
Ruzsajárás és Ktrálylia»0in vezet 
a szeged<örnyéki mezogazdesagi 

termelési versenyhen 
Permetezőgépet hap a legjobb szaiymazi gazda 

A szegedi mezőgazdasági 
termelési versenyiroda az el-
múlt napokban megfigyelte 
a szegedi határi és rangsor-
ba állította a termelési ver-
senyben résztvevő községe-
ket Megállapították, hogy az 

első helyen IUi/sa.júrás és 
Ivirályhaloiii áll, első.'úr-
ban a jelesek lerén elért 
eredményekkel, ele ugyan-
ii«v a növényápolás lerén 
és a .szőlészeiben végzőit 
iiMinkéréinV n'notán is. 

Az (gyin, termelési ver-
freuvben eddig Mé.; ái os Szil-
veszter bak lói gazda az első, 
nyomban utána következik 
másik bak lói versenytársa: 
Katona Imre. A harmadik 
l'elvon Itáe7 György ruzsa-
járási gazda áll, a további 
sorrend pedig a következő: 
Kószó Imre (Feketeszél), 
ördög Gergelv (Frketeszél). 
Dobó Imre "(Baktó), Papp 
L Iván (K irályba l o m A 
megállapítások szerint az ő 
vetésük eddig a legszebb és 
leglőbbel teltek a növények 
ápolása, gyümölcsfák gon-

dozása érdekébeu. 
Az eddigi eredmények ter-

mészetesen egyáltalán nem 
véglegesek, csak a verseny 
jelenlegi állását jelentik. 

A termelési versenyiroda 
időnként ellenőrzi a gaz-
dákat és szemléiről, a ver-
seny állásáról rendszere-
sen ad ki tudósításokat, 
amelyeket lapunkban Is 
mindig közlünk majd. 

A termelési verseny egyeb-
kénl még mindig egyre na-
gyobb kereteket ölt. A leg-
utőbb Járay Gyula gazda-
sági felügyelő Szalymazon 
hivto fel ennek fontosságára 
a gazdák figyelmét. Ez alka-
lommal örley György vas-
kereskedő egy 

uj permetezőgépei aján-
lóit fel jutalomként alejf-
jobb eredményi elérő 
vzalvnia/i gazdának. 

Ezen a gyűlésen nyomban 
nyolc uj jelentkezés" történt 
a termelési versenyre, de 
a7.óla is továhbfolynak a 
jelentkezések. 

-

Felesleges könyvelt adfa el 
S Z Ű K Í T S könyvesbolt, Köicsey-uSca 1. 

Rendkívül nagy érdeklődés mellett 
to'yfaiják a KIQSz Ismeretterjesztő 
előadássorozatát 

A KIOSz szegedi csoporlj.. 
és az ipartestület Ismeretter-
jesztő elöndnssorozatol indi-
loll a kisiparosság részére. Az 
első előadást dr Gyübky Ru-
dolf. a szövelkczetüiyl n'rinisz-
térium köziigazgatási* osztályá-
nak vezelője tárlolta meg .Kis-
iparosság a népi demokráciá-
ban címmel. A többi közólt 
bejelentette, hogy 

a kormány a Ids'parl ls be 
szándékozik kapcsolni m 
exporttermelésbe. 

A kisiparos munkája inegköny-
nyitésére a készítendő cikk 
árának 70 százaléka erejéig 
hitelt kap. Ez is bizonvitja, 
mernivire megbecsüli és" nél-
külözhetetlennek larlja a népi 
demokrácia n kisiparost. 

A második előadási hétfőn 
tartol la ifj. Komócsin Mihály, 
« szegedi Szakmaközi Bizott-
ság lllkára Az államosítás gaz-
dasági IcóvetkeonénvetMI be-„ 
széli Példákkal Nzonvilottajlt 

noijA az államosilás soha nem 
tesz.i feleslegessé a kisipart, 
ellenkezőleg a tőíés szabotázs 
megszűntetésével lehetővé le-
szi. hogy több nyersanyaghoz 
jusson. A hároméves terv einell 
a dolgozók életnívóját és ezál-
tal n kisiparos is egyre több 
és több megrendelést Kap 
majd. A Kisiparos tehát saját 
jólétét segili elő, ha a három-
éves tervért, a népi demokrá-
cia építésén dolgozik. 

