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índnyájunk kenyeréről van szó 
GépeUenőrök, pártszervezet, szövetkezet, jól működő 

rendőrség ellenőrzi Szeged környékén a cséplést 

AJsókőzpont határa mostaná• 
San, o bö, áztató jaliusi esők 
gMn valóságos zöld tenger ké-
pű mutatja. A tarlót valami 
egészen világoszöld szín folyta 
Se, a semjék friss Zöld, a pá-
jult Mezőid, a hatalmas kuko-
ricatáblák haragoszöldek. A ha-
tár ezernyi tanyája köri bo-
ruló. összebújó nyárfák, jege-
Itgék koronái pedig vetekszenek 
tggmással, hogy minél mélyebb 
pőld színben bólongjanak. 

Ebben a szemet, szivet gyö-
nyörködtető világban teljes Iram-
mal folyik a cséplés. A falu 
közelében két Hofher-traktor is 
dohog, a falutól fóbbra, balra 
lágyan zsongnak, bngnak a csép-
löszekrények. A halárban a zöld 
látóhatárt négy-öt helyen is ma-
fcsbaszálló, aranysárga por-
osslop töri meg: ott is fehér 
zsákokba ömlik a pirosszemü 
kenyér mag... 

Alsóközpont határa majd 
huszonnyolcezer hold. A határ-

üzemmel dolgozó harminc gé-
pet Idtünö «zervezet ellenőrzi. 

Az MDP alsóköz ponti cso-
portja a cséplések kezdete óta 
állandó szolgálatot tart fenn. 
Tóth Fereuc titkár és a párt-
szervezet vezető tagjai úgyszól-
ván éjjel-nappal talpon vannak. 
A pártházban állandóan cseng 
a telefon. Szegedről, közellátás-
161, közellátási és gazdasági fel-
ügyelőségtől, polgármesteri hi-
vatalból érdeklődnek állandóan. 
Rendben van-e minden, losz-c 
baj a cséplés körül. Néha tiz-
tizenöt kerékpár is támaszkodik 
a pártház falához, a vezetőség 
tagjai azon járnak ki a hely-
színre orvosolná a hibákat. 

— Sebők B. Jóskának Feke-
teszélen elfogyott a csépelni va-
lója, szaladjatok kl hozzá, 
mondjá'ok, menjen At Szíksós-
ra, az ottani gépek nem győzik. 
Vegyenek át Rátától csépelni 
valót.. — mondja Tóth elv-
társ. Jó egy óra múlva hely-

T o t ó p a V i l l o n , l e s z 

a Szegedi Ipari Vásáron 

han, a különböző kaptíánysá- színen van az üzenet, meg egy 
gok területérc elosztva mintegy 
harminc cséplőgép működik. 
Ert a már tíz napja teljes 

óra és felbúg H rövid szünetet 
tartó gép. A folyamatosság hiz-
tosltva van. 

Filidmüvesszöveikezet felelősi átüt 
A pártszervezeten kívül az 

álsóközponti Földművesszövet-
fcezet ls mindent megtesz, hogv 
min/l hamarabb készen legyen 
a cséplés. Kedden az egyik gép-
iiét szabálytalanságot lepleztek 
le. A gép felelős vezetőit a gaz-
flasági rendőrség őrizetbe vrttc. 
A gép természetesen leállt. A 
fcsadagazda kétségbeesve- sza-
ladt fiÜhöz-fához. Ml lesz a mun-
kával. nii lesz huszonkét em-
bere lei vérével ? 

A * Földmű vesszövetkezet egy 
műszaki középiskolái végzett ke-
zelőt állított a gép mellé. El-
lenőrnek pedig egy nagyon lel-
kes, becsületes, fialal tanítót. 
Üzemanyagról gondoskodtak. 
Egy fél délutánt időveszteség 
után újra dolgoznak 

a cséplés kezdete ótí. A hat 
kapitányság területét járják éj-
jel-nappal. Hol Mórán bukkan 
fel egy gyalogos rendőrjárőr, 
hol Fckcteszélen. stvit fel egy-
egy rendőrjárőr kerékpárjának 
fékje. Van, r.hol bokáig érő ho-
mokban fenéidének meg, vau, 
ahol gyaJogcsapásokon kell ka-
rikázni, tarlón áthajtani, árkon 
átemelni a gépet. Dc minden-
hová elérkeznek ezek a néger-
barnára sült rendőrök. Az egyik 
helyen a felszerelést, k másik 
hdyen az Iratokat vizsgálják 
felül Megkérik: szíveskedjenek 
lemérni a gabonát.., 

A szegcdi gazdasági rendőr-

ség jeepje ls hol Itt, hot ott 
bug fel a tanyák közölt. A ho-
mokos részen szinte elfullad a 
motor, de eljutnak a Iegeldu-
godlabb helyekre is. 

