
Tudósítóink jelentik... — Tudósítóink Jelentik... 
r 

Építőipari fiatalok szakmai 
vetélkedője 

A Csongrád Megyei Álla-
mi Építőipari Vállalat KISZ-
bizottsága a vállalat Kos-
suth Lajoe sugárúti mun-
kásszállásán pénteken este 
nagysikerű szakmai vetél-
kedőt rendezett a harmad-
éres végzős kőműves ipari 
tanulók részére. A nagy ér-
deklődéssel kísért vetélke-
dőn a fiatalok számot adtak 
szakmai biztonságukról, 
technikai és politikai fel-
készültségükről. Éppen ezért 
nehéz dolga volt a zsűri-
nek, amikor az első n é © 

hely felől kellett döntenie. 
Végül ls a következő helye-
zési sorrend alakult ki. 

Első S. Papp János, má-
sodik Pálinkó Lajos, har-
madik Nagy István, a ne-
©edik helyezett pedig 
Horváth András harmad-
éves ipari tanuló lett 

Az elért eredmények 
alapján a Csongrád Megyei 
Állami Építőipari Vállalat 
KISZ-bizottsága a legjobba-
kat értékes könyvvel jutal-
mazta. 

Kertész Imre 

Röszke állomás szocialista 
szolgálati hely 

Röszke állomás dolgozói 
évek óta harcolnak a szo-
ciálista szolgálati hely cí-
méneik elnyeré:éért. Sok ne-
hézség, akadály és megfeszí-
tett munka után megszületett 
az eredmény. 

Az állomás dolgozói a leg-
utóbbi években hat esetben 
nyerték el az élüzem elmet. 
A versenyben szinte eggyé 

kovácsolódtak a dolgozók, 
valamennyien politikai isko-
lába járnak, s a szakmai 
munkán túl a község érde-
keivel ls törődnek. Mcist áp-
rilis 4-e tiszteletére a vasu-
tasok vállalták, h o © patro-
nál ják a Kossuth Tsz két 
brigádját. 

Szilád! Sándor 

A DÁ V-színjátszók 
ajándékműsora 

A Dél-nvigyarorszáigl adott ajándékműsorben a 
Áramszolgáltató Vállalát d a v színjátszói és szólóéne-
mükedvelő színjátszó e©üt- k e s e i sikert arattak, 
lese az bttomosi Ma©a r 
László Tsz meghívására a A Gaál Sándor rendezése-
zárszámadás alkalmából ben bemutatott darabok sze-
,ajándékmiisorral szerepelt a replői: Feher Korolync, 
község művelődési termét Jobba Gabriella, Szántó Zaó-
zsűfolástg megtöltő mező- ka, dr. Szlávik Péterné, Fo-
gazdaságl dolgozók előtt. A dor Sándor. Gárdián István, 
közönség az elejétől végig Godó László, Jurka József, 
hangulatos műsort — amely- Kenderesi Sz. Mihály, Pekó 
ben prózai és zenés vigjá- Sándor kivétel nélkül elis-
tékok szerepeltek — n a © merér.t érdemelnek. E zenés 
tetszéwel fogadta. vígjátékok és szólóénekek 

Az 1919-es Tanácsköztár- színvonalas zongorakíséreté-
, , ., 4 , X * J vei Bórcsok Istvánné és 

sasng kikiáltásának évfordu- E n d r 6 d i F e r e n c járultak 

lója alkalmából a kwrhatal- hozzá a két műeor számai-

mi laktanya kultúrtermében nak sikeréhez. 

