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Szegeden 
megalakult 
a középiskolák 
pártbizottsága 

Tegnap, csütörtökön dél-
után a 600-as Szakmunkás-
képző Intézet tanácskozóter-
mében küldöttértekezletre 
jöttek össze a szegedi közép-
fokú oktatási intézmények 
pártalapszervezeti képviselői. 
Ekkor megválasztották a kö-
zépfokú oktatási intézmények 
MSZMP-bizottságát, amely-
nek 31 tagja van. 

A küldöttértekezlet után 
megtartotta első ülését az 
oktatási intézmények pártbi-
zottsága, s megválasztotta ki-
lenctagú végrehajtó bizottsá-
gát. A pártbizottság titkára 
dr. Rákos Istvánná, a 624-es 
Szakmunkásképző Intézet ta-
nára, aki eddig pártalapszer-
vezeti titkár volt. A küldött-
értekezleten részt vett Deák 
Béla, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának titkára is. 

K 

Somogyi Karo iyné felvétele 

Szőregen se futotta mindenre a tanács pénze, úgy mint 
máshol, itt is a lakossághoz fordultak segítségért. Oda, 
ahol szükséges, társadalmi összefogást kértek a népfrontak-
tivisták. Mivel némely út eső után járhatatlan, úgy dön-
töttek, hogy megjavítják. Négyméteres sávban rakják le a 
betonkockákat. Már végeztek a Kisszőlő ntcával, most for-
dultak át a Kristály utcába, s haladnak a Magyar utca fe-
lé. Ameddig az idő engedi, dolgoznak. Képünkön: a gyere-

kek is segítenek, kő alá egyengetik a talajt 

lyamatos munkának. 
Radics Ferenc 

Yersenyben az idővel 

Kukoricabetakaritás 
Tavaly erre az időre a hektárról betakarítottuk. Jó ópusztaszeri Árpád vezér Tsz 

megye mezőgazdasági üze- közepes termésre van kilá- üzemgazdásza: 
meiben a kukorica összes tás, májusi morzsoitra át- — A betakarításra váró 
vetésterületének 65—70 szá- számítva 50 mázsa körüli 259 hektár kukoricaterület-
zalékáról már betakarították termésre számít a termelő- bői eddig 102 hektárról ke-
c fontos takarmányt. Az szövetkezet hektáronként, rült le a termés. A szántó-
egész évi kedvezőtlen idő- Lassítja a munkát, hogy a földekről a szemeket a szá-
járás miatt a múlt évhez késői érésű faj ták nedvesség- rítóüzembe szállítják, hogy 
képest most jelentős az el- tartalma még mindig magas, megfelelőre csökkentsék ned-
maradás. A Csongrád me- 33—34 százalékos. Ha ked- vességtartalmukat. A beta-
gyei tanács vb mezőgazdasági vező, érlelő marad továbbra karítás ütemét sajnos, gyor-
és élelmezésügyi osztályá- is az idő, 10—12 nap alatt sítani nem lehet, mert az 
nak tegnapi felmérése sze- befejezzük a kukorica tőré- éretlen kukoricát szaknyel-
rint a 71 ezer hektárnyi be- sét. ven „keni" a kombájn. Re-
takarítandó kukoricaföld 60 Császár András, a kistele- méljük. hogy jó idő marad, 
százalékán még talpon a ki Magyar—Szovjet Barát- s nem lesz akadálya a fo-
kukorica. A vegetációs idő- gág Tsz főmezőgazdásza: 
szak elhúzódása miatt eddig 
még csak a rövidebb te- ~ M e í? nem kezdtük el a 
nyészidejű faj ták törését kukorica betakarítását, mert 
kezdhették el a gazdaságok. n L n c s szárítóüzemünk. Elő-

A hódmezővásárhelyi és a ^ lá thatólag a hét végén in-
makói termelőszövetkezetek- dítjuk el a kombájnokat. A 
ben halad legjobban a mun- csengelei Egyetértés Terme-
ka. Rosszabb a helyzet a lőszovetkezettel kötöttünk 
makói, a szentesi és a sze- egyezséget; ott szárítjuk 
gedi járásban, ahol a ter- m a j d a szemeket, összesen 
més kétharmada még talpon 1 0 0 hektár a betkarítandó 
van. A szegedi járás néhány terület, s a tervek szerint 
termelőszövetkezeténél ér- 8 - 1 0 n a P a l a t t fedél alá ke-
deklődtünk a kukoricatörés- r ü l a termés. 
tőL Gruber János, a puszta-

