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Sietek a földmüvesszövetkezetfee, 
hogy megkössom a termelési szerződést! 

GHtimr litván fokete.sxéli 
jp:i/ila bemegy a MOSzK szegé-
ül kirendeltségébe* éa meg-
emeli kalapját: 

— Iiat ós fél holdom van 
• mondja. — Méhészkedóssel 

Is foglalkozom, ezért is akar-
Ii k káposztarepcét termelni. 
Jó olajos a magva, virágját 
meg kedvelik a méhek. Csak-
hogy nincs igavonóállatom, se 
pénzem, a tavalyi jégverést se 
tudtam még kiheverni, mert 
liogy a négy q terek ís sokba 
kerül. Azért főttem, hogy se-
gítsenek valahogy rajtam. 
/ — Kössön termelési szer-
ződést! — moncha írj. Kósa 
Káról v, a MOSzK termelési 
pllenöi-e. 
{ — Kőin ölt én, de nem tu-
(űom, mi az. 

Vetőnnag, takarmány, 

szappan, műtrágya. . . 

. " — Hát idefigyeljen, elma-
gyarázom, mi ax a termelési 
szerződés. A termelő a MOSzK 
utján beszerzodik bizon vos 
fajta növények termelésére, 
Megállapodnak, tuibői menv-
m i t yet be. Megkapja a szüfe-
üégcs vetőmagot, jelentős ked-
.ve/.nényekben részesül, az 
c-gúsz gazdasági éven keresztül 
szaktanácsot kap, beőrés után 
jK'dig nincs gondja a piaora, 
valamennyi szerződéses utón 
termelt áruját ránézve igen 
R.-dvező átón átveszi tőle a 
MOSzK. Így a termelő előre 
ki számíthatja évi jövedelmét 
és aszerint gazdálkodik. 

C.zimer gazda még' meg-
tudja, hogy holdankint tiz 
kiló vetőmagot kap 80, illetve 
00 forint száutásí hitelt, nsze-
rmt, fesete vagy homokos-e 
« föld. Kap díjmentesen egv-
fuázsa nbriikpojzifcsát, holdan-
ként négv kilő szappant tisz-
tálkodásra, továbbá egvmázsa 
azujierfoszfátot ax előállítási 
ér feléért. Így módiiban áll 
majd, hogy a szerződésben 
előirt Telté tolok melfett ter-
meljen, Jól megmunkált talaj-
ban, a kötelező műtrágya fel-
használásával, a tnrlnhóiitás 
votőszántás elvégzése után. jól 
előkészített magágyban. Fgy 
mázsa rejK-emaflért beérés 
ftt/tn háromszoros búzaárat 
kap, ami igen sokat jelent., hi-
szen holdanként 5—8 mázsa 
repcéje terem meg. Utána még 
bírja is a föld, vethet bele 
tarlótarimpUt, kukoricát. 

Szövetkezeti tagok 
előnyben 

Tavaly a '©óznák mígnwgán-
t-é.Qekkeí ís köthettek termelési 
szerződést, most már ez kizá-
rólag a MOSzK-ra, az államra 
tartozik. A termelő n lakó-
helyéhez legközelebb eső föld-
müví-sszövetkezet utján szer-
ződik, teheti ezt akkor is, ha 
uotn szövetKü/.cti tag. a tagok 
vis/ont az igénylésnél előny-
i*vn részesülnek. Valamennyi 
kedvezményt, juttatást ugyan-
fcsak a szövetkezeten keresztül 
kaj)jn a szerződő gazda. 

A terményeket is a szövet-
facet ©vüiti Iw- és juttatja to-
vább a MOSzK-hoz. Szei-ződést 
Vsak husz holdon aluli gaz-
da köthet, fgy az eddig kl* 
asákmáiivolt Kisparaszt nagy , 
termelési előnyükre tesz szert' 
n kulák okkal xxcmlien. így ja-
vítjuk egyúttal mezőgazdasági 
termelésünket minőségi vona-
lon és tesszüJc — az ipari ter-

emő léshez hasonlóan — foko-
"jRoH.au tervszerűvé. 

