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Szorgalmasam; beveti a parasztság 
a szegedkörnyéki fégkárosulS területeket 

Erőtakarmányt és nagymennyiségű permetező szert kér a város veze-
tősége a jégkárosultaknak 

A szegedi vihar, amint ismeretes, 
hatalmas kánokat okozott mindenütt 
a földeken. A Magyar Kommunista 
Párt azonban az első pillanat tói 
kezdve azonnal segitségére sietett a 
károsult gazdáknak és sikerült is 
nagymennyiségű Sukoricát és köles-
vetőmagot szerezni, amellyel azután 
legalább részben pótolhatók a vesz-
teségek. Öt vagon kölest és négy 
vagon tengerit utaltak ki a károsultak 
részére és ezek leszállítása állandóan 
folyamatban van. Kölesbői eddig 275 
mázsa, vagyis közei, három vagon ér-
kezett meg. Ebből eddig a . királv-
halmi károsultak kaptak ötven má-
zsát, a szentmihálytelekiek 20, a Sze-
ged belterületén levők 135, az alsó-
központiak 40, a felsőközpontiak pe-
dig 35 mázsát. Kukoricából 225 má-
Bsa érkezett. Ebből a mennyiségből 
kiosztottak Alsóközponton 31, Király-
halmán ugyancsak 31, Felsőközpon-
toti 20, belterületen pedig 140 má-
zsát. A közeljövőben várható további 
175 mázsa kukorica érkezése Tétény-
ből. Csütörtökön kölesből érkezett 

ujabb 30 mázsa. 
A gazdasági felügyelőségen elmon-

dottak a Délmagyar ország munkatár-
sának, hogy 

a megérkezett mennyiségekéi a 
jégkár os ult szegényparasartság 
umulenütt már szorgalmas mun-
kával használja fel és veti be 
az elpusztított területeket. 

Az eddig elvetelt tengeri igen szépen 
fejlődik, a kölessel együtt. A talaj-
ban még volt megfelelő mennyiségű 
nedvesség és igy eléggé gyorsan tu-
dott kikeíiii, szárba szökkenni a most 
elvetett inag. Természetesen ez nem 
pótolja teljes egészében a károkat, 
de legalább takarmányfélével el tud-
ják magukat látni a gazdák. A kölest 
és kukoricát még augusztusban is el 
lehet vetni csalamádónak, úgyhogy 
ezzel nagyjából biztosították a takar-
mányszükségletet. 

Mindezen tul azonban erőtakar-
mányra is szüksége lesz az állattartó 
gazdáknak. Á jégkár után ugyanis 
az lenne a cél, hogy a gazdák az 
állattartással pótolhassák azt a vesz-

A vizsgálóbíró elrendelte 
Körösi József szabadlábra helyezéséi 

teséget, amely 
érte őket. 

a mezőgazdaságban 

A Körösi halászcsárdában isme-
retes hal ál os végű tragédia ügyében 
a vizsgálóbíró á vizsgálatot befejez-
te. A vizsgálat eddigi eredménye 
alapján Körösi József szabadi ábra-
helyezését rendelte el, mert abban 
az esetben* ha a,Körösi javára mu-
tatkozó jogos védelem nem volna 
megállapítható, akkor is erős fel-

indulásban elkövetett halált okozó 
súlyos testisértés büntette -látszik 
fennforogni. 

A szabadlábrahelyezést az állam-
ügyészség felfolyamodta és a tör-
vényszék különtanácsa fog dönte-
ni a szabadlábrahelyezés kérdésé-
ben. 

Miért drága a barack Szegeden? 
A barack ára az egész idény 

alatt nem csökkénikis bár a terme-
lők 80 filléres irányáron kínálták 
készletüket, mire a dolgozókhoz ju-
tott, már megfizethetetlen árat 
szabtak érte. Artóvárosban is lehe-
tetlenül magas áron árusították a 
Barackot, ezért a gazdásági rend-
őrség jíözel 150 főnyi nyomozót 
küldött szét az országba, hogy vá-
rosról-városra járva ellenőrizzék az 
áralakulást. A gazdasági rend őrség 
igy az árak letörésével a három-
éves tervbe kiván szorosan bekap-
csolódni. 

