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Vasuü szerencsétlenség Gyomén

babám,
babám

az jSít a

szokásba",

Daloló munkaverseny
a Kertész téglagyárban
Les% már tégla

és cserép

a munkásházak építéséhez

Gépzakatolás,
ezáj csattogás, As a eserépgépesek 114 száza, sem szereti a tussolót A kuamelyben
talicskák nyikorgása éa éoek- lékban teljesítették em elmúlt bikgödör hús vize,
még úszkálni ls lehet, az vonzfctlányok hallatszanak U
• oersenyhéten.
za őket.
Éteriért téglagyár présházából.
a
kalapom"
Ebédszünet alatt kisebb-na* tégla szárítók közötti ntacs- „Téglaporos
gyobb csoportokba verődnek.
itákon talicskák,
kiskocsik
J e M az ebédszünet
A fiatalság az üzemi labdarúfcBzIekednok. Az agyagbányából Gözáp
gépek, gásról beszél, az asszonyok a
Jtenycsazörü lovak hozzák
• kezdetét. Leállnak a
frag3- [piacról, a férfiak
politikáról,
'nyersanyaggal teli
csilléket megállnak a csillék, a
esők.
A
munkások
egy
rásze Közben folytatják az éneket is,
lkam a présházban vidáman és
gyorsan folyik a munka.
Az vastagon téglaporog, a tőbbl kő- '„melybe most már a férfiak is
pnekhangok a cserépgyártó gép nyökig agyagos. Ebéd előtt kü- idekapcsolódnak,
téaősen a fiatalok a >mosdé«, , _
a téglagyárban lakom,
feseltót"jönnek.
*Mái- minálunk
babám, « 2 r * vízzel tett kuhikgődrók felé ]téglaporos a kalapom, dalolják
Metnex Ilyenkor nyáron senki '-vidáman, amikor elbucsuzunk...
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ax főtt a izo-

rba.-.s — énekelik a gép
taellett dolgozó- asszonyok és
Ifayok, amikor belépünk.
— A daf ritmusára Jobban
•aegy a munka — mondja Mofjfeár Erzsébet, a cseré pvágó.
A daiotó asszonyok keze egy
feiHanatra sem áll mte. Ábra-

Kisiklott a BYorsvooat,

bárom
zuzódoH

(ehorhocs! össze-

(A Délmagyaíbrszág gyomai tudósítójának éjtszakai
telefonje'cntése.)
kedden
hajnali 4 órakor a békéscsabai gyorsvonat néhányszáz méterrel a gyomai állomás előtt belefutott
az
előtte haladó tehervonatba.
A szerencsétlenség az állomás előtti kanyarban történt, de emberéletben nem
esett kár.

ugrott ki a fék ezóf.ükéből
és arcán, kezén
erősen
incgséríU. A tehervonat X
hátsókocrtját zúzta össze
a gyorsvonat,
amelynpk
néhány kocsija kisiklott.
A körösparti állomásra vontatták vfissza a gyorsvonatot,
amely alig egy óra múlva
kerülő uton már tovább is
folytatta uiját/SzoInokról és
Békéscsabáról érkezett seA közeledő gyorsvonatot gélykocsik segítségével.
a tehervonat zárFckczőJc
A gyomai vasutasok megvette észre,
feszjílp't rohammunkával a
aki nyomban Jeleket adott
szerencsétlenség
után
le lámpájával, de már a ronyomban munkához látlx>gő gyorsvonatot nem tudtak
ta idejében mejgtáUitani. ő
és a 8 órás gyorsvonat már
mag'a
rendes irton haladhatott keaz utolsó
pillanatokban resztül az állomáson.

í szakajtó liszt 2 kiló szalonnaj&*tnnás-ftllm-Múvesg
Elmunkáspáholyoh
a színházban
meg egy fél kenyér

%ám Lafosné, Gyuris FerencnS
fs Molnár Erzsébet az
egyik
legnehezebb munkál végzik a R z okszerö gazödikoődssa! 15 hold mdr sok — monőja Kósző Imre feketegyárban,
de nem maradnak el
szél! gazöa, a mezőgazdaság! termelési verseny egyik esélyese
ptögötl&k a légiagyárt ó gép mellett. dolgozó férfiak sem. Amlegyszerű parasztfaj la, de azo- dásnak kőszönlielem — magya-