A gazdák nagy része már 
megértette a szerződéses ter-
melés Jelentőségét. A köveiké-
zö gazdasági évre u megyében 
I80U katasztrális holdon" szer-
y.tttHek minőségi buzatennosz-
tésre, szöszösbükkönyt 1700 
holdon termelne* majd, vi-
szont repcét esak 113 holdon, 
fisz.i árpát 00 holdon, rozsot 
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rozsot 1500 holdon lehetne 
termeim. Minőségi bUzatcime-
lésre edd Lg 11 lóJdtnüvesszö-
vctkezettei kötöttek szerző-
dést. Miért nem használja ki 
teljesen a dolgozó parasztság 
tu udott lehetőségeket? 

Nem kell azonos fajú 
cseremagot beadni 

A szerződés feltétele ugyanis 
ax volt edd új hogy a gazda 
a kapott minőségi vetőmaijért 
ugy:mabból a termén v MI 
ugyanannyi vetőmagot adjon 
cserébe. Ennek sok kisparaszt 
az aszálykárok miatt nem tu-
dott eleget tenni. Most uj ren-
delet jelent meg, amely lénye-
gesen megkönnyíti a" terme-
lési szerződésnek megkötését. 
Aa a gazda, aki minőségi bú-
za, vagy rozstermelésre kivíin 
szerződni, de nincs közönsé-
ges vetőmagja, amit eserélxJ 
adjon, helvette más nővénvfaj-
ták magját is beadhatja." Itt 
olvan terményekről van sző, 
amelyeket licszo! gáltat Askor 
Babona helyett is elfogadtak. 
A kulcsarány a következő 109 
kiló húzónak megfelel 110 kg. 
rozs vagy kétszeres, 117 kilo 
árpa vagv zab, 100 kilő köles. 

130 küó májusi morzsolt ten-
•gen, 29 ki ló rizs, 77 kuó nap-
raforgó, '40 kfló lenmag, 55 
kiló renoemag 45 kiló MHanag. 
60 kiló hab, 06 kiló borsó, 50 
kiló lencse, 220 Siló burgo-
nya vagy 166 kiló vöröshagy-
ma. ö s á minőségi árpa vető-
magot akkor is kaphat a gaz-
da, ha ugyanannyi közönséges 
árpa vetőmag árát kifizeti. 

— Most már értem — mond-
ja és veszi fekete kalapját. 
— Sietek « főldmúvesszövet-
kezetbe, dte szólok a többiek-
nek is, hogy elmondjam, amit 
itt hallottam! 

Siet, mert belátta, hogy a 
termelési szerződéssel saját 
/nagának, de egyben ax egész 
dolgozó parasztság te ax egész 
magyar nép érdekét szolgálja. 

A munka hds! haloStÍB 
Nemcsak a háború, de aa iij-

jáépitás is megköveteli a maga 
liősait. Drobiua Antal szegedi 
szakaszvezető a budapesti rom-
házak robbantásainál tetjesitet-
r4 kötelességét Az egyik napon 
a Szécbenyi-utc* 1. szára ahrttt 
ötanelctes háx robbantásánál 

.km eropán a feje LV-zo't ld a 
romok alól Nyomban hozzá-

. fogtak a mentőséhez í<i kél ói'áa 
keresztül ásták kt a kövek, tég-
lák, Mmnctékréí kfttó. Kteb™. 
umümmi olyan arős iafat rér 
Um k A m k e n d be m anódú 
sok intett, hogy DroWna em-
kaMwt»*S nem hirte u Ö v dolgozlak. Szépen haladt előre 

rallan katasztrófa következett - -
be. Az ötödik emelet födémjo 
ugyanis ugy szakadt be, hogy 
magával szakitolta a többi eme-
leteket is é» ellemetéssel fenye-
gelle az ott dolgozókat A sza-
kadás pillanatában Drobina 
Antal bajtársias-ágból még 

tefc b *«£•. egy-két acóval jm-

naMtkodott fájdalmat náatt, de 
nem Rtgolódott, hanem hó*-
o*e« siwa vedett másfél óráatev 
resxtftl Akkor imtr nem bí»1« 
tovább te végetért 26 éve* élőfej 

