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Mériiokölc, lechnikusok 
a műszaki hét ieleafoségérői 

A Magyar Mérnökök és 
(Technikusok Szabad Szakszer-
vezete a Szakszervezeti Szék-
házban népszerű előadássoro-
zatot hirdetett, amelynek pro-

5-amián hét előadás szerepelt. 

z előadásoKnak városszerte 
nagy visszhangja volt, ezért a 
Délmagyarország megszólal-
tatja a műszaki értelmiségi 
bél vezetőit és előadóit: 

Berény i Árpád 
a szegedi mérnök és építész-
Kör elnöke: 

A műszaki értelmiség abból 
a célból hogy teljesen beol-
vadjon a többi dolgozók kö-
zé, ' elhatározta, hogy saját 
szakszervezetét vl s afejlesztl 
és minden mérnök és techni-
kus belép saját iparának szak-
szervezetébe. Hogy a tudomá-
nyos munka és továbbképzés 
ineg ne akadjon, tudományos 
Körök és társaságok fognak 
alakulni. Az eddigi előadások 
azt bizonyították, hogy nem-
fcsak a mérnök és technikus 
társadalom, d'c a nagyszám-
ban megjelent fizikai dolgozók 
Is milyen érdeklődéssel es fi-
gyelemmel kisérik az előadó-
tokai. 

Szembú akarunk nézni azzal 
B váddal, hogy tipusembereket 
•karunk nevelni. Ez éppen 
Olyan mese, mint a kolhoz 
tnese és csajka mese. Eltenke-
Kölcg ui embertípust akarunk 
formálni, akiket mintaképül 
lehet odaállítani a dolgozóik 
társadalma elé. Ennek az u j 
embertípusnak n képviselői a 
Kossuth-dijas mérnökök, tudó-
•ok és munkások, az élmun-
feAsok, munkásujitók és .mun-
kásig a zga lók. 

Breinovits Vilmos 
műszaki tanácsos. 

— A műszaki értelmiség ezt 
K Centenáris demonstrációs he-
tet azért rendezi, hogy az or-
szág közvéleménye tudomást 
szerezzen arról a készségről és 
felkészültségről, amellyel a 
műszaki értelmiség a tervgaz-
dálkodásban résztvesz. Külö-
nösen súlyt helyez orra, hogy 
« dolgozó társadalom minden 
rétegével fcivegyo a legben-
sőbb kapcsolatokat és az ok-
látás és a felvilágosítás terén 
népszerű előadásokat rendez-
zen. A műszaki értelmiség 
meggyőződése, hogy Ilyen irá-
nyú közreműködésével a terv-
gazdálkodás sikeres mcgvaló-
•4fását eredményesen tnd'ja 
blá támasztani. 

Balogh Pál 
főmérnök, a postamúszaki Igaz-

gatóság vezetője. 

A műszaki értelmiségi hét 
Bélja felkelteni a közönség ér-
deklődését a technikai tudo-
mányok iránt. Feladata, hogy 
Közérthető módon ismertesse 
• technika fejlődését és mai 

Klását, nemkülönben a Jövő-

mi fejlődés Irányait. Külö-
nös fontossággal bír ez azért 
Is. hogy a laikus közönség eze-
ken keresztül Ismerje meg a 
technikai alkotások lényegét, 
• ok esetben azok használatá-
l a k módját és ezzel az elő-
adásokból praktikus hasznot is 
merítsen. Mindezeknek előfel-
Séteie az. hogy a műszaki ér-
lejmiségi hét keretében az elő-
tetők ne egymáshoz, vagyis a 
tzakember a szakemberhez. 

hanem Közérthető nyelven a 
laikus közönséghez ts szólja-
nak. Bízom abban, hogy a mű-
szaki értelmiségi hét keretében 
tartott előadásokat a mérnö-
kök és technikusok szabad 
szakszervezetének rendezésé-
ben nyilvános szakelőadások is 
fogják követni, melyeken a kö-
zönség felkeltett érdeklődé-
sét kívánsága szerint szaksze-
rűségi szempontból .ts Kielégít-
heti. 

Kovács Mihály 
az Ujszegedi Kendergyár 
technikusa. 