Készülődés a felszabadulás 
20. évfordulójára 

A Szeged! Konzerv©ár 
szállítási csoportjának két 
vagonrakodó brigádja is van. 
E két brigád elsődleges fel-
adata a vasúti kocsik rako-
dása. Munkájuk rendkívül 
fontos, s ezt tudva, a két. 
vagonrakodó brigád hosszabb 
Ideje harcol a szocialista 
cím elnyeréséért. Most. ápri-
lis 4-e tiszteletére vállalták 
a vasúti kocsik Időbeni meg-
rakását, ezek közül iis első-
sorban az exportküldemé-
nvek továbbítását. Az érkező 
vasúti kocsik szállítmányát 
a lehető legrövidebb időn 
belül kirakják. A kO-riállás-
pénzt 20 százalékkal csök-

kentik. Kíméletes árukeze-
léssel óvják a küldeménye-
ket. A munkaidőt kihasznál-
ják és fe©elmezett magatar-
tásukkal példát mutatnak. 

A két brigád, Mezei Já-
nos és Meleg Szilveszter bri-
gádja egymással versenyezve 
másnaponként reggel 6-tól 
este 22 óráig dolgozik e©-
folytában. Kemény, nehéz a 
munka, bár az utóbbi idő-
ben több emelő és egyéb 
technikai felszerelés könnyíti 
azt. A rendelkezésükre txv 
csájtott motoros vontatókat, 
vtllamos^zerkezeteket gazda-
ságosan kihasználják. 

Totka Károly 

Neva Ing fél óra, BltSny fit óra alatt 

A magyar ruházati cikkeket 

külföldön is veszik 
Idén a konfekcióipar tíz- férfi- és fiúing. Jelenleg 1938-ban az országban 23 000 

mill ió felsőruházati cikket, Ma©arországon több mint szabó kisiparos működött, 
többek között másfél millió kétszerannyian foglalkoznak — döntően a kisipar elégí-
kabátot, egymillió férfiöl- ruházati cikkek előállításé- tette ki a lakosság ilyen-
tönyt készít. A fehérneműk val, mint a háború előtt. irányú keresletét. Konfekció-
száma meghaladja a 15 A munka sokkal termeié- üzem csupán 66 volt, s 
milliót, 5 ebből ' 10 mil l ió a kenyebb, mint akkor volt. ezekben is mindössze 2763-

an dolgoztak. Most 

A Szegedi Tanárképző f őiskola 

női karának hangversenye 
A Szegedi Tanárképző Fő- és a főiskola adjunktusá-

iskola női kórusáról eddig n a k i Avasi Bélának e © 
is tudtuk, h o © kiemelke- b k akcentusban ké-
dő színvonalú együttes. Ezt ^ e r o u n k f ) s akcentusban ice-
a véleményt erősítette meg s z u l t szerzeménye szerepelt, 
a péntek esti han©erseny U©ancsak a főiskola jelen-
is. Kardos Pál, aki az 1961- i e g i tanára, Frank Oszkár 
es debreceni kórusverseny . . < . .. , „ „ . 
után vette át az énekkar ls- a k l n e k n e h á n y n a p I e" 
vezetését, na©szerű mun- forgása alatt már két kórus-
kát végzett: hozzáértő, pre- kompozícióját hallhattuk; 
cíz irányításával sikerült ezúttal a Három vidám kó-
elérnie, hogy a kórus tudá- „ / _ _ A i 
sa tovább mélyült és széle- r u s c l m ű m ű v é t é n e k e l t e a 

sedett. Műsoruk széles ív- n°> k a r- Emeljük még ki a 
ben fogta át a zeneirodalom hárfán közreműködő Gábos 
n a © korszakait, s jóleső ér- Ilona, a két kürtös Szabol-
zéssel nyugtázhattuk azt a esi Miklós és Bolyky Re-
stílusérettséget, mellyel épp- zső, valamint az énekszóló-
ú © ízlésesen szólaltatták ban hallott Veszely Gab-
meg a preklasszikus Reg- riella nevét. 
nart, Marenzio v a © Pa-

lestrina e©-e© művét, mint 

akár a romantikus Brahms, 

v a © a X X . századi Bartók, 

Kodály és Britten alkotá-

salt Az első részben külö-

nösen Palestrina: Conditor 

alme siderum és Vittoria: 

O vos omnes című kompozí-

ciójának derűs tisztasága, 

valamint Brahms három kó-

rusművének borongós, át-

tetsző fényű előadása ha-

tott Kodály Zoltántól a He-

gyi éjszakák, Bartóktól a 

Ne h a © j i t t Britten tői pe-

dig a romantikus ihletésű 

Rózsaág megszólaltatása 

emelkedett ki. 