Molnár Sándor, a deszki szeri Hétvezér Tsz elnöke: 
Maros Tsz főmezőgazdásza: — Termelőszövetkezetünk 

— Termelőszövetkezetünk- korábban nem termelt ku-
ben 373 hektárról kell a ku- koricát, az idén ezzel is 
koricát betakarítani. Száz- megpróbálkoztunk 109 hék-
húsz hektáron végeztünk a táron. A terület egyharma-
munkával. A tervek szerint dáról már betakarítottuk, 
a hét végére közel 150 hek- Embereink zöme azonban 
tárról biztos helyre kerül a egyelőre a cukorrépa- és a 
termény. Három kombáin paprikatáblákon dolgozik, 
nyújtott műszakban dolgozik Bclovai Pál, a dóci Vi-
a földeken, s naoonta átla- rágzó Tsz főkönyvelője: 
gosan 12 hektárról szedik le — Nálunk nyújtott mű-
a kukoricát. Szárítóüzemünk szakban dolgozik egv nagy 
éjjel-nappal dolgozik. Tár- teljesítményű kombájn, de 
gyalunk a Tisza—Maros-szög egyelőre csak a naprafogó-
Termelőszövetkezettel bér- táblában. Várhatóan a hét 
szárítás ügyében. Amennyi- végére fejezzük be a napra-
ben sikerül megegyezni, a forgó magjának betakarítá-
jövő héten már éjjel-nappali sát. A jövő héten így hozzá-
műszakban dolgoznak a kezdhetünk a 180 hektárnyi 
szántóföldeken a kombájnok, kukorica töréséhez. A szak-

Keresztúri István, a sán- embereink eddig nem talál-
dorfalvi Magyar—Lengyel ták elég érettnek a szeme-
Barátság Tsz elnöke: ket. A nyers kukoricát pe-

— Tizenkét órás műszak- dig nehezen morzsolja le a 
ban dolgozik két Claas Do- kombájn, és sok szemet ket-
minator kombájnunk, s a tétör a dob. 
korai fajtákat, összesen 350 Katona Magdolna, az 

ongresszusaikra ké- ségek védelmében sokszor 
szülnek a hazánkban léptek fel a török ellen 
élő nemzetiségek. A egyesített magyar és román 

Csongrád megyében élő dél- seregek, 
szlávok, románok és szlová-
kok már megtartották kül- A k Ö 2 Ö S s o r?- a k o 2 Ö S , 
döttválasztó gyűléseiket s d e k e k vastörvenyei diktálták, 
ma összeül a szlovák és dél- h oSy e n e p e k együtt e l v e 

szláv küldöttek megyei ta- segítsék, támogassák egy-
nácskozás. Sok mindenről m a s t ' s sorsuk összefonoda-
esett szó ezeken a gyűlése- saban gazdagították egymás 
ken, a nemzetiségi, az anya- kultúráját életét. A Zrínyi 
nyelvi kultúra ápolásáról, család csáktornyai varaban 
az anyanyelvi oktatás lehe- működő könyvnyomtató mu-
tőségeiről és jövőjéről s h e lY a horvát anyanyelvi 
egyáltalán, a nemzetiségek kul túrát szolgálta, s egyben 
helyéről ebben az országban, Zrínyi Miklós volt az, aki a 
a szocialista Magyarorszá- középkor egyik le^nagysze-
gon. rűbb magyar költészeti élet-