A Mérnök 4s Technikus mű-
szaki hét keretében a Magyar 
Kender-. Len- és Jutaipar Rt. 
ujszegedi gyártelepének pusz-
tulása és újjáépítése ramen 
tartott előadásunk célja: is-

mertetni gyárunk fejlődését en-
nek megalakulásától, rombadö-
léséág. valamint a felszabadu-
lási kővető újjáépítésünknek 
eddigi eredményeit. Ennek 
kapcsán ismertetni kívántuk a 
hallgatóság eíőtt az ujjáéj>i-
tés tempóját és azt a harmoni-
kus munkát, melyben a fizi-
kai és az irányitó mérnök és 
technikus gárdánk együtt dol 
gozott. Elért eredménycink is' 
mertetésével ösztönzést kíván-
tunk adni minden hasonló 
helyzetben lévő váltalatnak a 
helyreállítás munkájában és 
serkenteni kívántuk dolgozóin' 
kat arra. hogy szorgalmas, 
odaadó munkával minél ha-
marabb jussunk el, a népi de-
mokráciában minden dolgozóra 
egyaránt váró. kiérdemelt jó-
léthez. 

Lényegesen megjavultak 
a terméskilátásaink 

Hivatalos jelentés a !•» 6iiéskl?éíásokróI 

Budapest, junius 28. A 
földművelésügyi miniszté-
rium jelentése szerint 

az elmúlt kélhet* 'ddszak 
időjárása az őszi kalászo-
sok fejlődésére Cficn ked-
vező volt 

A buza aratása sok helyen 
már folyik, a rozsot a leg-
több helyen már befejezték, 
az őszi árpát is mindenütt 
learatták. A tavalyi kalászo-
sok a legutolsó jelentének 
óta lényegesen megjavultak 
és erőteljesen fejlődnek, 

Bnzáliól czldő szerint a 
kőzcnemél jobb termésre 
van kilátásunk. A rozsból 
Jó termés várható, úgy-
szintén az őszi árpából ls. 
A tavaszt árpa ezidő szc-
línt várható termése lé-
nyegesen jobb a közepes-
nél, a zab Jó közepesnek 
minősíthető, 

a rizs és a köles }61 fejlő-
dik. A kapások az egész or-

szág területén csaknem ki-
vétel nélkül erőteljesen fej-
lődnek. A kerti vetések is 
jó fejlődésben vannak és 
egyre nagyobb tömegben 
kerülnek piacra. 

A kukorica jelenleg mi-
nősítése általában kifeje-
zetten fő, az Alföld egyes 
vidékein kitűnő. A bur-
gonya Jc" nlegi minősíté-
se az országi egyes vidé-
ke! szerint jó, Illetve jó 
közepes. 

Hasonlóképpen áll a cukor-
répa éis a takarmányrépa 
minősítése is. A^umölcsök 
közül a cseresznyén korai 
meggy már piacrakerütt, 
a korai körte, kajszin ba-
rack és a késői meggv most 
kerül eladásra. A szőlők fej-
lődése kielégítő, a terméke-
nvíúés mindenült megfele-
lő. Számbavehető pero-
noszpóra veszély nincs, a 
jégkár is csekély. 

Befeieződtek a színház 
szerződteíési tárgyalásai 

Both Béla ismerteti a színház fövő évi müsortervezetét 
Doth Béla a Nemzeti Szín-

ház igazgatója befejezte a tár-
sulat tagjaival a szírződlelési 
tárgyalásokat és annak ered-
ményéről a következőkben in-
formálta a Délmagyaiország 
munkatársár 

— Operai vonalon csak Bti-
nók Ferenc és I acMngi Ilonka 
válnak meg a színháztól, a töb-
biek valamennyien maradnak. 
Uj tenoiistának szerződtettük 
Hajdú Péter debreceni énekést 
aki Szegeden a János vitéz-
bon már slkererrel bemutatko-
zott. 

— A drámai társulattól meg-
válik Majldth Mária, oki a Nem-
zeti Színházhoz szerződik, Tóth 
Böske, Versémji Ida, Bdborfán 
Klára, (vele nem ls volt alkal-
ma megismerkedni a szegedi 
közönségnek"*, Kcrpely • Judit 
és Szimon Kató ösztöndíjasok, 
(letelt nz egy esztendejük), de 
Pataki; Jenő sem Jön vi za. 