p g y szakajtó lisztet, két
g»r elmegyünk a szárítók és a
" káló szalonnát és agy kat in rövidesen kicserélem.
fetótárak felé, oj dp.tba tezde- fél kenyeret adott apám, amiAx egy szakasztó lisztből 15
fegfc nz asszonyok;
kor az életbe kibocsájtott — holdas "gyönyörű mintagazdaság
mondja Kósző Imre feketeszéli lett. Az udvar közepén hatalnincs lene
bánja"...
m Voli
gazda. Ezzel a »felszereléssel* mas Jonathán-fák. Agaik a fői— hallatszik messzire.
bizony keserves volt eredményt dig érnek. Kékes-fehér rajtuk
Blzonyiára a régi tulajdonosra elérni. Evekig napszámba jár- n permet. Ugy néznek ki igy,
£rt!k, mert azt se bánják... Az tam. Később négy hold feles mint valami hatalmas csokor,
feüemositás óta egészen más az főiddel próbálkoztam. 1932-beu amelyben napra kacagnak az
fest a gyárban. Többet, jobbat bohó vetkezett életemben a nagy almák.
mslnelc s tudják, hogy ebből fordulat: agy szőlészeti ás bo1/őzvetien a ház melleit
k nekik van hasznuk. T ö b b ' rászatl tanfolyamra
vetődtem.
* holdnyi, kitűnően rendfe flzcíés, tói fa a tégla, tóbb a Annyira megszívleltem a hal- ben tartott szőlő. Tovább hafeserép és olcsóbbak lesznek az lottakat, hogy azonnal
gyfl- talmas papríkaföld. Konyhakertcekből épülő munkásházak is. mőleskertészetre tértem
Nem ti vetemény lucernával váltakoBáron Istváin vállalatvezető mont könnyest. Senki aem aegi- zik. A távolról Idelátszik a küfenegm utalja a készárukat. Széptett. Kertészeik, faiskoláaok so- lön darabban fekvő kukoricájs téglák és cserepek várják rozatosan becsaptak: De tanul- sa. A határról felszalad
a
az elszállítást Oldalvást egy tam, ha máskép nem, saját ká- szellő, utána végighullámzik a
fegészen másszinü, töredezett, romon. A háború előtt közvet- levéltenger.
feiíhoi kormosra égett téglarakás lenül a második ezüstkalászos
A porhanyósra kapált főid•somorkodik. Ezt gyártották ez tanfolyamot végeztem, 1947-ben
ben
meglátszik a cipősarok
feüamosltás előtt. Most
több a harmadikat
nyoma, ahogy végig megyünk
t 30 százalékkal jobb u
Ahéz, az udvar, a közeli almafái során. Tavaly még nem
minősége és ez • régi árn
környék valóságos kis ellenőrizték a
vegyigyárakat.
Senkinek sem k e l t
paradicsom. Csapoltctejü, pt- Rossz permetezőt vettem, leroscsercpes házát szőlőlugas ve- perzselődtek a Rozmaring-almáS kaíyett 4 és
félmillió szi körül. A szembenrévő gazda- im. Tizennégy évi
munkám
Fogas Imre üzemvezető és sári épületek raldtő fehérre me- ment tőnkre... — komorodik el
Ábrahám elvtárs tt. b. elnök el- szelve. A falakra nagy csere- Kósző Imre. De az államosífesondják, hogy az államosítás pekben piros muskátli akaszt- tott gyárakban már nem fors dul elő ilyesmi. A
Sfta egyetlen reklamáció
sem va. Három nagy lány van
központi
Sebezett a gyárba, pedig most házban.
Hangyában vettem u héten Arsokkal gyorsabban és kevesebb
Az istállóban két Iá, erikő, zolát. Semmi Mfogás sem leköltséggel termelnek. A villany- malacok és rengeteg baromfi het ellene.
iam átlag 15 százalékot takarí- Minden állatom törzskönyvezett
A tizenöt holdat, a házat,
tanak meg havonta. Szénben 25
mondja. Csak a két tehén mind csak az okszerű gazdáik oszázalékot. Azzal, hogy porsze6Ct használnak, ami
éppen
tslvan Jó.
cséplőcsép
« TÜAsba féved?" a
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A gyár 117 munkása a jnlifSsra előirányzott termelést több
fetInt 50 százalékkal
multa fe.

Békési fekefecsépiök
a szegedi ügyészségen

» / . 400 000 darabot Irányoztak
Hő és 822 ezret termeltek. Az
fegész hathónapos Időszakra három milliót vettek tervbe és
Két békési
foketecséplőt
most már egészen Mztns, hogy adott át a gyulai ügyészség
Inégy és féi millión nem adják a szegedi
államügyészségfelui. Ennyit legutoljára 1938- nek, no^r
munkás bíróság
|wn termelt a gyár, de sokkol Ítélkezzen felettük. Kertész
B£)b munkáerőref.
Mátyás békési géptulajdöA nagy munkából
vnlameny- nos gépével a bélcesi kerüStift munkacsoport
kiveszt ré- letbe kapott cséplésl enge1Ml. A behordók a normát 110. délyt. A cséplést szabályozó
fe kthordók ÍSS, a lehuzAk 181 rendeletek értelmében egvik
csépiési kerületből a másikíREM"ESZIK A D I S Z N Ó ?
ba nem lehet a gépet engeSAVÓT
dély nélkül átvinni, nehogy
ADJON NEKI
az ellenőrzést
Idjátszhas
yejczem
sák. Németh Ferenc
a r a ö h u t c a fe ffe felelőa vezető és