A kövelkező előadást Wei-
ner Zoltán, a KlOSz központi 
vezetőségi tagja tartja »A kis-
iparosság aktuális problémái, 
cimen az ipartestület nagyter-
mében. 

LaczM órás és ékszerész, 
Kárász-utca 14. Keresek kar-
és zseltórákat (veekerórát is), 
ezüstöt, brillaiínsékszereklet má-
slis áron. Ora- és éksnerjavi-
'•ást vállalok. 

' .-.:> lati! Vemzaii S g i n h á z heti mflsara: 
Szerdán, 12-én esto fél 8-kor: János vitéz. (Premier béri. 19l 
Csütörtökön, 43-án este kivételesen 7-kor Madarász. (Bsz.) 
P. nleken. 14-én este fél 8 kor: litejeii * vennék. (Bérletsz.) 
Szombaton. T5-én rél 8 órakor: " --1- U -- • * -- • * 
Vasárnap, 16-án este fél 8-kor: 
Hétfőn. 17-én este fél 8: 
Kedden, 18-án este fél 8 kor: 

Szerdán, 19+n esto fél 8-kor 
Csütörtökön, 20-án este fél 8: 

Pénteken, 21-én este fél 8-kor: 

Szombaton, 22-én este fél 8: 

János víié/. (A-bérlet 19.) 
János vitéz. rBérletsz.) 
János viléz. 
Gian'ni bclttecbi. 

D. II. 18. Opera bolyárak. 
Fi 111 armón ikus li angver seny. 
Sevilla: borbély. 

Opera helyárakkal. 
Mélyek a gyökerek. 

Premier, rendes helyárak. 
Mélyek a gyökerek. 

B-bérlet. rendes helyárak. 

Dolpozóh Színházának műsorát 
Pénlekcn. 14-én este fél 8 kor: lde«cu gyermek. 
Igen kedvezményes jegyek kahatók a Magyar Mázsánál, 

n Del ni agyarország kiadóhivatalában, 
kedden 18-án esle fél 8-kor: G'.anii Srhhthi és Csárda-

Jelenel, balett. D. II. 18. 

Jegyek kaphatók, bérletek válthatók a Magyar MuzsánfU 
a Dálmngynrország kiadőh'v.T.látom. 

e b f t f c n e t vé^ezbe* 

a naps áiiiioí teáivá fs 
Biró lent az állami fcollégísln 

jnohallgnlónőből 

A gv-irnk. földek, irodák 
és egyéb munkahelyek dol-
gozóinak hatalmas tábora 
építi az országot végzi az 
ujjá építési. Az uj világot 
készítik elő. Az uj világ 
építői közé tartoznak azon-
ban azok is, akik mégcsak 
most (készülnek hivatásukra, 
akik tanulnak, hogy azután 
minél hasznosabban szol-
gálhassák népüket. A hala-
dószellemü. közösségért dol-
gozó egyetemi hallgatók 
nagy tábora ez. 

Ennek a tábornak egy tag-
ja ö is. Husz éves, vékony, 
kissé sápadt arcú, de égő-
szemü lány. Abnfalvl Vera 
másodéves jogh allgató. 
Édesapja napszámos. Sok 
nélkülözés után jutott odá-
ig, hogy ma már az állami 
Petőfi Sándor kollégiumban 
nyugodtan tanulhat. 

— Sokfelé végeztem az 
iskoláimat. — mondja. Sok-
szor küzdöttünk a minden-
napi kenyér gondjával, mert 
apámnak hol volt krresele. 
hol nem. 

Polgárista korában a be-
járók nehéz éleiét élte. 

— Békéssámsonon lak-
tunk. de nekem Tótkomlós-
ra kellett polgáriba járnom. 
Fél 6-kor keltem minden-
nap és csak délután 5 óra 
felé vetődtem haza. Gyen-
ge fizikumu lány voltam, 
nagyon megviseli a rend-
szertelen étkezés, zaklatott 
munka. 

Később mégis különböze-
tit tett és a szegedi zárdába 
került gimnáziumba. 

— Orosházán laktunk, 
amikor elhatároztam, hogy 
gimnazista leszek. Lakásom 
nem volt Szegeden, ezért a 
zárda (internátusában szeret-
tem volna lakni. Itt azon-
ban 

130 —260 pengői kérlek az 
apácanővcrcfc, meg külön 
természetbeni beszolgál-
tatásokat. 