A mn-ka hősi haLoftja Diné-
maga előtt kilökte a munka- \ Waa A»tal BEakasrvezető. fla=TBL. 
helyről őrmesteréi, de ő már ívit Szer i re hozlík é» disiew. 
nem tudott elugranl A lörmo-; ltaio«si tóilsőségek kóaíít te-
lékek rászakadtak éa nyakáig I meriék el a belvárosi tömet*-
teljesen belemelték, érdekes mó- bm . 

l u ^ m a t f i ^ n ^ a k c B f f t r -

verse i iy gsvS^fesef 

A Gazdasági Főtanács a® ön. 
ként Indult beszolgállatási ver-
seny Jutalmazására pétliitelt bo-
csát az országos közellátási hi-
vatal rendelkezésére. A legjobb 
eredményt elért kétségek föld-
míves szövetkezetei nagy értékű 
gépeket kapcak. Aa egyéni ju-
talmazás elbírálásánál figj-etem-
bo veszik, hogy a kenyérg-abona 
feleslegéből ki szolgáltatott be 
többet a C vételi jegyre. A be-
szolgóltllásl verseny eredmé-
nyeit előrelálhatólag október 
végén bindetik kL 

Létszámcsökkentés és fizetésredakció, 
szigorú takarékossági rendszabályok 

a szegedi Nemzeti Színház a U 

ÁM 01 At fé'miViÓB deficitet három millióra euSkkent^ut a Gf 

A GP! rcadelkezésB szerint) 
a Szeocdl Állami Nemzoti Szín-
háx eddigi 5,400.000 forint de-
ficitjét aa nf óvmfbvn 3 mft-
lüóra keh lecsökkenteni. Eb-
ben ax ögyben kérdés* intés-
tünk Both Bf!a elvtárshoz, a 

Nenrtett Sxinbáx ígazs-
tójához, hogy hogyan hajtfa 

végre a szegedi szinhíí a 42 
szAzalökoa deffcitcsökkentéai 
rendelkezést. Both B&a a kó-
vctEesüket mondotta: 

— AdcfketesókirentéxigoMdoIa-
t « megértéssel k « i fog-xlnf. 
Szercteoi Snegiedtet. 9 színháa 
vezetétó* aaévt vállaltam, mert 
art tartom, fet.-ntetaí v.mnnk 
ennek « srtnítótnaA és fejlÓ-
dőképex. De nem eshettem 
sem a várost^ sem nx intóa-
mtor-sovinizmus feihíjába. Be 
kellett látnom, hogy ® szegedi 
szfnh&a társnlatánní felépitéso 

ékezett 41 
(Debreceni ludősttónk tcle-

fonjclentése.) Megérkezett Deb-
recenbe a 41. hadifogoIyvonat 
899 hazatérővel A szegedi és 
szcgcdkörnyéld hazatértek név-
sora a következő: Király István 
(1911. Szeged), Kovács I.ajos 
(Liszt-u. 15a), Kovács Mihály 
(Dévai-u. 13), Kodály Vince 
(1919. Szeged), Bodző József 
(Kistelek), BRaráth István (Sző-
re©), dr. Jíesay Jó no* on-osez-
redes (Szeged, Sói Zoltán 
(Deszk), Döthc Vince (Szőreg), 
Fehér József (Kistelek), For-
gás Antal (Szatymaz), Bányai 
János (Mindszent), Sólik Sán 

dor (Csanytelek), Daróczi Ist- gyár). 

vóa (Mélyknt)', N5me4h József 
(Kistelek), Twndarl JSnoa (1919 
Szeged), Tanács Adiuv (1919. 
Szeged), Kondás Mihály (Kö-
tetek), Oncsó József (Do rozs-
ma), Papdi István (Dorozsma), 
Rács József (Kistelek), Kuczora 
LoJos (101(1. Szeged), Papp Lu-
kács (1921. Szeged), Makal 
Károly (Tápé), MeruMorf An-
tal (Csengele), Sándor Miháív 
(Szeged), Szilágyi TószlS (1918. 
Szeged), Klein Pál (Kárász-n. 
8), Eröődi Károly (Atokbá* 
407), Krizsa! Gytifai (Faragó-u. 
8), Vasa Ferenc (DétiWb-n. 14), 
Reingí Géza (Szegőd, Dohány-