Sándor ellenőr
a Utalom ellenére elra^yta kerületét
(
s a közellátási ellenőr tettenérte őket s megtette ellenük a feljelentést.
Mint
kiderült,
a csépiért eredménylapot
nem vezerék pontosan, tehát feketén csépeltek.
A gazdasági rend1 eUenwétőkef a gyulai ügyészségre kisérték. Minthogy
munkásbiröság ott nem működik,
Szegeden Ítélkeznek felettük.

rázza eredményeit Kószó. —.
Hej, mennyit meséilem ezeknek
a magyaroknak itt körülöttem,
térjenek át ők is az ilyen munkára. Eleinte húzódoztak. Dc
most bála Istennek mindig többen követnek. Dszaporodtál a
környéken a Jonathán. Az idén
rengeteg törzskönyvezett jószág
Vau fjt Fcketeszélen..
T7eleségem, bárom ragylányom és magam is Iáláslól-vakulásig dolgozu|n1<. A
tizenöt hold föld Ilyen gazdálkodással bizony sok erre a családra. A környéken
vannak
nagy gazdák. Zákányban akad
150 holdas is. Nekem nem kellene, mert nem tudnám megművelni.
D« Kószó Imre a közösségi
é/elbői fs kiveszi a részét. A
paprlkabeváltóban
vezetőségi
tag, szövetkezetet cs!náT, termelési bizottságban
tevékenykedik, ujabban pedig a termelési
versenyt szervezi. Eleinte 30—
40 jelentkező volt csak. Most
már 150—160 személy kapcsolódott be a versenybe.
Uuzódöztak eleinte. Meg' * magyaráztam miről van
SZÓ. Most már ott toriunk, hogy
a héten végigjárjak őket. Megnézzük, kl mit csínált a versenyben. Vájjon sikerült-e valakinek utólérai engem, vagy talán el is hagyni. Ugy örülnék,
ha jobban dolgozna egyik-másik
magyar, mint én. Ennek a versenynek Feketeszél népe és a
város egyaránt hasznát, nagyon
nagy hasznát venné — mondja.
— Ezért az országért, ezért a
népért sohasem dolgodiaiunk
eleget — gondolkozik el, míg a
szötólugas bűvösében lócára ük
Az eresz alatt lévő oTeánder*
fára valahonnan a közeli fákról
odacsapódik egy gerle. Kacag,
bug és a nap aranyfénnyel önti
ei a szőlőleveleket...
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Julius 31-én osztják kl az élmunkás kitüntetéseket. Éhből
az alkalomból egyes szegedi
üzemek bcinutaló bérleli páholyt biztosítottak saját élmunkásaik számára. Ezek nz üzemek a két kendergytáA a Dohánygyár, nz Állami Villamosmüvek üzletigazgatósága (vo't
gázgyár és villamosvasút), a Lomezgvár és a Faipari Közporit
Az MNDSz ezenkívül külön bemutató bérleli páholyt fizetett
lelő a különböző kisebb üzemek
élmunkásni számára. Az élmunkáspáhoíyokat az MNDSz
a
színházi évad kezdetétől virággal és zöld ágakkal diszifű, minden páholyon megíe-Vő jelszavas táblákat helyeznek el az
élmunkások népszerüsiíésérc. A'
felsorolt szegedi üzemek példát
mutatnak ezzei a gesztusukkal,
a többi szegedi gyár és vállalat
felé Is.
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Kizárások
A Magyar Dolgozók Pártja;
nagyszegedi pártbizottsága aktV'
vetkezőket zárta kJ tagjai sori-:
bői:
Hamar Pál, az újszegeid kendergyártisztviselője.A múltban
Szálasl nevezte k. badnagygyá,
most a demokrácia eben agitált. Munkáját Iia: yagui látta
el. Magatartása miatt méltatlanná vált arra, hogy a párt tagja
legyen.
Németh Imre, Török Tivadar, Láng Ferenc,
Gulyás
Gyöngy
városi
tisztviselőket is kizárta "tagjai sorából az MDP, mert á közpénzeket hűtlenül kezelték és egyéni
céljaikra igyekeztek fordítani.
A következő falvakban
tartunk ezen a héten központi előadóval pdrtnapot-

Csütőrfök, Julius 22. Deszk,
este fél 9 óra Erdős János,
Ujszeníivdn este féí 9 óra Ambrus István.
R nehézipar! Központ
terahatándi.
Tekintse
felszerelt

meg
dúsan
raktárainkat

Szeged, Kállav S- (Hidj-u. 3. TEL2El?W;