Munkás eHlenörzi 
a B-lislás tisztet 

A cséplés ellenőrzéséből leg-
jobban azonban az ellenőrök 
veszik ká a részüket. Az UFOSz, 
a FCKOSz állított minden gép-
hez megbízható ellenőrt. Más 
vidéken a szakszervezetek je-
löltek embereket, részben üzemi 
munkásokat Fischer Ferenc 
például Börcsók Károly gépé 
nél van szolgálatbau. Valami 
B-Iistás katonatiszt a gép fele-
fős vezetője. Már többszőr pfeif-
ferista-kijelentéseket tett. Ilyen 
gépnél két szemét kell kinéznie 
az ellenőrnek, nehogy — egy-
egy zsák gabona ifélrecsusz* 
szék.« A határsávban levő gaz-
dák a fel-felburjánxolt rémhí-
rek miatt most nagyon hajlan-
dók volnának egy kis külön üz-
let lebonyolítására a gépeknél 
De a gépek ellenőrei résen áll-
nak. — Tudjuk, hogy a mi 
munkánktól függ a falu, a vá-
ros kenyere, llt nem veszhet el 
egy szem buza sem — mondja 
társai nevében Fischer Ferenc 
az egyik széksósi tanyám 

— Azzal, hogy vigyázunk, a 
demokráciát segiijak — hangoz-
tatta fél óra múlva Kocsis Já-
nos üzemi munkás, gépellenőr 
egy távolabbi cséplőgépnél. 

A gépeilenörökét törekvéseik-
ben segitik az MDP szervezetei, 
a szövetkezetek, az UFOSz, a 
FEKOSz, a helyi rendőrőrsük 
és a gazdaság! rendőrség. Egy 
Jól működő, rugalmas szervezet. 

Segítik, mert a kenyérről, 
mindnyájunk kenyeréről van 
szó.., 

Németh Lajos 

Pénteken felkereste a Lottó-
jövedéki Igazgatórág sport-
totó osztálya a szegedi ipari 
vásár rendezőségét és megál-
lapodtak. hogy a vásáron kü-
lön totó-pnvillont állítanak 
fel. A Loltójövedékl Igazgató-
ság sport-toló Osztályának ve-
zetője, Kilián Sándor nyilat-
kozott. hogy érdekes uiitást is 
hoznak Szegedre, igy remélik, 
hogy a tolónak eddigi nagy 
népszerűségét még jobban 
emel! az Ipari vásáron bemu-

tatásra kerülő ujitás. 
A jelentkezők nagy számára' 

való tekintettel az ipari vásár 
vezetősége beszüntette a je-
lentkezéseket. A vásár így Is 
az eddigieknél Jóval nagyobb 
területet foglal el. Bekapcsol-
ják a Széchenyi Mozi melletti 
kerthelyiség területét is. to-
vábbá az ptcai építkezéseket 
a Deák Ferenc-utcán a Vörös-
m^rty-utcáig akarják meghosz-
szabbitanl. 

p o r i 
rnammmrm, 

Négy bajnoki mérkőzés a SzQK pályán 

A demokratikus társadalom 
Rer-dőriárőr a tarióu, j felépíti sis elhanyagolt iskolákat 
„jeep" a homokban ülést tartóit a nagyszegedi pafronázsbizoffság 

Az alsóközponti rendőrőrs Ie-
jfáaysége nagyon keveset aludt 

MAMIIT 
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Telefon • 824 
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1, T E X A S B A N ! 

nmc& mese 
Vadnyugati film. 

Főszereplő: O'BBIEN 
Egyidejűleg a 

2. T f o e i s C S i P i i 
Küzdelem a vadlillatok-
kal a legsötétebb dzsun-
gelben. 

HÉTFŐTŐL SZERDÁIG 
A legizgalmasabb bűn-
ügyi filmi 

4 J S Z 4 
Rí a gyilkos? 
Üldözés, hajsza g gyil-
kos után. 
Küzaclem egy ártatla-
nul halálra ítélt életé-
ért. 

Főszereplő: 

p i e r r b l o u i s 

Előadások léi 5, tél 7 és 
tél 9 órakor, — Pénztár 
délelőtt 11 12 ás dél-
után 4 órakor •a tor 

7 

A nagyszöged! patronízsbi-
zollság ülést tartott, pmelyen 
megtárgyalták az egvesv volt 
községi és felekezeti Iskolák-
ba kiküldött albizottságok él-
tai készített jegyzőkönyveket. 

