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Boldog lesz a dolgozó paraszt, 
ha eítfísiaek a „ n a d r á g s z í j " p a r c e l l á k 

A deszki traktorok még bírják a fagyot 

A ocszki Állami Mezőgazda-
sági Gépállomás irodájában ví-
gan paltog a tűz a kis vaskály-
hában. Aki belép a kis helyi-
ségbe, gyorsan behuzza maga 
mögött az ajtót, nem engedi 
beszökni a virgonc fagyot. Az 
érkezőnek bakancsát sem kell 
megtörölnie a küszöbön, a sár 
csonttá fagyolt az éjjel, nem 
hagy nyomot a cipőn. 

Az ablakon át zúzmarás, fe-
héredő falu tárul az ember sze-
me elé. A házak szinte ösz-
szébb húzódnak s alig látni 
valahol életet. Egy-két véko-
nyan szálló füstcsík jelzi csak, 
hogy emberek is vannak  a há• 
tokban. 

— Alaposai) 

kifagytak az ekék a főidből 
— Jegyzi meg Lengyel elvtárs, 
irodista. 

— De nem áin a mi ekéink 
— »zót fel egy c o m ó iraiböl 
Somogyi elvtárs, a .traktorok 
apja*. — Ezt a fagyot még bír-
fák a gépek, csak erósebb ne 
jöjjön-

A deszki halárnak azonban 
már az erősebb fagy sem árL 
Ennyi föld még sosem volt fel-
szántva is bevetve a faluban. 
A keskeny nadrágszijföldek 
megmunkálva, békésen terül-
nek el a liófelhős ég alatt. Ezek 
> földek Is a deszki gépállomás 
traktorainak jó munkáját bizo-
nyítják. 

I gépállomás udvarán 
most is hallani távolról a szán-
tó traktorok tompa pufogását. 
Maróthy András főgépész na-
gyon füleli a hangokat s bosz-
•xusan jegyzi meg: — tUgylál-
stik megint üresen járnak.* 

Efc a sok üres járat a trakto-
rosok ál ka. Hiába végzik a leg-
jobb, Jegóntudalosabb munkál, 
a » k üresjárat miatt néha alig 
van látszata munkájuknak. A 
sok vándorlás az egy-két hol-
das, vagy néhányszáz öles föl-
deken, eszi az üzemanyagot s 
az ériékes gázolaj*hiábavalóan 
pufog el a levegőbe. 

Bezzeg mennyivel könnyebb 
dolgozni a hatalmas táblán, 
mennyivel olcsóbb, gazdaságo-
sabb azokon a munka, nem ls 
számítva, hogy mennyivel elő-
ny ősebh az egy táblán való kö-
zös gazdálkodás. 

De 

a traktorosok 
Így ls megtették! a magukét, 
Döme András, Forgó János, 
Zombori Vilmos, Knapp Jó-
zsef, Czuczi József, Horváth Já-

nos, Kószó Ferenc és fia nem 
egyszer jelenthették Somogyi 
elvtársnak nagybüszkén, hogy 
traktorukkal ismét tulszárnyut. 
Iák a heti előirányzatot. 

Csepel' a Imre és Patyik Pál, 
akik a kis 25-ósftkkel, sokszor 
még a 35 ös (raklorok teljesít-
ményét is elérték, még a legzu-
hogóbb esőtx-n is dolgoztak. 
Nagy, országos esők voltak 
akkor s fél óra alall a legjobb 
esőkabát alatt is ronggyá ázott 
az ember. 

Csepelka és Patyik 
azonban dolgozott. Alig akar-
tak nekik hinni, űc igaz volt, 
amit mondtak. A dolgozó pa-
rasztok is bizonyították, akik a 
legnagyobb elismeréssel beszél-
lek munkáfukréd. 

A deszki traktorokat a na-
pokban Végegyházára is elhív-
ták. Végegyházának segítségre 
volt szüksége, mert ncin vé-
gezte el az őszi mélyszántáso-
kat. Négy traktor indult el hoz-
ttájukl s amint többen is mesé-
lik, a pöfögő gépek érkezése 
ünnepet jelentelt a faluban. 
Olyan volt a hangulat Végegy-
házán, mint egy u j állomás 
avatásakor. 

De bezzeg 

elszontyolodtak a deszkiek. 
Valaki azt a Tűrt terjesztette, 
hogy a traktorok már vissza 
se' jönnek. Ebből is láthatták 
a kulákok, hogy a dolgozó pa-
rasztok mennyire szeretik és 
becsülik ezeket az olajzöld pő-
fögó jószágokat s látniuk kel-
lelt, hogy az 6 piszkos, hazug 
rágalmuk falrahányl borsó voll. 