A han©ersenyen fellé-

pett még a főiskola három 

zongoraművész-tanára: Pé-

ter József né Bach—Liszt: 

A-moll prelúdium és fúgá-

j á t Szendrei Imre Liszt 

szuggesztív B-A-C-H-fan-

tázia és fúga című da-

rabját játszotta szép si-

kerrel. Mészáros Emma mű-

során Hacsaturján: Toc-

cata, Bartók: Román táncok 

Nikolényi István 

10 na©vál la lat 31 
©ártelepén csaknem 
20 000 konfekcióipari dolgo-
zót foglalkoztat. A helyi 
ipar ruházati ágában 12 000-
ren dolgoznak és megköze-
líti a 20 000-ret a szövetke-
zetekben dolgozó szabók, 
illetve varrónők száma is. 
A ruházati cikkeknek több 
mint fele a minisztériumi 
iparban, 12—13 százaléka a 
tanácsi vállalatoknál és 
m in te© 30 százaléka a szö-
vetkezetekben készül. 

A konfekció©árakban a 
technológiák fejlődé.sére jel-
lemző, h o © míg 1960-ban 
e © Neva-ing elkészítése 38,7 
percet, e © márkás öltöny 
varrása 383 percet, e © 
gyapjú felöltő gyártása 339 
percet veti igénybe, most 
ehhez mindössze 30, 280, il-
letve 293 perc szükséges. A 
ma©a r ruházati cikkek kül-
földön is piacra találnak és 
jó exportcikknek bizonyul-
nak. (MTI) 

Megérkeztek a BNV-re 
az első külföldi 
szállítmányok 

Bár az idei BNV csaknem 
két hónap múlva nyit, a vá-
sár előkészületei már meg-
kezdődtek nemcsak itthon« 
hanem külföldön ls. Több 
mint harminc ország keres-
kedői küldenek árut a vá-
sárra és a külföldi kiállítási 
anyag első szállítmányai 
már meg is érkeztek. A 
Szovjetunióból 15 vagon áru 
futott be eddig. A szállít-
mányban szerszámgép és 
cementrakó berendezés ta-
lálható. Az Egyesült Államok 
kiállítói, akik első alkalom-
mal vésznél: részt a BNV-n, 
szintén Igen frissek voltak. 
Szállítmányuk első része 
Budapesten van már; csóna-
kokat és e©éb árukat küld-
tek. (MTI) 

Az üzemi technika hónapjának 
rendezvényei 

Hétfőn. 29-én: előadás a legjobb órakor. E lőadó Somlcútí Pá l 
kenderturb ina dobok kialakita- műszak i fejlesztési osztály voze-
sárói a Rostkikészitő Vál la lat tő. Az á l la tvágás korszerű tech-
müvelödős i termében dé lu tán fél nológlé járó l é.s á hűtési rendsze-
3 órai kezdettel. E lőadó Szent- rekről a vágóh ídon dé lu tán fél 
andrás l Lajos műszak i fejlesztési 3 óra i kezdettel, 
osztályvezető. 

Kedden, 30-án: előadás a fe-
nyő- és a lombos fűrészáru leg-
jobb k lhozata lának lehetőségé-
ről a fa lemezgyár fűrészüzemé-
ben. E lőadó Lakó Ferenc telep-
vezető. Az au tomat ikus nyújtás-
szabályozóról a kenderfonógyáo-
ban. E lőadó Ungi Gyu la mér-
nök . A slsal és kender futó-
szőnyegek mintázásáró l és színe-
zéséről a Ju taárugyárban Elő-
adó Bakó László mérnök . Mind-
há rom fél 3 órakor. A mély-
húzás korszerű technológ iá járó l 
a fémfeldolgozó vál la latnál . A 
személyzeti munká r ó l a MÁV 
Igazgatóságon. E lőadó Kurucz 
Káro ly főtanácsos. Ankét az 
üzem távlati fejlesztési tervéről 
a vasipari ktsz-ben. E lőadó 
I v ánka T. K á l m á n elnök. Kezde-
tük 3 órakor . 