1 Megállapította a bízottság, hogy 
" Szegeden a volt római kato-
likus Szent Gellért általános 
iskola és s mőravárosi köz-
ségi iskola helyreállítására 
mutatkozik & legégetőbb szük-
ség. A többi iskolám később 
kerül sor 

A Gellárt-iskota, amely a 
piarista gimnázium épületében 
működik, rendkívül elhanya-
golt állapotban van Erek 'óta 
használhatatlanok az illemhe-
lyek és az épületben 600 nö-
vendék egy. ÁVC-re jár. A bi-
zottság helyreállíttatja vala-
mennyi WC-t, 

njjaép't. a kapufáikét, al-
Fftzt lafafet, Itlvakol'aiia, 
lefestet: a tantermeket, uj 
padokat, fai' teásokat sze-
rez Ij«, nre^jav'tta'ja »» aj-
tókat zárakat, fceövegezíeifi 
az ablakokat. 
Nem sokkai jobb a helyzet 

a mőravárosi iskolában sem. 
Az épület még árvizelőtti, ro-
zoga. de azért ideiglenesen 
használhatóivá lehet tenni. Itt 
számos folyosó és terem kime-

szelóse. az ablakok gittelése, 
a padozat, küszöbök, szekré-
nyek. kémények javítása, uj 
táblák és fogasok felszerelése 
várat magára. 

Ezeket a helyreállítási mun-
kákat mind a patronázsbdzott-
ságnalc keli anyagilag fedeznie, 
mert a kultuszminisztérium 
előirányzatát teljesen kimerí-
tik nz" ország egyéb részein 
levő. úgyszólván romokban he-
verő Iskolák, amelyekben már 
évek óta szünetel az oktatás. 
Ezért 

n htéofteág a társadalom Icg-
Btélcsebh rétegeinek bevo-
Násával India csak leljesV 
ten/ feladatát. 
A szükséges anyagot az 

MNDSz és a Magyar Ifjúság 
Népi Szövetsége " társadalmi 
uton Iriztosilja matinék. Sza-
badtéri előadások. Muzsikáló 
Nyári Estek rendezésével. A 
munkák elvégzését a Szakma-
közi Bizottság vállalta magára. 

a szakszervezetben tilnnvüil 
do!goiék inuiikabr'jádokhan 
vonulnak majd b* roham' 
Mimikára, 

hogy saját és minden dolgozó 
gyermekei szeptemberben már 
egészséges, kitűnően felszerelt, 
a népi demokráciához méltó 
iskolába járhassanak. 

Ma este a HUNGAREA kellemes terraszán 
k o s s a s j á n o s 

• Szegcdi Nemzeti Színház opera énekese operákat és operette-
ket énekel. G e f o o ö d i i l n t a c i j I 

Szegjed mai labdarugó mű-
sorát tePcs egészében a SzAK-
pályán bonyolítják le A nap 
legnagyobb 'mérkőzése, a Sze-
ged—Magyar Textil Nyári Ku-
pa bajnoki fél 7 óraiior kez-
dődik. A SzAK csapatát csak 
közvetlenül a mérkőzés előtt 
állítják össze. Az erőviszonyok 
alapján szép tűzdelem és biz-
tos szegedi győzelem várha-
tó. Ez előtt a mérkőzés előtt 
háromnegyed 5 órakor kezdő-
dik az MKUM" 3- KMTE Nyá-
ri Kupa bajnoki. Sajnos erre a 
találkozóra az Újszeged ismét 
tartalékosait áll ki. de remél-
hetőleg a hazai környezet el-
lensúlyozni foírh a kecskcmé-

JÓL .tkerült a városházán 
mte-tartett sportankét 

Szombaton délután n város-
háza közgyűlési terméton 
nagysikerű sportankétot tartot-
tak." amelyen Alberti József 
tartott előadást. Párhuzamot 
vont a mult és Jelen sportja 
között és kiemelte a imitt 
Sportjának hibáit, amely csak 
a káváltságosok céljait szolgál-
ta, háttérbe szorítva a népi 
és a tömegsportolás jelen lősé-

fét. Ezzel szemben a demo-
rácáa a néptömegek sportolá-

sát tűzte W célút. Utána dr. 
Kreisz László sportsebész tar-
tott előadást a sport egészség-
ügyi szerepéről. Az előadáso-
kat több hozzászólás követte. 

A Szakszervezet" MTE mai 
Nyári Kupa mérkőzését Makón 
játsza le a MVSE csapatával. A 
Nyári Kupa többi mérkőzése: 
»A« csoport: Szolnok—ÉTO. 
SVSE—EMTK. Haladás—SBTC 
DVSC—Elektromos. Déli cso-
port: KAC—r.sMTK, KKVSE— 
Szentes. HTVE—KMTK. 

Tí«*OT.verseny a Slart'onban. 
A chmakeszi magyarság férfi 
és női csapatát látja vendégül 
a Tisza. A mérkőzések ma reg-
gel 9 órakor kezdődnek. 