Szeged jelenleg felvevAépe*-} ivómat boa vau. F> s/árr .uiícrt 
aéeéhcz túlméretezett ! ítFX'.OOií forfut itíruifcsV 1 

Hatmilliót költött nz fu'Carn n ! lufiiíA 200.000 forint bt .étek 
uzegedi sziuhíLzsra 6s ebből bevé í ir tfx\ 
télként niiadösszo hatszázezer! Sarretcém, ha ht 
forintot kapptt vissza. Byen | rfafa jsa-
kedvezőtlen arány sem One-: A í-árrjLsm 
rámái, sem a NemxetínS u o m i ^ b m ^ s a i « hite t Ha 
fordult élő te ebből ónként í t^y fc-^r r fpwr f ' iA i 'fv*. es 
adódott a kérdés: szüleiébe | j, füwtonaib-s^ís • ' 
van-e a pzegwli IcöBönségrtck í fogía, utó 
n'W'Art* onoiiiiTfeM ftrs nnnov ' ... >: ». . * • -

A »Dolgozók az iskolóérft 
akció során a szegődi KlOSr, 
KISOSz és az iparu-st,ület hely-
reállította a tépé-törökteíepi 
általános iízofát és vasárnap 
délután meleg ünnepség kere-
tében adta üt n község lakos-
ságának. A KIOSz részéről Ka-
tona András, a KISOSz részé-
rói Zsulü n József beszélt, a 
község háláját Török Tstván 
igazgató és Pásztor Endre ve-
zető jegvő fejezte ki. Dr. Sö-
rös Jenő tanfelügyelő nz ak-
ció jelentőségét ismertette, 
Zsuláu Józscfné oz. MXDSz n«»-
vélien a szülői munkaközössé-
gek - megalakításának fontossá-
gára hivta fel a figyelmet. 
Ifauk László elvtárs, az MDP 
kiküldöttje besz.édélieu rámn-

holcion, holott árpát 760,tutott arra. hogy. soha még 

I s k o f á ! a v a f o l l v a s á r n a p 
T á p é - T d r « k ? é ! © p 

a dolgozók nem áldoztak any-
nyit "az isKoMért, mint "ma, 
amikor a föld, a gyár. az ál-
lamhatalom után ax iskofa is 
övék "lett. A Magyar Dolgozók 
Pártja erős, müveit, dolgos if-
júságot akar a jövő szocialista 
társadalma számóra. 

Ezután a helybeli gyerme-
kek mondottak kedves kőszolt-
tőt, aa uttörőx énekeltek, tánc-
cal, szavalatokkal és énekszá-
mokkal nagy sizert aratott a 
3. honvédőrszázad és a Dózsa-
SzIT kuItiiiTsoportja. A mű-
sor után 120 gyermek fejen-
kint tiz deka cukrot, egv ce-
ruzát és két füzetet kapott. 

A fár)é-íöröktclepi Ekolanva-
f.ás a demoirstiku* tömegszer-
vezetek inunkáj/nak egy k kí-
cncikedö ereilményo 

ekkora színházra, Fva annak 
előadásaiért nem tud ós nem 
is "hajíandó többet AldoznL A 
fővárosban » fegdrárább jejy 
30 forint, itt 10. A főriresbsra 
a dolgozó bérletek iecth ecmtoyc 
(Nemzeti Színházban!) m.'nt-
ógy 25 ízózalék, Itt * bemo-
tatóbérlőjt kapnak ekkora ked-
vezménN-t, a tipnsbéiiŐk több, 
mint 70 százalék kedvezményt 
kapnak é%il ven helyárak mef-
lett is h szegedi, társadalom 
egy rétege csak ráltvonopt-
va, tmmel-áznmal hajlandó MT-
lctet váltani (ha hajlandói). Má-
sik oldalról nézro a dőlhet, jo-
áunk vnn-o teljes molüelkiálianí 