Szerdán, 31-én: előadás a vas-
út dleselesltéséről fél 12 órai kez-
dettel a MÁV Igazgatóságon. Elő-
adó Kál la i Ferenc műszak i fő-
tanácsos. A gép lá rmúkö/ lekedés 
fejlesztéséről az AKt iV Kossuth 
Lajos sugárút i telepén dé lu tán 2 

Új hazába költözik 
a facsemete 

Az Ültetvénytervező Vál-

lalat a következő napokban 

2 300 000 szőlőoltványt és 

150 000 gyümölcsfa csemetét 

exportál a Szovjetunióba, 

illetve Csehszlovákiába. A 

szőlöoltványok zöme a ha-

zánkban is legjobban bevált 

borszőlőfajtákból került ki, 

a gyümölcsfélék közül pedig 

főleg kiváló alma és barack-

fajtáinkat akarják elterjesz-

teni a szovjet és csebs ló-

vék kertészeti szakén- Kerek-

A gyümölcsfa cser. >1 

Kisebb tételeket az ND Kí-

nák és Ausiztriának is szállí-

tunk. A m a © a r szőlőolt-

vány és gyümölcsfa csemete 

iránti érdeklődés a jelek 

szerint tovább növekszik a 

baráti országokban, s pél-

dául szőlőoltványból a kö-

vetkező években átlag 8—7 

milliót értékesíthetünk. (MTI) 

Tanácskozás a lányok elhelyezkedési 
lehetőségeiről 

Az Országos Nőtanács, a meg kell tenni azért, h o © a 
SZOT, a Hazafias Népfront, különböző munkaterületeken 
a KISZ és az Országos Pá- a lányoknak az eddiginél 
lyaválasztási Tanács képvi- több elhelyezkedési lehető-
seiéi értekezleten vitatták séget biztosítsunk. A társa-
meg a fiatalok ipari és me- dalmj és tömegszervezetek 
zőgazdaségi szakmatanulásá-

nak lehetőségeit. Ortutay 

Zsuzsa, a Magyar Nők Or-

szágos Tanácsának titkára 

hangsúlyozta, h o © bővíteni 

kell a szakmunkástanuló is-

felvilágosító munkája jelen-
tékenyen hozzájárulhat ah-
hoz, hogy a termelőszövet-
kezetek az eddiginél na-
gyobb számban szerződtesse-
nek tanulókat, s a tanulók 
között megfelelő arányban 

kólák hálózatát, s mindent le©enek lányok. 

HÚSZ ÉV 
iiia Darvas József, 

a Magyar Irók Szövetségének elnöke 

KÉT, SÖT HÁROM nemzeti ünnepünk találkozik 
ezekben a kora tavaszi hetekben, jelképszerű kö-
zelségben: március 15.. március 21. és április 4. Ez 

ünnepi dátumok közül az elsőt és a harmadikat, történeti 
eredetük szerint, majdnem száz esztendő választja el egy-
mástól. 1919 és 1945 között is eltelt több. mint e © ne©ed-
század. Mégis, na©on e©i ivé tartoznak. A jelképszem, 
közeli e©másutániság valóságban azt is Jelenti, h o © amit 
elkezdett, de végrehajtani nem tudott az 1848-as polgán 
forradalom, amit folytatott és egyben tovább fejlesztett az 
1910-es |iroletárfoiTadalom, azt váltolta végre valóra, an-
nak az örökségét viszi tovább, más történelmi körülmé-
nyek között az a korszak, amelyet legna©obb nemzeti ün-
nepünk, 1945. április 4-e dátumával jelzünk. 

Hazánkat, 1945-ben, a Szovjetunió szabadította fel: se-
gítségét, a szovjet katonák áldozatát soha nem felejthetjük 
el: a hűség és a hála kötelmei soha nem múlhatnak el a 
n a © a r nép szivéből. 