.a DLASz hétfőn délután 5 
órakor tartja meg hivatalos he-
lyiségében rendkívüli kőzgyü-

lick nagyobb tudását és leg-
alább az egyik pont Újszege-
den marad. Ugyancsak a SzAK 
pályán játszák le í! mezítlábas 
bajnokság döntőit. Az első he-
lyért fél 4 órakor küzd meg 
egymással a Móra és az Ujso-
mögyitelop. a harmadik hely-
ért pedig 3 órákon a Dugonics-
gimnázium és Újszeged me-
zítlábas csapata. 

A mezítlábas mérkőzésen 
szereplő játékosok hozzák ma-
gukkal igazolványokat, meri 
csak annak felmutatása tncl-
-lelt léphetnék l>o a pályára. A 
rendezők 4 órára jelénjenek 
meg a pályán, v 

léséi. A gyülé.'i tárgi-a a DLASa 
területének megoszlása: lesz, 
azaz á kunsági csoport átcsa-
tolása a bajai osztályhoz. 
Ugyancsak holnap délután 6 
órai, kezdtette! tartia a DLASz 
évi rendes tlsztujitó közgyű-
lését. amelynek tárgysoroza-
tán az' kiénykőzben megürült 
tisztségek betöltése óts több 
fontos, a jövőt Illető teendő 
kerül letárgyalásra. 

NcvezéVi halárViő jcl'us 2V 
az NB-Iien és Jiil'ns 2f>. a ke-

rülctttán 

Az MLSz és a DLASz niösl 
tette közzé a jövő bajnoki év 
nevezési határidejét. Az NR, 
L. NB II. és NB III. osztá-
lyokba 50(1. 100. illetve 50 fo-
rint nevezési dtj befizetésével 
egyidejűleg lehet a nevezést 
elküldeni, a hátralékos tarto-
zások eigvidejü befizetése mel-
lett. A DLASz i.. ti. és ifjúsá-
gi bajnokságára 50. illetve M3 
forint nevezési díj befizetésé-
vel egyidejűleg lehet a neve-
zést julius 26-íg beküldeni. Ifi-
csapatok után nevezési diial 
nem kell fizetni. Mindkét szö-
vetség fefliivia nz egyesületek 
figyelmét hátralékos" tartozá-
isiik egyidejű rendezésére, 
mert ellenkező e se tton a ne-
vezést visszautasítják. 

Pé ríhlre* 

Pártnapok n kerületi szervte-
zclckbcsi jal'us 21-éts, szer-
dán: 

Rókus 7 óra: «fr. Gál Tiva-
dar. Móraváros 7 óra: Róna 
Béla. Felsőváros 7 óra: Ha-
lász György. Fodorlelep fél 8 
óra: Rimovits Mihály. Alsóvá-
ros fél 8 óra: TomMcz Imre. 
Osomogyíte'cp fél 8 óra: Er-
dős János. Ujsomogyilelep fél 
8 óra- Varga Pál Ufszeged 
fél 8 óra: dr. Toldi Ferene. 
Jőzsefte'ep fél 8 óra: Márki 
András. Belváros I. 7 óra: Dé-
nes Leó. Belváros II. 7 óra: 
Perjés! Károly. 

Jnl'us 24-án, Sromlifllnn: 
Kecskéstteiep 8 óra: Pcriési 
László. 

Üzemekben ezen a héten 
szakszervezeti napot tartunk. 

Az MDP Belváros I. szer-
re/elének »Makarenkó< gyer-
mek kultércsoportja vasárnap 
délután 6 órai kezdtettél gyev 
mekeiőaoást rendtez Kálvin-té-
ri székházának uagytorméton. 

A kecs kés telepi MDP szer-

vezet ma délután • 5 órai 
kezdteltei kuturdélutánt lm-
dez. Utána tánc. 

Szemi'aiárwuvezetők értekez-
lete 19-én. hétfőn este 8 óra-
kor a Kálvin-téri székház kis-
termében. Pontos megjelenést 
kérünk. 

fCis^e-esIícdöfc f?svafa 

SzőveflftezeU lanfo'yaoioJi, Az 
érdekképviselet felhívására S 
kiskereskedők körében igen 
nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a szövetkezeti tanfolyam 
iránt. Augusztus eleién indul 
meg a szövetkezeti tanulmányt 
kör mégpedig két 35-35-ös 
csoportban. A résztvevők rt 
tanfolyam kezdetéről égvén? 
értesítést kapnak. Azok. akik a 
20 forintot még nem fizelték 
to, haladéktalanul fizessék l>a 
az érdekképviselet irodáiéban 
(Széchenvi-lér 15.. I. em.l 

Válmwtatány) ülés. Keddten, 
20-án délután C órakor vá-
lasztmányi ülést, 24-én. szom-
baton délután 6 órakor pedig 
rendkívüli közgyűlést tart ni 
érdekképviselet 


