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Az ujszegedi hendergyár falujára 
brigádja Kiihehházán lantos 
közérdekű munkát végzett 

Tombácz Imre nemzetgyűlési képviselő politikai beszámolót 
tartott Deszhen 

(Szeged, május 12.) A kominu- javításában tett ki magáért 
nista falujárók lankadatlan szor-
galommal ápolják a ; Város a fa-
luért* akció keretében a város és 
falu dolgozóinak egymásratalálá-
sát. Ennek első formája az a se-
gítés, melyet a kommunista dolgo-
zók adnak a falu népének. A falu-
járó brigádok eredményes mun-
káját már ismeri Szeged és kör-
fayekc. A környező falvak lakói 
hétről-hétre türelmetlenebbül vár-
ják a falujárókat. 

Vasárnap az ujszegedi kpnder-
gyár falujáró brigádja az üzem 
Iculturgárdájával együtt Kübekhá-
zán végzett közérdekű munkákat. 

Jelentős munka t el j esi tm íny 
volt az óvódia ablakainak javí-
tása és üvegezése. 

Az előmunkálatokat az üzem dol-
gozói munkaidejük után végez 
tők el. 

Elkészítettek többek között az 

A falusi brigádok között nagy 
verseny indult meg, hogy me-
lyik a különb és ki tud többet 
segiteni a falu népének. 

nap Sándorfalván voltak, ahol; a 
rossz kutakat javitották meg. Kü-
lönös prömmci töltötte el a faj'u 
népét, hogy a községháza elölt 
megjavították a kutat, mert itt a 
piaci napokon különösen nagy 
hasznát látják a kútnak^ kijavítot-
ták az iskola udvarán lévő két 
Jcutat is. Mig a férfiak vasárnapi 
pihenőjüket áldozták fel és ke-
mény fizikai munkával 120-nál több 
ekevasat, ballát, kukoricadarálót é§ 
egyéb házkörüli szerszámokat, ház-
tartási edényeket javítottak meg, 
addig 4a nők megtisztították az is-

I kólában az öt osztály ablakáé A 
Az élen még mindig fj szegedi ken-' falu járók munkájával egyidőben a 
dergyár falujárói haladnak. Vasár- sándorfalvi MaDÍSz-szervezet sport 

és 'Strandavató ünnepélyt rende-' 
zett a faluban. A községháza ud-
varán megtartott gyűlésen Komó-
csin Zollán elvtárs mondott a fajúi 
népe előtt nagyhatású beszédet. 

Doszken a konzervgyár dolgo-
zói 128 edényt, 50 baltát és kalapá-
csot, 20 mezőgazdasági gépalkat-
részt és rengeteg,rossz cipőt ja-
vítottak meg. fit a deszki dolgo-
zók előtt T o m b á c z Imre elv birs, 
nemzetgyűlési Jcépviselő Jartott 
nagyhatású beszédet. Beszédében 
tájékoztatta hallgatóit a politikai 
és gazdasági helyzetről A nagy 
tetszéssel fogadott beszéd után 
Tombácz elvtárs sokáig elbeszél-
getett a megjelent gazdákkal. 

Hároméves terv a nagyszegedi állatállomány 
fe/rissitésére és fejlesztésire 

Szili-Török Imre főiskolai tanár a mezőgazdasági 3 éves terv előké-
szít et étről 

• 

Ha rövidesen esöf kapunk, Szegeden elérjük a 6 mázsás átjagof és meg«-
szün k a besző gál-atás 

(Szeged, május 12.) A szegedi me-
zőgazdaság hároméves tervének tl-

óvóda részére 15 kis széket, készitése lassan a tökéletes befe 
hogy a kühckházal óvódlsták 
nak legyen mire ölniökv 

Sallai Imre elytárs, a falujárók ve-
zetője alig győzte fogadni a falu 
népének hálalkodását. A kübekhá- ^ppontjában az Sllatállomány fcl-
ziak szerűit többezer forint érté- ^.ssitése és ^lesztese áll mert 
kü az a munka, amit az ujszegedi valósággal megdöbbentő az a kép, 
dolgozók végeztek. Nagy s i k ' e ̂ , ^ 
volt az egésznapi munka után meg- e s különösen az igaerö KeraeseDen 

szaporítanunk. Ezen belül a 
szarvasmarhák létszámát 16 ezer-
re, a juhokét 20 ezerre, a sertés-
állományét pedig 44 ezerre kelj 
felemelnünk. Természetesen ezen 
a léren nem lehet rohamos fcjlő-

a mezőgazdasági terv kö- dést elérni és azonnali eredménye-
ket felmutatni, mert hosszú év-

-jezéshez közeledik. A nagyszabású 
tervezet összeállítója Szili Török 
Imre főiskolai tanár elmondotta, 
hog# 

tartott kultureíőadásnak is, mely 
előtt Terjési László mondott be-
szédet. A szegedi dohánygyár falu-
járól Algyőn végezték szokott ered-
ményes .munkájukat. I.ábasfotto-
zás, mezőgazdasági eszközök javí-
tása terén akad a legtöbb tenni-
való. Népes gyűlés előtt Kövi Béla 
tartott beszédet. 

