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1 i M nyáron elkészül 
az épülő gyermekklinika 

1944 nyarán elhalt a cse-
Bsemősárás. sírássá görbült a 
mosolv a lábbadozó gyermek 
Ajkán." Kiürítették a gyermek-
klinikát. néh iny nappal ezután 
pedig már a fasizmus által 
nyakunkba zúdított háború 
megjelent Szeged fölött is an-
golszász bombázók alakjában. 
A bombákból nemcsak a vas-
úti hiúnak jutott, hanem a 
klinikának is: őt telitalálat 
ugvszólván a földszintig le-
rombolta az épületet és a 
hátsó fcrlözőpavillon déli sar-
kát is elvitte a hatodik. 

Sokáig igv ál l t a klinika, itt-
ott mercoéző falai inkább va-
lami hegycsúcson ál ló hajdani 
lovagvárra emlékeztettek, kör-
nyékén romantikus szerelme-
sek adtak találkát és a romok 
között éjjei kóbor ebek csa-
hollak. 

Tető alatt a pavillon 

A demokrácia hároméves 
terve azonban nem feledkezett 
meg a gyermekklinikáról sem. 
Ezév márciusában már mun-
kások fürge lábai dobogtak is-
mét a romokon, effy-kettöre 
eltűnt a törmelék a hátsó pa-
villon megmaradt részei kö-
rűi és uj falak nőttek ki a 
földből. 

A MEMOSz emberei való-
ban kiteltek magukért. Ma már 
szép piros tető ls fedi az épü-
letet. mindkét emeletet helv-
reálÜtollák. a déli szárny sé-
rülésének semmi nyoma. Itt 
már a fülés- és yizvezeték-
szerciő munkák folynak, ele 
az asztalosoknak is nemsokára 
dolguk lesz. A padlás újszerű, 
teszitömüves. nmi sok ifameg-
takarifást jelent. 

— Szeptemberben már be 
lehet rendezni a klinikát — 
mondja Gomliai Mihály elv-
társ. a munkavezető, aki 
egyébként régi szegedi mun-
kásmozgalmi ember és Rákosi 
elvtárssal együtt Ízlelte hosszít 
időn át Horthyék börtöneit. 
— Természetesen még nem 
lesz ofyan befogadóképessége, 
mint a főépületnek volt. de 
hiszen csak átmeneti időről 
van szó. 

Csákénnyal a romok ellen 

Innen nyomban átmegy ünk 
a főépületbe. Három héttel ez-
•tiőlt kezdték bontani. EJciutc 
csend fogad, mintha egy lélek 
sem járna itt. Nemsokára azon-
ban feltűnik az egyik magá-
nyosan meredő falon három-
emeletnyi magasságban bél 
mclós. Derékig meztelenek, 
bronzizmaikan csillog a veri-
tek és a napfény. Olyanok, 
mint dászszobrob egy palota 
homlokzatán. De azután meg-
emelik u súlyos kalapácsot és 
a szabályos döngetés messzire 
if lmll ik Szglpái Ferenc és 
Oláh Gyula elvtársak nem 
• szívbajosak?, meg sem jnog a 
lábuk és már zulian le a tör-
melék. Kissé odébb Csnrv Jó-
zsef és Kasza Ferenc /fohász-
kodik ncki« hatalmas feszítő-
vasak!.ai a hajdani erkólv osz 
topának, a hatalmas tömb di-
rib-darabrfl töiik az udvaron. 
Robaj, porfelhő. Nem marad 
ei mögöttük Záreczky elvtárs 
sem. Toldira emlékeztet, amint 
Herendit ragad és buzgó szak-
értelemmel dönti kt egyik fa-
lat a másik után. Nem csoda, 
nmnkaversenyben állanak egy-
mással. Gombai elvtárs jóked-
vűen meséli, hogy a normát 
általában 110-120 százalék-
kal túlteljesítik. Két hét múl-
va szeretnék befejezni 0 bon-
tást. 

— Most a fasizmus marad-
ványait tüntetjük et — mondja, 
azután ugy folytatja, mint aki 
nagy titkot árui el —, au-
gusztus elsején megkezdjük itt 

tervév végéig, még a jövő nyá-
ron ál lni fog a klinika. 

„A nép épit a népnek" 

Pedig nem könnyű a tmunka. 
Vésővej, csákánnyal dolgozik 
a 26 ember, nem alkalmaznak 
betonfurót. mert az épület be-
tonja tele van vassal. A vas-
rudakal viszont kiegyenesítik 
és maja újra felhasználják. A 
beton törmelék, a tégla: is újra 
fallá, mennyezetté tesz. A fal-

ban falúit vezetékek jórésze 
sértetlen, használhatók a fű-
tőtestek ls. Néha furcsa dol-
gokat produkál a véletlen: a 
inunkásoK mesélik, hogy a ro-
mok között ép orvosságos üve-
geket találtak, teli gyógyszer-
rel. A vasbetont összezúzta a 
bomba, az üveg megmaradt. 