Ezt persze nem tudtuk meg-
adni, mert apámnak nem 
volt állása, ök mereven el-
zárkóztak minden kedvez-
ménytől. Igy egy öreg néni-
hez kerültem kosztra, lakás-
ra, aki mindig káposztával 
etetett. 

Ki tudja mi lett volna a 
tanulnivágyók(sorsa, hanem 

Íőn a felszabadulás? De el-
őtt és meghozta a tanulás 

ehetőségét. 
Az állami kollégium se-
gélyt ad Abafnlvl Verának, 
a SzEISz Is ruliascgélybcn 
részesítette a legutóbbi 
akeló során, a progresszív 
tandíj megvalósulásával 
pedig csupán nyolc forin-
tot kell fizetnie egy fél-
évben az egyetemen. 
— Biró szerelnék lenni, — 

mondja, amikor jövő tervei-
ről 'érdeklődünk.. Ezért vég-
zem a jogot.. 

Reméljük, el is éri célját, 
hiszen most is hasznos tag-
ja a társadalomnak. Az 
egyetem joghallgató egyesü-
letének titkára, legutóbb a 
MEFESz diákvezető iskolá-
ját végezte cl Budapesten, 
minden közösségi munká-
ból kiveszi részét, mert — 
amint mondotta — rájött, 
hogy csak a közösségért élő 
és dolgozó ember lehel iga-
zán ember. 

(I. 

Szeged Ferencváros bajnoki pünkösdkor? 

A sorsolás szerint, Űrnapján 
kellene lejátszani a Szeged— 
Ferencváros Nemzeti Bajnokit. 
A zöld fehérek vezetősége át-
iratban fordult a Szeged AK-
hoz. nmelvhen azt az óhaját 
ffejezte kij hogy pünkösdikor 
együttese szabad, okkor sze-
ré iné lejátszani bajnoki mér-

l'Siik-ö sokor Ml M es 
rangadó lest Szegeden 

Az SzMTE és a Tisza NB 
ll-e.s csapataink találkozóját a 
sorsolás pünkösdvasárnapra 
irja. A mérkőzés elé szegedi 
sportkörökben nagy érdeklő-
déssel tekintenek, mert a két 
rivális egyesület közötti talál-
kozók minden időben jó spor-
tot nyújtottak. A versengés ez-
úttal is fennáll, a Tiszát csu-
pán egy pont előnye választja 
el az MTE-től, amely a tavaszi 
idénv során eddig a vasutas 
csapat előtt állt. Az SzMTE 
szeretné visszaszerezni riváli-
sától jobb pozícióját, épjven ez 
teszi ezt a találkozót az NB II. 
rangadó mérkőzésévé szegedi 
viszonylatban 

Motoros péiyaavaló 
a stadionban. 

A Tisza motorkerékpáros 
szakosztálya pünkösd vasárnap 
délután országos salakpálya-
avató motorversenyt rendez. A 
verseny rendezősége igen nagy-
szabású sportattrakclórói kivan 
gondoskodni, ezért meghivást 
intézett az összes fővárosi na-*" 
egyesületekhez és a vldt< 
egyesületekhez. A küzdelem öt 
szambői fog által 100. 125, 
250. 350 és 550 köbcentis ma-
torok számára. Egy-egy ver-
seny távja a kis kategóriáknak 
3x8 kör, mig 250—500 kate-
góriákban 3X10 körős lesz. 

Megindul) 
a teke Szabadná® Kapa 
bH/épdlInlöje. 

Áprilisban értek véget teké-
zőinkné.l a Szabadság Kupa 
elődöntői, amelynek összesí-
tett végeredménye a kővet-
kező: Gázgvár —MVSE A 6114: 
5929, Tisza-SZAK 6001:5762, 
VAOSz—MVSE B 5843:5689. 
Az eredmények alapján a kö-
zépdöntőbe 'kei-ült a Gázgyár, 
Tisza. VAOSz és az erőnyero 
HTVE Csapata. A középdöntő 
sorsolása alapján a döntőbe 
jutásért a Gázgyár kerül szem-
be a Tiszával, inig a VAOSz a 
HTVE-vel. Ezeknek a csapar 
toknak az első forthilót május 
15-ig kell lejátszani egymás-

kőzésél. A Szeged elnöksége, 
az ügyben tárgyalást kezdett 
a fővárosi egyesülettel, amely-
nek eredményétől függ: F.z-o 
pünkösd vasárnapján" NB I. 
osztályú bajnoki, vagy az ere-
deti terminuson játszák le a 
Szeged—Ferencváros találko-
zót. Döntés mára várható. 

sal. mig a második fordulót 
május ,!l-jg. 

ltirk»/ás. Az MTE középis-
kolás birkózód közül a 120-as 
mezőnybői hárman szereztek 
az országos ISK bajnokságon 
helyezést. Táhorosi (Felsőipar) 
félnehézben 2. Nagy (Felső-
ipar) nehézben 3. Borsos (Du-
gonics) középsulyban 4. Me-
lyen végzett. 