„ ,, , . , művét hagyta ránk. 
Voltak viták is ezeken a 

küldöttválasztó gyűléseken, A közös sors, a közös ér-
mindenekelőtt arról, hogyan dekek mindig is elevenen 
élhetnének jobban lehetősé- é l t e k és hatottak e népek 
geikkel a nemzetiségek ha- együttélésének formálásá-
gyományaik, anyanyelvük han, s e közös érdekek fel-
és kultúrájuk ápolásában, s ismerése mindig is töretle-
arról is, mit várnak küldőt- "ü l élt és hatott e népek 
teiktől, akik érdekeiket lesz- legnagyobb költőinek, tüdő-
nek hivatva képviselni a sainak. államférfiainak muri-
kongresszuson. S ami min- kásságában. A nemzeti esz-
den egyes gyűlés lényegét me fejlődésével és erőre ka-
adta, ami alaphangja volt Pásával sem e népek között 
minden felszólalásnak és bomlott meg elsősorban az 
vitának: a nemzetiségek ma- egység, hanem szüklátókörű-
gukénak érzik, vallják és en önző feudális és burzsoá 
tudják ezt a hazát, a szocia- uralkodó osztályaik között, 
lizmust építő Magyarorszá- s az uralkodó osztályok ál-
got. tal szított ellentétek végül is 

_ , csak az idegen elnyomónak, 
S a hangsúly itt a szocta- a Habsburg-birodalomnak 

lista hazan van. A Karpat- tettek j ó s zo lgá toka t , amely 
medence törtenete folyamán é a z ( > s z d m ^ 
sotc-sok nepnek. adott ott- k o d j e l v é n e k a l k a t a a z á s á v a i 
hont s az utóbbi ezer ev- állandósíthatta s tehette ha-
bén a magyar aUamisag tör- telmát iebírhatatlanná e né-
teneteben is sok nep sorsa ^ f ö l ö t t ^ n é k é r d e k e i 
jelene es jovoje fonodott c i l e n é r e _ 
össze ezen a tájon. A hódí-
tók és elnyomók elleni kö- A monarchia bukása után 
zös harc kovácsolta össze e sajnos nem sok változott. 
népek sorsát, a tatárok és Magyarországon, a Tanács-
törökök elleni közös, a né- köztársaság leverése után 
pek fennmaradását szolgáló történelmünk legszűklátó-
haTc ügye. A végvári har- körűbb, önmagát már rég 
cok idején a magyar kato- túlélt, nemzetvesztő uralkodó 
nákkal együtt vérezték a osztálya került hatalomra 
török uralom alól menekült Horthy fehér kesztyűs, daru-
szerb katonák, s Erdély s a tollas gyilkosaival, akik na-
környező román fejedelem- cionalista, soviniszta politi-

A csökkent munkaképességűek 
feglalkeztatáséról 

Tegnap délelőtt Szegeden, Az eseményen megjelent 
a Sza" szervezetek Csongrád Szabó G. László, a mesvei 
megyei Tanácsa székházában tanács elnökhelyettese. Ko-
a tanácsi irányítás alá tartó- vács Sándor, az SZMT titká 
zó vállalatok vezetőinek, ra és Pradáts Gyula, a 
szakszervezeti titkárainak. HVDSZ központja szociál. 
rehabilitációs bizottságai ve. politikai osztályának vezető-
zetőinek és az üzemorvosok- je. A résztvevőknek dr. Ró-
nak a Csongrád megyei ta- zsa József, a Munkaügyi Mi-
nács. az SZMT és a Helyi- nisztérium szociálpolitikai 
ipari és Városgazdálkodási osztályának főosztályvezetője 
Dolgoz k Szakszervezete elő- tartott előadást a csökkent 
adást és konzultációt rende- munkaképességű dolgozók 
aett. foglalkoztatásáról. 

Szocialista brigádmozgalom 
a megye ipari szövetkezeíeilien 

Tanácskozást tartottak Szegeden 
Csongrád megye ipari hogy az idei munkaverseny- is; közreműködnek a gyer-

szövetkezeteinek jelentős a ben milyen szerepet vállal- mekintézmények támogatá-
szerepe o megye áruterme- lak a szocialista és az e cí- sában, a lakóhelyi környezet 
lésében, a szolgáltatásokban, mért munkálkodó brigádok, építésében stb. 
Az ipari szövetkezetekben Rámutatott: az idei fölada- A szocialista brigádmoz-
315 szocialista brigád mun- tok nagyobb követelményei- galom, a szocialista munka-
kálkodik, s tagjai általában nek is eleget tettek. Ezek verseny tudatformáló szere-
mindenütt kezdeményezői a fő vonása az, hogy a brigá- péről hangsúlyozottan szolt 
jobb eredménynek, a minő- dok vállalásai a szövetkeze- a KISZÖV elnöke. Vázolta 
ségi munkának. lek előtt álló tennivalók jó a szövetkezeti demokráciá-