Fét négy. de még senki nem 
teszi le a szerszámot. Heti egy 
órát a MEMOSz-stókház ja-
vára dolgoznak. 

— A minnp — meséli bu-
csuzóui Gombai elvlárs — va-
laki megkérdezte tőlem, liogy 
ki épiti ezt a klinikát és ki-
nek. A nép épiti a népnek — 
feleltem neki. Mi építjük ma-
gunknak, gyermekeinknek és 
minden magyar dolgozó gyer-
mekének. 
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A fasizmus roinboll, a de-
mokrácia épit. Néhány Iiónnp 
múlva ismét gyógyuló gyer-
mek mosolyog a tiszta ágyacs-
káklian és fehérköpenyes 
ápolónők suhannak hangtala-
nul a folyosókon. Ezek a gyer-
mekek mái' annak a társada-
lomnak nevelkednek, amely 
nem ismert majd a pusztítást, 
csak az építést. 

SZEGEBI PAPRIKA, SZEGEDI BUZAFAJTA, 
SZEGEDI KUKORICA... 

R szegedi nöuénynemesítő intézet szellemi őolgozói segít ik 
mezőgazdasági munkauersenyt és szoujetgyapot nemesi-
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A mezőgazdasági termelési 
versenyek sikeréért ország-
szerte nagy erőfeszítéseket 
lesznek a dolgozó parasztság 
tömegei. Ehhez a munkához 
a szellemi dolgozók ls segít-
séget nyújtanak és kiváló szak-

téséuel kísérleteznek 

különösen érdekesek. Ober-
inayer Ernő Msérletügyi fű-
igazgató tájékoztat az intézet 
Valéria-téri laboratóriumai-
ban. r.hoi fehérköpenyes ve-
gyészek. szakemberek végzik 
szoi'gos kísérleteiket a niik-

kémcsövck világá-emberek segítik elő főként a roszkópok 
minőségi termelés ügyét.Ujab- jban. 

— Legfontosabb kfsfrle-
triuV közé tartozik — mond-

ban a mezőgazdasági kísérleti 
telepek Is lekapcsolódtak 0 
versenybe. Így a szegedi nö-
vénytermesztési és nővénvne-
íncsitő kísérleti intézet ls.'Kl-
sérletűgyi telep több ls van 
Magyarországon, de 

nővénynenies'lií 'idézet Sze-
geden kívül r*ak Mosonma-

gyaróv,írott van. " . - * » 

ja a főigazgató —, liogv 
bánkuF 1054-cs búzából IKÍ-
teraii) és fő minőségű uj tör-
zset Iciivésszilnlí kL Ez sze-
ttW. fiifajfának tek'utíietö 
és az eádiigi kisérlelek alap-
ján tgui termő képesnek m a -
tafkozúk. 

Az itt folyó kísérletek ezért Fokozni akarjuk sákérminősé-

A rscxsiásó kanadai tartományi 
elnök Hitler könyvégetőit 

utánozza 
Quebeeből jelentik: Kanadá-

ban Ouebcc tartományban a 
mult bélen ismét a hitlerista 
barbárokra emlékeztető rajta-
ütést rendeztek Duptcssis tar-
tományi elnök személyes utasí-
tására az úgynevezett speciális 
rendőrség emberét. Razziára 
szóló paranccsal a kezükben, a 
remi őrség emberei a korareg-
geli órákban betörlek a mon-
treali Victorg könyvkereske-
désül* s a később érkezői Mrs. 
Elisabclh Mascolo üzletvezető 
tiltakozása ellenére körülbelül 
1000 dollár értékű irodalmat 
koboztak el. Az elkobzott köny-
vek túlnyomó része szépirodal-
mi. szakszervezeti, történelmi, H 
szocializmust és a munkásmoz-
galom történetét ismertető 
könyv volt. 

Duptessis jegyzékén, mml 
yiizgalót irodalom olyan Írói ki-
válóságoknak a könyvei is sze-
repeltek, mint Gorkij, Tolsztoj, 
Dosztojevszkij, Solohov, Pus-
kin. az orosz irodalom legna-
gyobbjai; Smedleg, Snow. hí-
res amerikai irök; IValt XVhil-
man kiváló amerikai költő, va-
lamint népdalgyűjtemények és 
Paul Robcnson viíágliirii néger 
énekes lemezre vett >Egyesült 
nemzetek dala? esett a rendőri 
razzia zsákmányául. Egy gyor-
san megejtett vizsgálat megál-
lapította, hogy az elkobzott 
marxista könyvek túlnyomó ré-
sze, mint a többi könyv ís, 
mind megtalálhatók a köz-
könyvtárakban. 