Ökölvívás. Budapesten ren-
dezték meg az országos ifjuságl 
•egyéni bajnokságokat, ame-
lyén a kerületből hárman ér-
tek el helyezést. Pehelysúly-
ban 2. Balogh (K. MÁV), fél-
netrézsulyban 2. Tomkó (Nagy-
kőrös), mig nehézsúlyban 3. 
Fazekas (Cikta). 

StTunuUtor Nándor, a ZriuyO 
KAC. majd a SzAK volt több-
szörös kerületi válogatott já-
tékosa Budapesten hirtelen el-
hunyt. Az ismertnevü, kiváló 
játékos halála mély részvétel 
keltett s szegedi labdarugó-
körökben. 

Tekeeredincnyek. A VAOSi 
hölgyek folytatiák staeressze 
replésttkel az NB I-hen. Ez-
úttal a székesfehérvári MAV 
női csapata ellen győztek Bu-
dapesten 102 fakuiőnbségget 
A csapat legjobbja) Nagvné 
543 és Tormáné ' 515 fával 
voltak. — A SzAK férfi teke-
csapata a kerület I osztálya 
bajnoksága során négy nap 
nap alatt két győzelmet ara-
tott. Előbb az MKUMTE el-
len győzlek 3018:2891 fa-
arányban. második alkalommal 
a Tiszát győzte le 3042:297*' 
faarányban. Ezzel a győzelem-
mé! a piros-feketék felzárkóz-
tak a Gáz listavezető csapatá-
hoz. ami igen komoly telje-
sítmény. ' I > 

Az Összes tcrütéll. üzem' ég 
szakmai SzlT csoportok sport-
vezetői pénteken délután fél 
6 órakor a szakszervezeti szék-
házban (sportosztály) pontosait 
megjelenni szíveskedjenek. 

Szerdán délután fél 3 árakon 
a vegyész-hallgatók futballmér-' 
közöse a főiskolásokkal; f&í 
5 órakor pedig az orvoskan, 
és bölcsészkar mérkőzése ai ! 
Ady-téri pálván. 

Jó gazdasstonynak jó recept, 
Legyen otthon Szabó-ecet! 

E c e t g y á r , K á l v á r i a - u t c a 2 0 . 

G Y A P J Ú T 
csak a Magyar Országos Szövetkezeti Központ 
és az általa megbízott Földműves Szövetkekezet 

vásárolhatnak 
Szegedi Földműves Szövetkezet Területe; Szeged, Tápé. 
Rúzsa járást és Város tanyai Földműves Szövetkezet. Területéi 

Alsóközpont, Huzsojárás, Virostanyn. 
Szjejged-Fetsököizpont-Balástyai Földműves Szövetkezet. Terü-

lete- Felsőközpont, Balástya, Oszeszék 
Kisteleki Földműves Szövetkezet. Területe: Kistelek, Sör 

vényháza. 
Sándorfalvi földműves Szövetkezet. Területe: Sándorfalv* 
Csengelel Földműves Szövetkezet. Területe- Csengeie. 
Pusztaszeri Földműves Szővelkezet. Területe: Pusztaszer. 
Algyői Földműves Szővelkezet. Területe Algyő 
Kiskundorozsmai Földműves Szövetkezel Területe: Kiskun-

dorozsma, Kisleuiplomtanya. Arpánközpnnl 

Hódmezővásárhely i Földműves Szővelkezet Perül ele. Hőtl-

niezővásárhely egész területe 
Szentes Városi Fö ldműves Szövetkezet, lerölele: Szentes, 

Szegvár, Mártély, Fábiánsebestyén Magyartés, Kiskl-
rályság, Nugyuiagoos, Üerekegyliáza. 

Csongrádi i o.dmtives Szövetlcezei. Területe: Csongrád e^<-vf 

terüiele. »» 