Á húszéves évfordulót a legméltóbban számvetessel, 
számadással ünnepelhetjük: honnan indultunk s hová ju-
tottunk. mit végeztünk el mostanra a nagy történelmi fel-
adatok közül? Ügy hiszem, többet mond ez minden ünnepi 
szózatnál. Am mégis, mielőtt a számvetéshez hozzákezde-
nénk. a ke©eIot szavaival kell emlékeznünk azokra, akik-
nek ezt az évfordulót s mindent, ami ehhez fűződik, kö-
szönhetjük. Akik az. életüket áldozták, hogy megváltoz-
zék a történelem menete a Duna-Tisza táján. Emlékez-
zünk mártírjainkra: a kommunistákra és nem kommu-
nistákra: n legjobh hazafiakra. És emlékezzünk azokra a 
szovjet hősökre, akik a húsz évvel ezelőtti súlyos harcok-
ban de 1956 tragikus napjaiban is! — értünk estek el; 
akik hazájuktól, családjuktól sokezer kilométerre alusszák 
örök álmukat. Emléküket nemcsa'- márvány, bronz és kő 
őrzi, hanem a mindennél maradandóbb emberi emlékezeti 

Két éviized tett el ú j történelmünkből. 
En nem va©ok híve a szüntelen múltba nézésnek: a 

folytonos összehasonlításnak, hogv mi volt. ezelőtt tíz. húsz 

v a © akár ötven évvel? A múlt szüntelen emlegetése lehet 
elbújás is a ma és a jövő gondjai, feladatai elől. De van-
nak alkalmak — és ez a mostani is ilyen! — amikor 
e©enesen kötelező a visszatekintés. A megtett út szám-
bavétele. A jövő érdekében is. Jövő nincs múlt nélkül. S 
a magasságot is csak a mélységhez viszonyítva lehet mér-
ni. 

Mi volt itt, ebben az országban, húsz esztendővel eze-
lőtt? E © szörnyű háború pusztításainak sűrített nyomorú-
sága. S ez a háború sem volt valami elháríthatatlan vég-
zet. Egy igazságtalan, embertelen, nemzetellenes társadal-
mi rendszer bűne zúdította ránk. A Horthy-fasizmus; 
amely a két világháború közötti Európa e© ik legelma-
radottabb országává tette -Ma©arországot. A feudál-kapi-
lalista elmaradottság „ősparkja": í © emlegettek bennün-
ket akkor. És, sajnos, nem ok nélkül. Látszat-független-
ség — a nemzeti függetlenség igazi tartalma nélkül. 
Egy viszonylag elmaradott ipar, az is jórészt a külföldi 
tőkés érdekeltségek fél-©armati függőségében. Elnyomott 
munkásosztály. Százezer, tízezer holdas nagybirtokok —és 
ezek árnyékában hárommill ió koldus.- Tömeges munka-
nélküliség és ínségkonyhák. A „nemzeti politika" jelsza-
vai mögött egy fizikailag és szellemileg pusztuló nép. 
Fennen hangoztatott „kultúrfölény" — ralóságosan pedig 
nagy-nagy szellemi nyomorúság. Látszat-parlamentariz-
mussal álcázni próbált, kegyetlen fasiszta terror. Ez volt 
a két világháború közötti Magyarország. S az akkori ural-
kodó osztály azért vitte bele az országot Hitler oldalán a 
háborúba, hogy ilyennek őrizze meg! Mérhetetlen sok 
szenvedést zúdított ezzel a népre —, de a romokból nem 
az ő országuk, hanem a nép hazája épült ú j j á . . . 

Mit végeztünk el húsz esztendő alatt? 
Egy mondatba sűrítve így szoktuk ezt mondani: le-

raktuk hazánkban a szocialista társadalom alapjait. Egyet-
len rövid mondat ez — és mennyi mindent jelent! 