A várostanyaiak előtt is sokáig 
emlékezetes lesz a vlrosi pártszer 

okoz nagy nehézségeket. Állatál-
lományunk 1914-től 1941-ig nem-i 
hogy növekedett, hanem éppen el-
lenkezőleg. 1928 állattal csökkent 
Ez annál is szomorúbb, mert a 
legelők feltörése következtében 
szántóterületünk 7612, kert-terüle-
tünk pedig 354 holddal növekedett. 
Ez a helyzet igen jól rnutalja ta-
nyai népünk küzdelmeit, mert a 
szántóterületnek ilyen arányú meg-
növekedése az állatok számának 

. üdujáróinak_ munkája. Dél-! 2891 darabbal' való emelkedését 
előtt 11 órakor a Volford-féd® ven-
déglő nagytermében mintegy 400 
főnyi falusi dolgozó ellőtt Farsak Ist-
ván és Daróczi Vince tarlott polb 
"ti kai beszámolót. Délután; 3 órakor 
az öregiskolában mesedéíu Ián volt, 
ffnelyeíi a kisgyermekeket jóizü 
uzsonnával vendégelték meg. A jó 
tanulók az uzsonna mellé még ir-
kát, ceruzát és radírt is kaptak. 
Délután öt órakor a városi párt-
szervezet kullurgárdája népi szá-
mokból nivós kultunnüsort aBott 
elő. Ezeu megjelent Dénes I eó pol-
gármcster elvtárs és Róna Béla vá. 
rosi tanácsnok is. Kiss Andor elv-
társ kora reggeltől este fél, 6 óráig 
adóügyi tanacsokkal látta el( a falu 
fnépét Mellette dr. Sajgó József 
orvos rtvtárs végzeit még értékes 
munkát..Több mint 25 beteget ra 
'Szesitcttck kezelésben és látott el 
tanácsokkal. A munkásbrigád a 
rossz cipők és háztartási edények 

tette volna szükségességé a frágya-
szükséglet szempontjából is. Igy 
például az emiitelt évek alatt a 
szarvasmarliaállomány 16250-ről 
15137-re, a juhállomány 26534-ről 
18716-ra, a sertésállomány 34952-
ről 20809-re csökkent. Mindehhez 
átlag liegyvcn százalékos háborús 
veszteséget is kell számitanunk. 
Ez a sötét és nyomorúságos hely-
zet szembetűnően mutatja, hogy 

' az elmúlt időkben mennyire 
nem törődlek azzal, hogy sze-
gényparasztságunk miként küzd 
meg fii egyre jobban mutat-
kozó bajokkal. 

Mindezeken viszont a 3 éves terv 
hivatott segiteni. 

Kijelentette Szili-TÖrök Imre pro-
fesszor, hogy a 3 éves terv során 
állatállományunkat Szegeden eg-
alább 29500 »számos* állattal keh 

Moziban szerdától 

Kapitány Anna 
a rádió népszerű jazz-éne kcsnője 
SZEMÉLYES FELLÉPÉSE 

a legismertebb magyar slágerekkel. Zongoránkisér: Urbach 
Pál. — Azonkívül: Budapesttel egyidőben az évad legújabb 
angol filmje: 

II zöld kakadu (fl késelök clubja) 
Harc a londoni alvilág ellen. 
Elővételezés mit ól kezdvel Telefon: 624. 

F i g y e l e m i 
Állandó friss sörök. 
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Riadó Zónák. • " 
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tizedek mulasztásait kell pótol 
nunk tervszerű, pontosan kidolgo-
zott munkával. 

Az igásállatok hiánya bizony 
nagy talajerőkiesést jelentett a gaz-
dáknál. Ezért most minden gazda 
abban reménykedik, hogy fáradsá-
gos munkájára legalább most bő, 
lanygyos esőt kaphasson. Aggódó 
szemekkel figyelik mindenrelié a 
határban az eget, hogy vájjon 
megered-e már nagyobb eső is, 
mert ezideig még nem sok cselt 
az idén. A tavalyi száraz esz-
tendő komoly károkat okozott, igy-
hát legalább az fdén szerelnék ma-
gukat kárpótolni Egy szogedkör-
nyéki homokosabb helyről valló 
parasztgazda nagy nckikeseredés-
sel mondta is a mullkor: 

— Annyit ért csak ez az eső,, 
mint a döglött lovon a patkó! 