A razzia után Elizabetli Mas-
colo üzletvezető nyomban ki-
jelentette: »A szakszervezeti 
mozgalmat és a szocializmust 

- -—. „ , ismertető könyvek , elkobzása 

is az újjáépítést. A másodikkomoran emlékeztet bennünket 

Hitler kőnyvégető orgiáira. 
Amikor egy üzlethelyiséget üyen 
önkényesen razziázhalnuk, mi-
kor klasszikus irodalmat . és 
olyan könyveket, melyek ff vi-
lágon mindenütt megvásárolha-
tók, Duplcssis a saját jegyzé-
kébe véve elkoboztatja", akkor 
itt az ideje, hogy Kanada népe 
gondolkozzon szabadságjogai fe 
tett*. 

Szakszervezeti vezetők nyom-
ban tiltakoztak Duplessís rend-
őrterrorja ellen; R. Iladdow, a 
bőrmunkásunió (CIO) vezetője 
követelte az elkobzott könyvek 
visszaadását, míg a villányimul-
kás unió vezetője Jean Pare ki-
jelentette: »/ia meg nem állít-
juk ezeket a dolgokat, a fa-
sizmust fogjuk válunk beve-
zetni. Az unió követelte az el-
kobzott könyveknek a jogos tu-
lajdonosaihoz való visszatéríté-
sét és minden további hasonló 
razzia beszüntetését. 

A kultúrájával dicsekvő nyu-
gati féltekén, az angolszászok 
uralta" Kanadában. íme Így ve-
szik át egymás után Hitler hir-
h « j l módszereit. 

Kirgiz tudományos 
expzd'cló 

A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának kttrgiziai fiók-
intézete kirgiz tudósokból ösz-
szoállilolt 22 expedíciót indí-
tott útnak n Kirgiz hegygerinc-
től a Csatir-Kul sóslóig és a 
Tieu-San középső tömbjéig ter-
jedő vidék maradéktalan fel-
kutatására. A különböző expe-
díciók munkája a geológia, a 
talnjkulatás és a lxolnnika min-
den területére kiterjed. 

íjét is és egyesítjük bő termő-
képességével. Szegedi Jófogu 
kukorica kitermelésével is fog-
lalkozunk. amelynek különö-
sen alföldi viszonylatban van 
nagy jelentősége. Intézetünk-
nek államilag elismert nemesí-
tett füfajtái is vannak: a kos-
kenylcvelü réti perje és a ta-
varkbuza. 

Oiyau füveket akarunk kt-
lensés/teni, amelyek az al-
löhl •syenjtc és száraz ho-
mokján Is b'zlw lermést ad-
nak m'nl legelőfüvek. 

Intézetünk egyébként a ho-
moki. sziki füvek és pillangós 
növények, gvepnövények egész 
sorát nemesítik. 

Megtud luk 0 herma ver fő-
igazgatótól. hogv 

Szegeden kS?ér!eleznek az 
<Hrírá5»s V'sseavlailKMi r. ;<*>•-
Jelentőiéjü gyapolternte'és-

Olyan művelési mesterfogáso-
kat keii megvalósilani. ame-
lyek eunok a melegégövi nö-
vénynek a mi éghajlatunk alatt 
való beírásét is tehetővé le-
szi. A Szovjetunióból igyekez-
nek beszerezni a legészakibb 
gyapottermesztés! natúrokon 
termő gyapotfajlúkat, amelyek 
továbhnemesitcsével megrövi-
díthetik a szántóföldi lenyész-
időt és ezzel hazánkban is 
meghonosíthatják ezt a fonlos 
növényt. 

Az rlőufiuce'tő k'sérfelek az 
Mlszeged* ifaérlcti telepen 
tuár folynak, valam'nl Mező-
hegyesen 's a szegedi inté-
zel ellenőrzése alatt. Négy 
Körtet fafSé iát már iue«íio-
zalíúk a gvanotnak és ntosl 
még Turkesztán észak" ré-
széből szerelnének besze-
rezi!" gyapolfajfákal. 

Hasonló nagyjelentőségű kísér-
let folyik a ritánusnemesitésért 
is. amelynek különösen termő-
képességét igyekeznek fokozni. 
A legkiválóbb rizs faj tik kite-
nyésztésével Is a szegcdi nö' 
vénvnemesltö intézel foglalko 
zik." Eddig 103 rizsfajtávat ki-
sérleteztek 

— Nem is lenne ez az in 
tézet szegedi — mondja mo-
solyogva a főigazgató —, ha 
nem foglalkoznánk R paprika 
neniesitesévoi Is. 

A csV.ősséy.:nenles rüszer-
Uíipeta e«y'k foutn* (efaőa-
(anfc, de nem hanyagol jak 
w a parai'jcsompapr'ka ne-
mes'léséi sem. 