A kiküldölt nvomozók máris 
eredményeket értek el vidéki ellen-
őrzéseik során. Megállapították, 
hogy Jánoshalmán a szeszfőzdék 
magasabb árát Ígérnek' a különbö-
ző gyümölcsfajtákra. Az export-
őrök pedig a szegedi, kecskeméti 
és nagykőrösi barack piacon 40— 
50 fillért ráígérnél* a barack kilo-
gramonkinti árára. Igy azután a 
barac* 80 filléres termelői ár he-
lyett már 1.20—1.30-ért kerül a fel-

vásárlók kezére, akik állítólag svái-
ci exportra vásárolták fel a gyü-
mölcsöt. Több főváj^si cég pljen 
eljárás indult. 

Dénes Leó polgármester ezért 
csütörtökön a Wrnjányzattól er®-
íákarmány címén liároin vagon 
répaszetelet és tíz vagon olaj-
pogácsát Irérí-

Ugyancsak segítséget kért a jégkáro-
stul gyümölcs- és szőlőtermelőknek 
is, akiknek nincs pénzük a permete-
zés továbbfolytatására. 

A segélykérő felterjesztésbén fel-
tárja a polgármester^hogy Szeged vá-
ros környéke a talaj homokos jelle-
génél fogva túlnyomó részben gyü-
mölcs- es szőlőgazdálkodásra van be-
rendezve és ezekben a nagy hozzá-
értést és sok figyelmet, befektetést, 
munkát igénylő gyümölcs- és szőlő-
gazdaságokban sokkal nagyobb pusz-
títást végzett a vihar, mint a normá-
lis szántóföldi termelést végző része-
ken. 

Ha most nem tudják a gazdák 
a permetezést folytatni, akkor ez 
évekre visszavetheti a termés-
hozamot. Ezért sürgősen szükség 
van hat vagon rézgáKcra, három 
v ágon kénre, nyolc vagon mészre 
ég négy vagon karholra. 

Kérnek még ezenkívül száz mázsa ex-
press-borsiót is, hogy ennek, gyors el-
vetésével némi bevételhez juthassa-
nak a gazdák. A kérések ügyében 
egyébként ma, pénteken Somogyi 
Imre gazdasági tanácsnak Budapestre 
utazik. 

Nagy nyugtalanságot okozott a gaz-
dák között, hogy a nagy jégkár és vi-
harpusztitás mellett nem éri-e őket 
ujabb csapás a kolorádóbogarak meg-
jelenésével, amely a Dunántulon igen 
veszélyezteti a burgonyatermést. Kö-
zölhetjük, hogy Szegedet jelenleg nem 
fenyegeti kolorádöveszély. Felhívjuk 
azonban a gazdák figyelmét, hogy'ha 
valahol kolorádóbogár pusztítását ta-
pasztalnák, aktkor azonnal jelentsék 
a város gazdasági ügyosztályán, hogy 
a növényvédelmi szolgálat hozzákezd-
hessen a ibogarak kiirtásához. 

Nem sikerült a megegyezés 
az atomero nemzetközi ellenőrzésében 

Néhány nappal ezelőtt megírtuk, 
hogy sikerült megegyezni az atom-
erőgyártás nemzetközi ellenőrzésé-
ben. A hír, mely minden békesze-
rető embert örömmel töltött el, ko-
rainak bizonyult. 

Szerdán eltűnt a remény arra. 
hogy gyors megegyezés jöjjön lét-
re az atomerő nemzetközi ellenőr-
zésének kérdésében, amikor a Szov-
jetunió és az Egyesült Államok le-

„szögezték megváltoztathatatlan ál-
láspontjukat azl atom erőgyártást 

vétójogról. Az Egyesült Államok a 
vétóval szemben fenntartják junius 
14-én kifejezett ellenzésüket és az 
amerikai kiküldölt az Egyesült 
Nemzetek atomerőbizottságának a 
munkaügyi albizottsága előtt 
szerdai vitában kijelentette: ebben 
a kérdésben sohasem változtatjuk 
meg álláspontunkat. 