— Áz operett társulatból Ja-
rik Julcsi távozik. UJ bonvivánt 
szerződtettünk Benkő Béla sze-
mélyében Pécsről. Szerződtet-
tünk ezenkívül bárom szinész-
képző iskolát és egy-egy akadé-
miát végzett férfi sziné'-znöven-
déket. Az énekkari szerződések 
teljesen rendben vannak, a ze-
nekaré szintén, a balettkar uj 
vezetőt kap, alivei a tárgyalá-
sok egyelőre még folynak, az-
után döntü' k maj.1 a balettkar 
tagjainak a szerződtetéséről 
Teljesen rendben vannak a 
műszaki szerződének fs 

, Uj igazgatósági titkárnak 
szerződtettük dr. Osvdh Tibor-
nét, míg a tisztviselői kar vég-
leges szerződéséről akkor dön-
tünk, amikor a gazdasági hiva-
tal élére kinevezett felelős Igaz-

gató Szegedre érkezik. A Szege-
di Nemzeti Színházat a GF tel-
jesen önálló hatáskörrel végleg 
elválasztotta a többi állami, 
színháztól 

Ezután Both Béla Igazga-
tó jövő évi műsor tervezetét is-
mertette. A terv szerint 6 opera, 
illetőleg balett, 10 próza és 6 
operett bemutató lesz a jövő 
évadban. Operák Aida, Win 
dsori vig nők, Hovancslna, A 
csodálatos mandarin (balpfl), 
Hoffmann meséd, Figaró házas-
sága. Prózában Csongor és 
Tünde, Zsák a foltját, Gyilkos 
falu, fiomeó és Júlia, Az urhát-
nám polgár, Furfangos özvegy; 
operett Éva, Csárdáskirálynő. 
Orfeusz a pokolban, Sztambul 
rózsája, Diadalmas asszony 
Ezenkívül számításba vetta az 
igazgatóság néhány opera és 
balett, modern magyar és kül-
földi színmüvek és egy moderu 
operett bemutatását ís. 

A Magyar-Szovjet Művelődé-
si Társaság rendezésében hat 
gyermekelőadást tart a színház, 
mindig vasárnap délelőtt. A 
diák előadásait a város kultur-
ügyosztálya rendezi. 

Teljesen u j alapokra fektet-
ték a bérlet! rendszert. Eszerint 
lesz bemutató, »A« egyetemi és 
típus bérlet, utóbbira esakazoK 
tarthatnak Igényt, akik üze-
mekben dolgoznak és tömeg-
szervezetekbe tömörüllek és a 
bérletre a szociális jogosultsá-
guk ls meg van. A bérleteket 
ezúttal nem a színház szervezi, 
hanem a Magyar Nők Demo-
kratikus Szervezetének központ 
ti irodája, ahol a bérletekre vo-
natkozó felvilágosítást mega<b 
Ják. 

1 líránsozás, nikkelezés Fr^scfintannál 
S r . J ó s l k . * - n l c a 13. T e l e f o n 138 . 

A közmuithavállsáií dijaiból 

Csatornák épülnek a szegedi határban 
»(Vízit meg1, hogy ntire for-
ftttjuh a LözmunkaváKság-
fcént befolyt Fi lére ide t! Él-
tess továbbra te pontosan, 
ezzel ts hozzájárulsz a há-
roméves terv sliei-éhezta 

Ez a felirat tűnik a szemé-
be a »Délmagyarország« Kiadó-
hivatalának íárakatdbói az ar-
ra sétálóiknak. A színes felirat 
körül érdekes fényképek sora-
koznak. Az egyik táblán az 
1940—42-es évek nagy szeged-
környéki belvizeit láthatjuk, 
amelyek elöntöttek utakat, 
szántóföldekét, vetéseket egy-
aránt és hatalmas tárokat 
okoztak a gazdáknak. 

»A vízgazdálkodást Köz- és 
tervmankik a hároméves 
terv első évében már 
fndhltahtti 

— hirdeti egy másik tábla és 
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a képsorozaton kubikusokat, 
talicsfcázó munkásokat, zsilipe-
ket, hidakat láthatunk. Csator-
nákat építenek Szeged határá-
ban, hogy az időnként feltörő 
pusztító belvizeket levezethes-
sék, egyben pedig a száraz 
időkben korszerű öntözőgaz-
dálkodást valósithassanak meg. 

