiban, 
az ottani tevékenységüket te-
kintsék' DISZ-megbízatásnak. 

álló gyakorlati módszereket, fel 
kell kutatni és et kell terjesz-
teni legjobb pedagógusaink ne-
velési eljárásait és meg kell 
győznünk az egész társadalmat, 
hogy mindenkinek részt kell 
vennie ebben a széleskörű ne-
velőmunkában. 

A pedagógusokon kívül azon-
ban elsősorban magának az if-
júságnak és hatalmas szerveze-
tének, a DISZ-nek kelt támo-
gatnia ezt a nevelőmunkát. Az 
iskola erkölcsi-politikai nevelő-
munkája csak akkor lehet sike-
res, ha a DISZ hatékonyan tá-
mogatja. 

Minél hamarabb meg kell 
valósítani, hogy az úttörő- és 
DISZ-szervezetek foglalkozásai, 
rendezvényei olyan kiegészítői 
legyenek az iskolai nevelőmun-
kának, amelyekben az ifjúság 
jókedvvel és önként vesz részt, 
ami nagyon megkönnyíti jel-
lemnevelő hatásuk érvényesí-
tését. 

ff fiatal pedagógusok rész-
vétele elő fogja mozdítani, 
hogy a DISZ hatékonyabban 
vonja be munkájába az általá-
nos iskolát végzett, de tovább 
nem tanuló ifjúságot. 

A DISZ-nek fontos fe ladata i vannak 
a kulturál is t ömegmunka terén 

Non György, a népművelési 
miniszter első helyettese beve-
zetőben a kongresszus jelentő-
ségét méltatta, majd így foly-
tatta: 

A DISZ nagy jelentősége, si-
kereinek forrása éppen abban 
Van, hogy érvényesült benne 
a pártvezetés, hogy nem for-
dított hátat a párt, az ország 
előtt álló feladatoknak, a szo-
cialista építés feladatainak. Erő-
teljesen támogatta a párt poli-
tikai célkitűzéseit, az ipari és 
a mezőgazdasági termelés fej-
lesztését és a többi fontos nagy 
célkitűzéseket. 

Non György a kulturális fel-
adatokról szólva megállapította: 
Az eddigi tapasztalat azt bizo-
nyítja, hogy a népművelési in-
tézmények nem tudnak átütő 
eredményeket elérni, ha mun-
kájukban nem támaszkodnak 
pártunkra és az egyre erősödő 
tömegszervezetekre, mindenek-

előtt a DISZ-re. 'Az ifjúság kul-
turális seregszemléje azt bizo-
nyítja, hogy intézményeink 
megtízszerezhetik munkájuk 
eredményeit, ha azt a DISZ-
szel együtt végzik. 

Több hozzászólás után úttö-
rők köszöntötték a kongresz-
szust, majd Balcerzas Janina, 
a Lengyel Ifjúsági Szövetség 
Központi Vezetőségének titkára 
adta át a lengyel fiatalok üd-
vözletét. 

Ezután Vladimír Meisner, a 
Csehszlovák Ifjúsági- Szövet-
ség Központi Bizottságának 
titkára szólalt fel. 

Az utolsó felszólaló Helmut 
Miiller, a Szabad Német Ifjúság 
Központi Vezetőségének titkára 
volt. A német küldött egy film-
vetítőgépet adott ajándékul a 
DISZ-nek. 

Ezzel a kongresszus csütörtök 
délutáni tanácskozása végetért. 

4 DISZ-funhcionáriusoknak példát kel l 
mulatníok 

Erdey-Grn« Tibor elvtárs b e s z é d e 
Pénteken az Országház 

kongresszusi termében folytató-
dott a Dolgozó Ifjúsági Szö-
vetség II. kongresszusának ta-
nácskozása. Az ülésen megje-
lent Rákosi Mátyás elvtárs, a 
Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetőségének első tit-
kára. 