Az albizottság azt a szoviet mó-
dosító indítványt vitatta meg, mely 
szerint fenntartani kívánja 'a biz-
tonsági tanács állandó tagjai szá-

A 
(ki.) Mindenki előtt ismeretes, 

hogy a Szabadságpárt feloszlása a 
választások ejptl számos tekintet-

- ben uj helyzetet teremtett. Su-
Iyokék DÖnmaguk felett mondott 
ítélete* összekuszálta a magyar-
országi jobboldali erők frontját.. 
A reakció á választásoktól elvá-

rt lasztó néhány hetet lázas tevé-
kenységgel tölti el, hogy közös 
jobboldali csoportosulásba vonja 
erejét. 

Szegeden, mint a legutóbbi bot-
rányos gyűlésük is bizonyítja, nem 
lebecsülendő számú tömege van: 
Sulyokóknak. Joggal felmerül a 
kérdés, mi történik ezeknek az 
embereknek a szavazatával? Ba-
logh István szegedi kísérletezése, 
amelyrŐí íapunk más helyén írunk, 
azt mutatja, hogy elsősorban <í 
számit a szabadságpárti tömegek 
elhóditására. • 

Szegeden, sokkal inkább, mint 
az ország más városaiban, rend-
kívül nagy jelentősége van a két 
munkáspárt szoros együttműködé-
sének. Ez az együttműködés a kö-
zeledő választásokra' való tekin-
tettel még szükségesebbé válik. 
A közös ellenség: a Balogh-féle 
reakciós csoportosulás elleni ered-
ményes harcot csak a két mun-
káspárt, valamint a koalíciós pár-
tok őszinte választást szövetsége 
teheti eredményessé Szegeden. 

Ezt nyilván szociáldemokrata 
elvtársaink ís felismerték. A sze-
gedi üzemek dolgozói tudják, hogy 
mit jelent a munkásegység, a kö-
zös munka t̂ s harc megtanította 
őket erre. 

Azt is tudja mindenki, hogy 
a két munkáspárt szoros együtt-
működése nem jelenti a két párt 
egyesülését. Erről a tényről már 
másodízben világosítja fel olva-
sóit g Szegedi Népszava. A két 
munkáspárt egyesüléséről szóló 
jfhirészteléséki < egymásutáni meg-
cáfolását mi csodálkozással olvas-
tuk. Ugv véljük, indokolatlanul be-
szél a Szociáldemokrata Párt he-
lyi íapja egyesülésről szóló hí-
rekről. 

Szerintünk a Szociáldemokrata;. 
Párt »függetlenségének* kihangsu-
Iyozása felesleges. Számos okunk! 
van nrrá, hogy ebben némi vá-
lasztási fogást -lássunk azok felé, 
akiknek nem tetszik a Kommu-
nista Párttal való szoros együtt-
működés. Itt főleg azokról " van 
szó, akiknek szavazatát a Szabad-
ságpárt feloszlatása után szívesen 

' elfogadnák egyesek, mondván, hogy 
-a szavazatoknak nincs szaga*. 

A,Kommunista Párt vezetői már. 
többdzben rámutattak' arra, milyen 
veszélyeket rejt magában a reak-
ciós szavazatokra való spekulálás. 
Szeretnénk, ha itt, Szegeden is 
felismernék ennék veszélyét. Hang-
súlyozzuk, ha valahol szükséges a 
két munkáspárt együttműködése, 
akkor ez Szegeden "a legindokol-
tabb. 

törvényen kivül helyező egyezmény' mára a vétójogot* amikór az atom-
megsértői ellen alkalmazandó meg 
torlásolt kapcsán igénybevehető 