A megye ipari szövetkeze- végrehajtását segítik. Ez ban, a közművelődésben, a 
tei szocialista brigádvezetői- egyet jelent mind a belföl- tömegsportban betöltött sze-
nek tanácskozását tegnan. di, mind a külföldi áruter- repét is. Végül a jövő év 
csütörtökön tartották Szege- melés gazdaságosságának ja- föladatairól adott tájékozta-
den, az Április 4. Cipőipari vitásával, a minőségi köve- tót. Kiemelte, hogy még 
Szövetkezet művelődési telmények megtartásával, a gazdaságosabban, termeié-
nagytermében. A megbeszé- termelékenység növelésével, kenyebben, jobb minőséggel 
lést Temesvári János, a me- A szocialista brigádok által kell dolgozni, mert csak így 
gyei szövetkezeti bizottság kezdeményezett munkaver- felelhetnek meg a követei-
titkára, a KISZÖV osztályve- seny, s a vállalások fő irá- ményeknek a szövetkezetek, 
zetője nyitotta meg. nya továbbra is a munka A beszámolót élénk vita 

Horváth János, a KISZÖV hatékonyságának, termeié- követte. A hozzászólók lé-
elnöke tartott beszámolót, kenységének, s minőségének nyegében a szövetkezetek, a 
Bevezetőjében szólt arról, a növelése. brigádok életéről adtak szá-
hogy a szocialista brigádve- Az idei háromnegyed év mot, vázolva a terveket is. 
zetők tanácskozása időről eredményei általában ked- Kritikaként hangzott el — 
időre fontos állomása a szo- vezőek, ám egves szövetke- például a Csongrád megyei 
cialista munkaverseny-moz- zetek vonatkozásában elté- Fodrász Szövetkezet képvi-
galom fejlődéséneit, s hozzá- rőek. összességében a kül- selője részéről is —. hogy a 
járulás is a brigádok tartal- kereskedelmi értékesítés a Tíz óra Szegedért mozpa-
-ni munkája gazdagításához, tavalyi év hasonló időszakú- lomhoz csatlakoztak, ám 
Megállapította, hogy a leg- hoz képest közel 13 száza- eddig csupán három órát 
utóbbi tanácskozás óta to- lékkai növekedett. Negatí- vettek igénybe fölajánlásuk-
vább növekedett a szocia- vum, hogy a nyugati export ból. Többen szóvá tették, 
lista brigádmozgalomban eddig nem érte el a terve- hogy fokozottabb figyelme* 
részt vevők száma. A szo- zettet, s a megye szövetke- kell fordítani az újítások 
cialista brigádmozgalomban zetei eddig 38 millió forint- segítésére, s gyorsítani ke!' 
'öbb mint négyezren vesz- íal kevesebb árut szállítót- elbírálásuk, .átfutási idejét", 
nek részt, s ők adják a ge- tak a tőkés viacokra. Fölszóla't Tóth László. az 
incét a szocialista munka- A brigádok jelentős sze- ipari szövetkezetek szegedi 

versenynek. Ezzel együtt a repet vállaltak és vállalnak pártbizottságának titkára is 
brigádmozgai ómban további a társadalmi munkákban. A többi között hangoztatta 
3500 dolgozó vesz részt. Ezek Az idén — a tények alapján hogy a növekvő feladatok 
•x számok azt jelentik, hogy — a szövetkezetek a megyé- megoldásában szükséges a 
az ipari szövetkezetekben ben várhatóan 2 millió 400 szövetkezetek közötti együtt 
dolgozók több mint 70 szá- ezer forint értékű társadal- működés növelése, 
zaléka tevékeny részese a mi tevékenységet végeznek. A vitában elhangzottakra 
brigádmozgalomnak, a szo- Ebből a föla'án'p'-ról az első Horváth János válaszolt. A 
1 alista munkaversenynek. félévben 1 millió 600 ezer fo- hasznos tanácskozás Temes-