Meg kell ínég em!ékeznem a 
somkóró nemesítéséről, amely 
nelc döntő jelentősége van a 
Duna—Tisza köze talajának, 
gyenge homokteriiieiednelk 
rnegiavilásál;an. Ha Idejében 
vágják le. még n virágzás előtt, 
akkor igénytelenebb takar-
mány Céljaira is használható. 

Sók sikert várunk a nö-
vény nemesi tő intézet muiiká 
jától, amely ercdrbényCscn se 
githeli elő az ország mező-
gazdaságiinak továblil fejlődé 
sót. 

ü aíií! dorozsmai 
résztvevők a leemelési 

versenyben 
Szegedkőrnyékén ujabb és 

ujabb jelentkező növeli a mező-
gazdasági termelési verseny mé-
reteit, amely az aralás után 
ujabb lehetőségeket nyit meg 
a gazdák számára. Különösen 
dicsérettel kell megemlékez-
nünk azokról a kisparasztokról? 
akik maguknál sokkal többliol-
das, jobbrnódu gazdákat hív-
nak ki versenyre. Ilyen esetek-
ben természetesen minőségi ver-
senyről lehet szó. A kiskundo-
rozsmai id. Deme Sándor, aki-
nek a Rába-dűlőben mindösz-
sze 1100 négyszögöt területi 
szőlője van, most termelési 
munkaversenyre hívta ki llácz 
Rudolf Mba-dülői 11 holdas 
szőlősgazdát, vele együtt Far-
kas Jánosné öt holdas és Seres 
Sámnclné három és fél lioldaS 
szőlősgazdát. 

A cséplésck során is ujabb 
munkaversenyek születnek. 
Kiskundorozsmán Kisapáti Ist-
ván cséplőlulajdonos a gépéhez 
lieosztolt id. Deme Sándor cs.'p-
lési ellenőrrel m un k a versen yr e 
hivta Dorozsma összes cséplö-
géptnlajdonosait, cséplési ellen-
őrjelt és munkásait. 

HapkőzioMbon íétositését 
re»v«zi a VüOSz 

nőcsoporlja 
A városháza dolgozonői tf 

VAOSz otthonban nögvülést 
tartottak. Ezen dr. Zámbóné, 
Antalffg Erzsébet x Gyermekne-
velés a demokráciában? címmel 
tartott. érdekes előadást. Be-
széde hatására a jelenlévők in-
dítványozták egy napköziotlhon 
létesítését, valamint munkadél-
utánok megszervezését. A gyű-
lést a VAOSz kuiturgárdájának 
szines műsora élénkítette, majd 
a közalkalmazottak szakszerve-
zete áltat készített Ízléses és ot-, 
cső ruhák divatbemutatójában 
gyönyörködlek a gyűlés részt-
vevői'. A VAOSz nöcsoporija 
szombaton este fél 9-kor ujabb 
műsoros estet rendez, amelyet 
máris nagv érdeklődés előz 
meg. 

ü i iSzervez ik az Rifőldi 
Tutíománvos Iptézefet 
Megírtuk, hogy a Szegedi 

Egyetemi Ifjúsági Szövetség és 
a Kátmány Lajos Kör felirat-
ban kérte'a kultuszminisztert, 
hogy szervezze át a szegedi 
egyetem Alfól<ll Tudományos 
Intézetét, amelv íontos köz-, 
pontja az Alföld luctományofli 
életének, A fe l i rata választ 
kajmtt a Kúlnvány Laios Kör 
a kultuszminisztériumból éa 
ebl>en köztik, hogv 

az ifitézer njtászerreéséí 
és a sxercü" i f futá í ezzel 
kapcsolatos k"vía-á*aH lel-
tctr'teni' fogjják-

A jövő költségvetési évben pe*: 

dlg nagyobb tudományos szc„ 
mélyzetiel és'mctffelelő dologi 
elláimánnval is biztosítják ag 
intézel szélesebb körű tudo-
mányos numkáját. 

ESrnyáhbili fs^oteCiáaUk 
• íjasá&klgi reahörségtr/ 
Szeged kornyékén elszajto" 

rodtak a fcketecséplések s aí 
gazdasj'^i rendőrség éjjelt* 
nappaliéi léve dolgozik a visz* 
szaelések Tetderilésén. Légy 
utóbb öl környékbeli fekete* 
cséj>lésrőt érkezett be jelentós, 
A géptulajdonosok és elten? 
örök mér őrizetbe kerülték. A 
nyomozás érdekél/en a gyanú-
sítottak nevét egyelőre neu» 
adták ki. Minden' ValószJnü$é# 
szerint péntekre már teljej 
fény derül a visszaéléseké?-, 
amelyről részletes beszámolói 
adunk, 
_ _ • >~: r-