No, de azért szerencsére nem 
egészen ilyen sötét a helyzet. A 
vetésekre valóban még mindig elég 
kevés eső hullott, de amint a gaz-
dasági felügyelőségen megtudtuk 

ez a legutóbbi eső már sukkal 
többet ért és áztatóhb jellegű 
volt, mint a nmllkori hirtelen 
zuhany. 

A homokos földeken ért inkább 
kevesebbel, mert ott az utána jövő 
szél könnyen fölszáritolta és igy, 
ba megrugjuk a földet, "akkor még 
bizony porzik a fölső vizes réteg 
alatt a homok. A jelenlegi viszo 
nyok között még,erősen várható 
kitartó, langyos cső is és ez ha-
talmas lendületet jelentene a tér-
ni éseredm égy ünk ben. 

Ha rövidesen ázlaló, meleg 
esőt kapnak a vetések, akkor 
ebben az évben már elérhetjük 
Szegeden a hat mázsás átlagot, 
amely a beszolgáltatás meg-
szüntetését vonja maga után. 

Nincs parlagon heverő föld 
Szeged környékén 

— A kalászos szárbaszökés min-
denütt megindult Szeged környé-
kén — mondotta a Délmagyaror-
szág imnikatársának érdeklődésére 
J á r a i Gyula gazdasági felügyelő. 
A földeken most is mindenütt szor-
galmas munka folyik. A paraszt-
ság különösen a kapálásokkal fog-
lalatoskodik és minden alkalmat 
felhasznál, hogy rginé^ "jobb ter-
mést érjenek el. Szeged területén 
sehol sem hagytak parlagon föl-
det és szinte meghatóan mutatja 
az .ujgazdák, de általában a pa-
rasztság jiagy munkakedvét, hogy 
még a kubikgödröket is bevetették 

az idén. Néhány helyen látni csalc 
felszántaHnn területet, de ide most 
kerül majd paprika, - alamint mosfc 
kerül sor a kukorica vetésére is. 

— Az egyes helyeken esetleg 
kipusztult vetések helyébe a ter-
melési bizottság köles vetőmagét 
oszt majd ki, — folytatta .Tára! 
Gyula. Ennek összeirása most fo-
lyik és -rövidesen várható á köles 
vetőmag jnegérkezése s Igen ked-
velik ezt a gazdák olyan helyeken-, 
ahol a satnyán nőtt vetést iá kell 
szántani, mert a köles rövid te-
nyészidejű növény, amely behozza 
az esetleges károkat. 

Eszünkbe jut, hogy innen szír--
niazik az ismert mondás is, hogy 
fizet, mint a köles* és amikor 

kilépünk a gazdasági felügyelőség 
kapuján magunk isv önkéntelenül 
az égre tekintünk, hogy megered-e 
már végre egy kts langyos eső 
amit a kövi emberek« agy szidnak 
ugyan az aszfalton, de amire oly 
nagy szükségevan a parasztság fá-
radságos munkájának eredményé-
hez. 

»Adj .uram, teremtőm, adjál 
csöndes esőt, 

A szögény baromnak jő Jegelő-
mezőt!* 

dúdoljuk in,i is a hires ; 1 földi nép-
dalt és bízunk benne, hogy az 
időjárás is hozzájárni ahhoz a 
nagy munkaprogramhoz, .amely a 
3 éves .tervvel és a szegényparaszt-
ság munkájával mindjobban és 
jobban viszi előre országunkat a 
virágzó mezőgazdaság és paraszt-
demokrácia utján. 411 

MÁV orvosi továbbképző 
tanfolyami 

(Szeged, május 12) 4 Magvai! Ál-
lamvasutak Igazgatóságának 'főorvosi 
hivatala és a szegedi" űzletveaetőséjg 
főorvosi hivatala május 15-én és 
1 Gtan orvosi továbbképző tanfolya-
mot rendez a városháza közgyűlési . 
termében. 

A tanfolyam időszerű MAY ar.-osi 
problémákon kívül egé'.zségvédeiiiij 
és munkaegészségügyi kérdést ket tár-
gyal. Az előadások kezdete minidüoét 
napon délelőtt 9 óra. A tanfolyam--
mai kapcsolatos kérdésekben min-
dennemű felvilágosítást a szegedi 
MAV fizletvezetőség főorvos I hívatr - a 
nyújt 8—15 óráig. 

A Szegedi Munkás 
Egyesület fájdalomtél megtért 
szívvel jelenti, hogy v ztejet-
beli elnöke, 

i G á r d o s S á o d o r 
a Délmagyarország 
felelős szerkesztője; 

váratlanul elhunyt. A szogeéli 
munkássport nagy halottjai 
gyászolja az elhunytban, aki 
egyesülő lünknek és csen ke-
resztül az arra rászoruló mun-
kás sportolóknak lelkes támo-
gatója volt. • 

i 