A továbbiakban a KI- rint értéket teljesítettek. A várj János zárszavával ér! 
SZÖV elnöke arról szólt, brigádok segítik a lakásépítést véget. 

kájükka! végül is romlásba, 
pusztulásba, nemzetközi el-
szigeteltségbe sodorták ezt az 
országot. De nemcsak ezzel 
okoztak mérhetetlen károkat 
a magyar népnek, hanem 
azzal is, hogy a fejekben 
elültették ' a nemzeti gyűlöl-
ködés mérges, nemzetpusz-
tító termést hozó magvait. 

Minden, a Kárpát-meden-
cében élő nép óriási szeren-
cséje, hogy a háború után 
a nép. a munkásosztály ve-
hette kezébe a hatalmat e 
szocialista útra lépő orszá-
gokban. Márpedig éppen a 
munkásosztály volt az, 
amelynek politikájától, in-
ternacionalista szellemétől 
mindig is távol állt a nacio-
nalista gyűlölködés. És ép-
pen ez teremtett lehetőséget 
arra, hogy a közös jelen és 
jövő, a közös sors megmá-
síthatatlan érzésével e népek 
ismét megtanuljanak együtt 
élni és dolgozni ezen a tá-
jon, szocialista hazájuk, or-
szágaik fölvirágoztatásáért. 

A közös sors, a közös, szo-
cialista jövő mindenképpen 
összefogja ezeket a népeket, 
s csak a vak nem látja, 
hogy a nemzeti gyűlölködés 
történelmünk folyamán csak 
mérhetetlen károk és szen-
vedések Okozója volt minden 
fél számára. Előnyhöz csak 
idegen hatalmakat, hódító-
kat juttathatott. 

Múltunk tanulságait le-
szűrve jelenünkben 
és jövőnkben kell 

gondolkodnunk, együtt élve 
és egymást segítve kell bol-
dogulniuk saját jövőjük ér-
dekében e népeknek az in-
ternacionalizmus jegyében. 
Jövőnk nagyrészt azon mú-
lik, hogyan ért jük meg 
most. s hogyan fogjuk a jö-
vőben megérteni egymást. 
S ebben a megértésben, az 
együttélésben szerep hárul a 
hazánkban élő nemzetisé-
gekre is, hiszen hidat alkot-
hatnak a szomszéd országok 
népeihez, millió szállal gaz-
dagítva az együttműködést, 
a barátságot. Kultúrájúk, 
nyelvük és hagyományaik 
ápolásával pedig hozzájárul-
hatnak a magyarországi 
kultúra gazdagításához. 

Jövőnk egymásra utaltsá-
gunkban mindenképpen ösz-
szefűzi e népeket. Orszá-
gaink szocialista fejlődése 
teremtette meg a feltételeket 
ahhoz, hogy együtt éljünk, 
immár nem a mesterségesen 
szított ellenséges indulatok 
gyilkos világában, hanem 
magától értetődő barátság-
ban. A szocializmus építése 
közös ügye lett e népeknek, 
mint volt valaha az idegen 
hódítók és sajá t elnyomó 
uralkodó osztályaik elleni 
harc. Ezért kell a fejekből 
kiirtani a nacionalista gyű-
lölségek maradványait saját 
jövőnk, mindannyiunk szebb 
jövője érdekében. 

Fontos szerepe van 
mindebben a hazánk-
ban élő nemzetiségek-

nek, s az érdekeiket képviselő 
kongresszusi küldötteknek. 
Ebben a szellemben kíván-
nunk jó munkát megyénk 
nemzetiségi küldötteinek a 
ma összeülő tanácskozásu-
kon. 

Szávay István 

KiSZ-delegáció 
a 

A Komszomol megalaku-
lásának 60. évfordulója al-
kalmából sorra kerülő meg-
emlékezésekre csütörtökön 
a Szovjetunióba utazott a 
KISZ delegációja. A kül-
döttséget Maróthy László, az 
MSZMP PB tagja a KISZ 
KB első titkára vezeti. 