JELENTI AZT, hogv megteremtettük országunkban 
a néphatalmat, hogy az ország életét a vezetésre 
leghivatottabb osztály, a munkásosztály irányítja, 

testvéri szövetségben a parasztsággal. 
Jelenti azt, hogy évszázados, szinte megkövesült tár-

sadalmi igazságtalanságokat szüntettünk meg. A nagybir-
tokok földjeit odaadtuk a parasztnak. A gyárakat., a bá-
nyákat, a bankokat a jogos tulajdonos, a nép birtokába 
adtuk. Megszüntettük a kirívó és igazságtalan egyenlőt-
lenségeket, az élet minden területén. Az ország lakossá-
gának túlnyomo többsége összehasonlíthatatlanul jobban 
él, mint a régi Magyarországon. A pusztító népbetegségek 

leküzdésében óriási lépéseket tettünk. Egy egészséges, fej-
lődő nemzet él itt még olyan, reméljük átmeneti gondok-
kal együtt is, mint a népszaporodás csökkenése. S nem-
csak fizikailag él jobban ez a nép. A kulturális forrada-
lom — amelynek számadatait egy rövid cikk keretében 
felsorolni nem lehet — máris hatalmas arányokban emel-
te népünk műveltségi színvonalát. 

Jelenti azt, hogy gazdasági fejlődésünk útjából eltá-
volítottuk a gátakat, és a korszerű fejlődés ú j - termé-
kenyítő forrásait nyitottuk meg. Fejlett ipar nélkül nincs 
jólét. Iparunk ma a sokszorosát termeli a háború előttinek. 
Ipartelepítésünkben fokról fokra megvalósítjuk azt az el-
vet, hogy ipart vigyünk a valamikor teljesén mezőgazda-
sági jellegű vidékekre is. Tudjuk, hogy ipari fejlődésünk-
ben még sok- a tennivaló ahhoz, hogy győzzünk a fejlett 
ipari országokkal folytatott gazdasági versenyben. De a 
szocialista tervgazdálkodás fölényét már eddigi eredmé-
nyeink is igazolják. S a mi sz.ámunkra — nyersanyagban 
szegény ország lévén — különösen óriási jelentőségű az. a 
lehetőség, ami a szocialista országok gazdasági együttmű-
ködésében rejlik. Mezőgazdaságunk a felszabadulás előtt 
Európa egyik legelmaradottabb mezőgazdasága volt. A fel-
szabadulás óta fejlődött, emelkedett a mezőgazdaság ter-
melése — de a lehetőségekhez s a szükséglethez képest 
még mindig alacsony. A termelőszövetkezetek, a szocialis-
ta mezőgazdaság megteremtése adta azl az alapot, amel" le-
hetővé teszi a gyorsabb fejlődést. A világon mindenütt ez 
n fejlődés útja: a korszerű nagyüzem. S mi ezt nem a pa-
rasztság proletarizálásával teremtettük meg. mint a tőkés 
országokban, hanem a szövetkezetek megszervezésével. 

Jelenti azt, hogy népünk, nemzetünk, a sokféle ere-
dőjű. de mindenképpen reakciós tartalmú provinciális be-
zárkózás után az emberiség előrehaladásának az útjára 
került. Történelmünkben, legalábbis maradandó eredmény-
nvp], most valósult meg ez. először. Az emberi haladás 
igazi útja ma: a szocializmus. Nemcsak azoknak az or-
szágoknak a példája bizonyítja ezt, amelyek már ma a 
szocialista világrendszerhez tartoznak, do azoké a felsza-
badult ázsiai, afrikai, sőt amerikai (Kuba!) országoké is, 
amelyek nemrégen rázták le az imperializmus igáiát Nagy 
erő és nagy büszkeség forrása egy ilyen világtörténelmi 
átalakulás részeseinek lenni! 

Jelenti azt, hogy olyan korban, a mi kor a kapitalista 
orszagokban az elembertelenedés sokak szemében elhárít-
hatatlan végzetnek látszik, mi az emberi let értelmének 
új tartalmait tártuk fel népünk szamára. A küzdés, a 
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