" egv olyan színház szervereti 
sarteUenséfja mellett; amely-
ben jónéliAny olyan sztnérz 
vofk íiz elmuft évaiihan, íá>t 
egyetlen egyszer scin, vagy 
csak egvszer Vpe i t Pri. ar-of 
leheteticTi nem yoK észre nem 
venni holmi nrisrfokratix-
must, ahol égy romlwdőlt or-
szág legel sőroradA problcmás-
naJc megoldása ideién, külrő-
serekben nem voltak hajlan-
dók az igényeket alacsonyabb-
ra szabni, annál — mint. amit 
elképzeltek — irreális álmaik-
ban* Feladatunk: 

Ti Fokosai a ftcvítelelat. 
rngveniegy. kedveznitoycsjcgy 
nincs. Á színház nem hajlandó 
tá.mogatni azokat, akik a szín-
házat nem támogatják. 

2. Általános takarétessají 
harc (mindennemű felesleges, 
oörreszkedő gesztus megszün-
tetése?. Olvan színházat ken 
kialakítani, amelynek tagjaivá' 
a dolgozók tömegei émTr és 
vállal jók a közösséget. 

{*. Létszám- és fizctéscsSk-
kcaíés olvan méretű lesz, ami 
a GF által megadott Veretek 
szigora megtartásához elen-
gedhetetlenül szükséges és 
amelv melfett a színház meg-
hirdetett, programját még min-
dig teljes egészében, zavarta-
lanul valóra tudja váltani. 

— Ki hajtja végre a lét-
számcsökkentést? — kérdeztük 
noí-fi elviárstől. 

— A miniszter fenntart-ía a 
jogot — mondotta az igazgető 
—, hogy a iétszámcsöklflpntés 
úgy éhen a pén z ügyn i f n I sztor-
reí egyetértően döntsön. Ar uj 
köUsncvétós ősszcáiíitása fő-

ét sbbömbflt mciüjflvitja. « 

A GF rcndslkezteeft 
rtxs^hvtoa délutva fameiie/sba 
(öesta |M1» * artnház trivsekte 
ütíaftx. A rendelkvte ek ctdte. 
itt. 03: eddhf érv éül vt*m v v t .-re 
len'iXU dSfSfcaL xripnrz 

irttA eiő xw 
drtssbv't. hránJVSrá.oát rl®» 
irfris * V9brr4m«sőV.ke»t/-st éi # 
awsftrxshdteiót és, IfOT* a 

ke ?eke t 
len JGUTMÍ » « » szabad 
\}r*sl, 

writf F e r s i í <N F - ^ I 
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A Nemzeti Pamsztpári 
/fsns^gyöt értfiésmdé-.-m E'rtW 
Ftrunr hsngsntyíWa h<W * 
rejtédés terón alapvető kéjilte % 
szfVvclVzcü probbréia, "mft 
j l «p j» * mezőgazdasági ttf.g. 
áffitotir. SxfívriHrr'einktt élete 
képsnít írll tenni h-yn fr'r-rt* 
fogttali eredmény-Űrt tcdfah 
eÓrevimrf t&oelkere'í mot&iu 
nvMŰtítf. ebben a munkálom »» 
MDP-ea keli 
n-Jaí ahogy a fókireíerm sete 
Isti vdna megvalósítható a 
maRkásosréíly segítsége nétUHi 

A zwm o ltom egy ei me/őgazztov 
kálli'A* mw|ttyttóján 

IsiTón fráduűvdésftgyt mlntote 
ter besxédébra hangsúlyé*?* 
hogy as áUamrrzcíésnck i«»íw 
csak trónyttó feladatat vajiMÖI 
a mexö g»xd as ággal szcmt»q| 
hanem annak korszerű fejterrt 
tésót anvagi támocr.lással is rád 
kell segíteni 6s elő is ao+ljtöi 
Gazdálkodásunk igazi felemift 
JrertMnek níja a szAiietkezén. A 
dolgozó parasztságnak semttgat 
vonatkozásban sem szabad fétm 

ntc a fejlődéstől, hanem kf í«B 
használnia a demokrádaadta fa* 
hefö*égekct> A Függetlenség 
Front újjá szervezésével a 
-. .ír dolgozók még közelebb ke* 
riiinek egymáshoz, még tökéle-
tesebb lesz az együt'.múködé^ 
ínég erősebb tesz a munkás* 
paraszt szövetség. 