Szeged ragaszkodik 
a Bereck-féie madárgyiijteményhez 

Érthetetlen okokból el akarják vinni az európai hirü gyűj-
teményt 

Szőke Mihály muzéhmigazgató Bu-
da pej tről azt a meglepő értesítést 
kapta, hogy a több mint tiz év óta 
a szegedi muzeumban őrzött, nagy-
éríékü dr. Bereck Péter-ftSe gyűj-
teményt a Természettudományi Mu-
zeum fel akarja vinni Budapestre és 
az oLtani állattani muzeumban akarja 
eihejyeznj Szőke Mihály rögtön je-
lentette állami felettes 'hatóságának, 
hogv Szeged városa és a szegedi 
muzeum ragaszkodik az értékes letét-
anyaghoz s hogy 

a "táj-egység fculdira kifejlesz-
tése idején vélek lenne a világ-
hírű madár- és emlősgyüfteményt 
elszakítani szegedkernyéki lelő-

helyétől. 
JA muzeum állami főhatósága magáévá 
tette e múzeumigazgató érvelését. 

Értesülésünk szerint dr. Bereck Pé-

ter főorvos is szivesebben venné, ha 
a szegedi muzeumot* gazdagítaná fe-
hertavi madárvilággyüjteménye. - Azt 
a kívánságát, hogy a muzeum kibő-
vítése után megfelelőbb helyet biz-
tosítsanak gyűjteménye számára, a 
jelenlegi .Szűkös tárolóhelyiségeknél 
s hogy lermészelrajzos szakképzett-
ségű tisztviselőkre bizzák gyűjtemé-
nyének sok aprólékos gonddal és 
munkával járó gondozását, nem két-
séges, hogy teljesíteni fo^ja a mú-
zeum városi és -állami hatósága. 

Az átengedés ügyében dr. I'asnádi-
Kubacska András, a Természettudo-
mányi Muzeum főigazgatója szomba-
ton Szegedre jön. 

^Hisszük, hogy a város vezetősége 
mmdent elkövet dr. Bereck Péterrel 
együtt, hogy ez az európai hirü ter-
mészetrajzi gyűjtemény Szegeden ma-
radjon. , 

ellenőrzésről kötendő nemzetközi 
egyezmény megsértői ellen megtor-
lásokról kell dönteni. 

E pontban a vita hiábavaló — 
állapítja meg gz amerikái kikül-
dött és azt javasolta, fejezzék be 
előbb a jelentést a nemzetközi el-
lenőrző hatóság jogköréről és csak 
azután térjenek át a /megtorlás kér-
désére. 

Gromiko szovjet kiküldött vála-
szában ragaszkodott eredeti áljás-
pontjához. A munkabizottság wfcgül 
is a jszovjet módosító indítvány vi-
tájának elhalasztása mellett "dön-
tött, hogy a bizottságnak lehetővé 
tegye az atomerőellenőrzés kérdé-
sének minden szempontból való 
megvizsgálását. 

Hír, amely mindent meg-
magyaráz 

s Az amerikai atomerőbizottság 
második félévi jelentésében meg-
állapítja, hogy az Egyesült Álla-
mok folytatják az atombomba 
gyártását és keresik a módját azok 
tökéletesítésére. Ha Amerika meg 
a/karja tartani veze'cőszerepét az 
atomerőfejlesztés során, több gyá-

rat és tudóst kell belevetni a mun-1 

katervek kidolgozásába. 

Az amerikai szenátus és "a kép-
viselőház vegyes bizottsága 174 mil-
liót állapított meg az atomerőbi-
zottság költségvetésére. 

Gondtalan, derűs 2 óra a 

B E L V Á R O S ! M O Z i B & R 
-- Műsoron a tegnapi bemuta-

tón óriási sikert aratott 

cimü hallatlanul szellemes 
bohózat:, hmeíyben viszont-
láttuk legjobb komikusunkat, 
az örökké derűs, nagy nevet-
tetőnket, 

S a l a m o n B é l á i t 
és remek kis társulatát Sn-
gáe Jenővel,"•Máüié Éva és 
Lászlót és Rácz Imrét. 
A filmrészben 

Mexikói futár 
bravurfilm szerepel és leg-

' ujabb HIRAD0. 

Fél 5, lé! 7 és fél 9 órakort 
| MÁTÓL VASÁRNAPIG! 