Csatornát 57 és fél kilomé-
ter boMZRsigjban éntteitefa 
már a város határában, 56 
kilométer hosszúságban pe-
dig1 csalornamétvttés fnlvt. A 
Kitermelt féld 266.588 köb-
métert lelt Ki. Ugyancsak 
megépítettek 52 hidat és 
zsilipet fs. 

Összesen 89.516 munkanapon 
keresztül dolgoztak eddig a 
munkások. mintegy 716,128 
munkaórát. A munkabérek két 
millió 224,755 forintot igenyel-
tek, amelynek 90 százaléka az 
újjáépítési közmunkaváltság 
alapból került ki. 

A icözmunkaalapra befize-
tett fillérek tehát jó célt szol-
gáltak és szolgálnak majd ezen-

j tul is. A dolgozók filléreiből 
I újjáépül az ország, munka-
I nélküliek jutnak kenyérhez és 
' csatornák épülnek a szegedi 
• határban, amelyek megszünle-
j tik az árvizet, termővé teszik a 
' talajt és jobb termelést lehe-
tőségek biztosításával jobb 
megélhetést teremtenek! vala-
mennyiünknek, 

Lelkesen készülődnek a szeged-
környék: községekben 
az araióünnepétyekre 

A koaücós Jártok, az UFOSz és FÉKOSz 
megegyezlek a gyűlések Időpontjában 

A dolgozó parasztság ország-
szerte nagy lelkesedéssel készül 
Pétcr-rál napjának megünnep-
lésére. A koalíciós pántok kö-
zős nagygyűlésére Impozáns me-
netekben vonulnak fel minde-
nütt a földek dolgozói Pártkü-
lönbség nélkül, együtt ünneplik 
valamennyien ezt a napok ök-
rösszekerek, lovasbandériumoit, 
legények, lányok aratókoszo-
rukkal, virágbokrétákkal gyüle-
keznek majd,' hogy meghallgas-
sák a pártok. valamint az 
UFOSz és FÉKOSz szónokait 
A nagygyűlést legtöbb bében 
sportünnepé'v, népünnepély kö-
veti, este pedig bállal fejeződiK 
bc a nap. 

A gyűlések sorrendje a kö-
vetkező 

Délelőtt 10 órakor o követ-
kező helyeken és előadóknál 
lesz koalíciós nagygyűlés 

Szőregen Szi'ágyi András 
MDP), ószenlivánon Sulyok 

Mthály (FKP), Ujszen'ivánon 
Prágai Ferenc (FKP), Deszken 
Rövi Béla (MDP), Fel:cleszé1en 
llorvá'h Bertalan ( N T ) , Do-
rozsmán dr. Fábián László, ba-
jai főispán (NPP), Balástyán 
Dénes Leó (MDP), Arpádköz-
ponlon dr. Pálfv Gvőrgv (FKP) 
Kisteniplomtanyán Török Fe-
renc (FKP), Pusztamergésen 
Seres József (NPP), Felsőköz-

ponton Bartha János (MDP), 
Szatymazon Némelh László 
(FKP), Tápén Papdi György 
(MDP), C.válán Sknovits Mi-
hály (MDP), I.éngvelkápolnán 
Báthorí Lajos (NPP), 

Délelőtt 11 órakor tartanak 
gvülést: Alsóközponton dr. 7.ökí 
Sándor (MDP), öttömösön 
Strack Adám (MDP), Sándor-: 
falván dr. Fábián Ferenc (FKP.j 
Algyőn Strack János (MDP)j 
Csengéién Virágh István (FKP)/ 
Szentmihálytelkcn Csonka Istí 
ván (FKP.) 

Várostanyán délelőtt fél 11 
órakor lesz gyiYés. Rózsa Iliért 
(NPP) beszél, délután 3 órakor 
pedig Röszkón Csorna Gyula; 
(NPP) beszél a nagygyűlésen, 

A koalíciós pártok kijelölt 
előadói hóttön dé'utdn 5 Arakor 
a városházán a polgármesteri 
tanácsteremben jelenjenek merf 
közös megbeszélésre-

Keresek kisebb 

tslrftszüzemliez 
szakembert 

aürf mfaid a termelési rumit-
fcá'a'okban, nrhiít t 
múmiákban nagy gjal.or? 
latlai bír, Ci»" « tiartóhíj 

/ 