Több hozzászólás után Er-
dey-Grúz Tibor oktatásügyi mi-
niszter szólalt fel. Az oktatás-
ügy dolgozói nevében üdvözöl-
te a kongresszust, majd hang-
súlyozta: a DISZ, amely a 
Komszomolt tekinti példájának 
munkájában, fontos tényezőjé-
vé vált a szocialista építésnek 
és a kulturális forradalom to-
vábbvitelének. Eredményeit an-
nak köszönheti, hogy egyetlen 
hatalmas szervezetbe tömöríti 
a munkás, a dolgozó paraszt, 
valamint a tanulóifjúság tö-
megeit, s pártunk vezetésével a 
marxizmus—leninizmus esz-
méinek zászlaja alatt mozgósít-
ja feladatainak elvégzésére. 

Erdey-Grúz Tibor ezután a 
fiatalok tanulásának fontossá-
gáról beszélt, majd így foly-
tatta: 

A mi országunk a Szovjet-
unió és a béketábor többi né-
peinek támogatásával hatalmas 
lehetőségeket tár fel egész if-
júságunk előtt, de nagy igé-
nyekkel is lép fel vele szemben. 
A lehetőségek nem válnak ön-
maguktól valósággá. Gazdasági 
és kulturális továbbfejlődésün-

ket nem hozzák tálcán szá-
munkra, hanem magunknak kell 
tervszerű, szívós munkával 
megvalósítanunk. Ebben a 
munkában az ifjúságnak kell 
előljárnia lelkesedéssel, öntu-
datos célratöréssel, a múlt ta-
pasztalatainak okos felhasználá-
sával, acélos jellemmel, a töb-
bi dolgozókkal való áldozatkész 
összefogással. 

Ifjúságunk tehát tegye ma-
gáévá a kommunista erkölcsöt, 
szeresse és tisztelje hazája 
múltjának értékeit, a jelen 
eredményeit, ne ijedjen meg a 
nehézségektől a jövő építésé-
ben, hanem keresse azok leküz-
désének módját. Értékelje 
nagyra a Szovjetunió segítsé-
gét hazánk felszabadításában és 
felemelkedésében. Becsülje 
meg és segítse elő a többi né-
pek dolgozóinak erőfeszítéseit 
a haladás és a béke megvédé-
sében. Tekintse ifjúságunk leg-
főbb hivatásának, hogy képes-
ségeit, tudását és tapasztalatait 
a szocializmus építésének, a 
haladásnak és felemelkedésnek 
szolgálatába állítsa és e cél 
érdekében, ha kell semmiféle 
áldozattól ne riadjon vissza. 

Erdey-Grúz Tibor ezután a 
nevelés kérdéseiről szólt. 

Az általános iskoláktól az 
egyetemekig — mondotta — az 
eddiginél lényegesen nagyobb 
teret kell biztosítani a neve-
lésnek. Ki kell dolgozni a 
marxista pedagógia alapján 

Az iskolai és egyetemi 
DISZ-szerevezeleknek az ed-
diginél tevékenyebben kell 
bekapcsolodniok az intézmé-
nyek életébe, és ehhez az ok-
tatók az eddignél is nagyobb 
segítséget kell, hogy adjanak. 
Különös gondot kell fordíta-
nia a DISZ-nek a közösségi 
szellem fejlesztésére, a helyt-
állásra, a nehézségek leküz-
désére való nevelésre és a 
helyes magatar tás kialakítá-
sára. Az oktatási intézmé-
nyek DISZ-szervezeteiben 

alapvető legyen az erkölcsi-
politikai fejlődéssel párhuza-
mos. folyamatos és elmélyült 
tanulás. Ebben különösen a 
funkcionáriusoknak kell jó 
példával előljárniok. Nekik 
kell elsősorban világosan lát-
niok és társaikkal megértet-
niök, hogy a marxizmus—le-
ninizmus beható tanulmányo-
zása és elsaját í tása nélkül 
nem lehet megtalálni a biz-
tos i ránymutatás t tet teink-
hez és magatartásunkhoz. 

J á r j a n a k elől a DISZ-
funkcionáriusok az orosz 
nyelv tanulasában is. 

Nagy segítséget nyúj tha t -
nak a DISZ-szervezetek i f j ú -
ságunk fejlődéséhez, ha köz-
reműködnek a szabad idő 
felhasználásában, a sportte-
vékenység felélénkítésében 
és helyes mederbe terelésé-
ben. 

A hivatásszeretet kifejlesz-
tésében is jobban kell tá-
maszkodnunk a DISZ-re. Te-
gyék lehetővé, hogy tanuló-
i f júságunknak több alkalma 
legyen találkozásokra az 
egyes szakmák kiváló kép-
viselőivel, akik megszerette-
tik velük a kevésbé ismert 
munkaterüle teket is. 

Igen nagy feladat hárul a 
DISZ-re az iparban és a me-
zőgazdaságban dolgozó fiata-
lok általános műveltségének 
emelése terén is. 

Kérem, végezzen a DISZ 
széleskörű propagandát az 
i f júmunkások között, hogy 
minél többen ismerjék fel a 

továbbtanulás jelentőségét s 
növeljék az esti és a levelező 
tanfolyamokon általános mű-
veltségüket. 

A pedagógusok lelkesen 
fognak közreműködni abban, 
hogy e kongresszus ú j len-
dületet adjon i f júságunk f e j -
lődésének, gyorsítsa meg a 
szocializmus építését és a 
kulturál is forradalom to-
vábbvitelét (Nagy taps.) 

Erdey-Gruz Tibor beszéde 
után számos feszólalás hang-
zott el. majd a kongresszus 
részvevőinek forró lelkesedé-
sétől kisérve emelkedett szó-
lásra Rákosi Mátyás elvtárs. 
A fiatalok percekig zúgó 
tapssal, éljennel, hurrával 
köszöntötték szeretett pár-
tunk Központi Vezetőségének 
első t i tkárát . 

Rákosi elvtárs irányt mu-
tató beszédéért az elnöklő 
Kovács Antal mondott kö-
szönetet. Megfogadjuk — 
hangsúlyozta a többi között, 
— hogy az egész ország i f -
júsága egy emberként követi 
pár tunkat , s teljesiti mind-
azokat a feladatokat, amelye-
ket pár tunk elénk tűzött. 
(Hosszantartó, nagy taps.) 
Raj ta leszünk, hogy nagy 
pár tunknak segítséget nyú j t -
sunk a szocializmus felépíté-
séhez hazánkban. 

A továbbiak során a többi 
között felszólalt Nagyistók 
József, a DISZ csongrádi já-
rási bizottságának t i tkára. A 
DISZ-szervezetek iskolai 
munkájáró l szólt. Ezzel kap-
csolatban méltatta a pedagó-
gusok segítségének jelentősé-
gét és elmondotta, hogy a fa -
lusi és tanyai DISZ-szerveze-
tek m u n k á j á b a n különösen 
fontos ez. 

Sok felszólalás után Petur 
Lazar Koco, az Albániai 
Dolgozó I f júság Szövetsége 
Központi Vezetősége küldött-
ségének vezetője mondott be-
szédet. A nagy tapssal foga-
dott felszólalással a péntek 
délelőtti ülés befejeződött. 

Megtartotta közgyűlését a Magyar írók 
Szövetsége szegedi csoportja 

Csütörtökön este 7 órai kezdettel a Társadalom- és 
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Horváth Mi-
hály utcai k lubjában tar tot ta meg közgyűlését a Magyar 
í rók Szövetsége szegedi csoportja. Madácsy László elnöki 
megnyitója után Nagy Sándor Sztálin- és Kossuth-díjas író 
mondott beszámolót az írócsoport két évi munkájáról . 

A vita befejeztével kiosztották a csoport tagjainak a 
tagsági könyveket, ma jd megválasztották az írócso-
port vezetőségét és a Tiszatáj szerkesztőbizottságának tag-
jait. A vezetőség tagja i : Dér Endre, Kálmán László. Kiss 
Lajos. Kovács Mihály, Lődi Ferenc, Nagy Sándor, ök rös 
László, Székely Lajos, Madácsy László. A Tiszatáj szer-
kesztőbizottságának tagja i : Baróti Dezső, Dér Endre, Ertsey 
Féter, Nagy Sándor (feleló's szerkesztő). 

A közgyűlés v i tá jának részletes ismertetésére vissza-
térünk. 