— A megbecsülést és a stere-
tet et jő munkával tudtuk csak 
elérni — mondja Somogyi elv-
társ, — de még jobban fognak 
szeretni bennünket, még hálá-
sabbak lesznek nekünk, ha 
meghallgatják a dolgozó pa-
rasztok j ó tanácsainkat. 

— Akkor fogják igazán érté-
kelni munkánkat, 

ha eltűnnek 
a nadrágszijföldek -

s, rátér a falu dolgozója a fel-
emelkedés, a boldogabb Jövő 
útjára. 

A falu utcáin pirospozsgás 
kis legénykék és leányok tar-
tanak hazafelé az iskolából. Vi-
dáman lóbálják foltozott ta-
risznyájukat s Jól-paegrugdblJák 
a zúzmarás fákat, hogy csak 
ugy hullik róluk! a fehérség. 

Ezek a gyermekek már meg-
tanulják az iskolában mit jeleni 
a traktor, mit Jetent a fervsze-
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rü és észszerű gazdálkodás t mi-
re felnőnek csodálattal gondol-
nak arra. milyen butaság is volt 
a naárágszijföldeken gazdál-
kodni• 

fP- s.) 

v a v j l o v : 

Isaac Newton 
Vavilov könyve Newton szü-

letésének 300. évfordulóján 
1913-ban jelent meg a Szovjet-
unióban. Efc a könyv a szovjet 
tudományos élet liódolala, nem-
csak Newton, hanem általában 
a tudomány iránt. Jelentőségét 
növeli az a tény is, hogy az 
angolszász világ nem adott ki 
egyetlenegy Newtonnak szen-
telt könyvet sem az évforduló-
ra. 

Aki szereti a Stefan Zweig 
által divatossá telt hálószoba-
titkokat teregető életrajz iro-
dalmat, nc olvassa el Vavilov 
könyvét. Newton tudós volt, s 
mi ebbői a könyvből qjsősor-
ban a tudós Newtont ismerjük 
meg. Egy ember azonban nem 
feliet csak tudós, de a mód, 
ahogyan tudós volt, abból meg-
ismerjük az egész embert is. 

Newton a fizika forradalmá-
nak legnagyobb alakja. Amit 
kortársai csak sejtettek, azt ő 
törvénybe öntötte, s megsejteti 
sok olyat, amelyek némelyikéi 
csak az utolsó évtizedek igazol-
ták. A mozgás harmadik törvé-
nye, mely szerint minden ha-
tással együtt egyenlő nagyságú 
és ellenkező irányú hatás is 

Tellép, méá legtehetségesebb 
kortársainak legtöbbje előtt is 
érthetetlen volt. A fény törése 
és a szinek keletkezéséről irt 
munkája a remek kísérletezői 
di f séri. A kortárs fizikusok fölé 
azonban elsősorban kiváló ma-
tematikai képessége emelte. 
Leibuitzet megelőzve ő találta 
fet a differenciálszámítást, amit 
a fluxió módszerének nevezett. 

Vavilov könyvéből azonban 
nemcsak Newton tudományos 
munkásságát ismerjük meg, de 
a tudomány történetéből is ize-
ülőt kapunk. Newton minden 
zsenialitása elienóre a tudo-
mány egyetlen geológiai réte-
gét jelenti csak. Sok igazságra 
rájött, de hogy ezek mennyire 
nem az igazságok voltak, azt a 
relativitás elmélet bizonyította 
be. Newtont nem érthetjük meg 
az őt megelőző tudomány is-
merete nélkül, mint ahogy 
Einstent sem érthetjük meg 
Newton nélkül. Vavilov nem-
csak megismerni, de megérteni 
is segit. 

Vavilov könyvének még egy 
nagy érdeme van. Nem elégszik 
meg a leírással, de programot 
is ad. K i meri mondani, hogy 
a tudománynak célja is van, 
még pedig az, hogy egyre ujabb 
elméleti és gyakorlati jelentő-
ségű köve'.keztelésl nyerjünk 
állata. 

A könyv a Szikra .Tudo-
mány és haladás* sorozatban 
jeleni meg. 

M. L. 

x Hnngítria Kdénybáz, Tisza 
l-ajos-küriit 55. Zománoedény, 
evőeszközök, háztartási cikkek. 

X Kariligán-putlover. kötött-
rulia, mackókötés mérték ntán. 
Keiehel gépkötőipar, Margit-
utca 30. 

x Könyvet ajándékozzon Ka -
rácsonyra. Tekint,se meg kira-
katainkat. Szukits könyvesbolt,-
Kölcsey-utca 1. 

Ma vasárnap, december 12-én 
a kővetkező helyeken faríanak 

koalíciós gyuhsene? 
Kiskundorozsma d. e. 11. 
Kisiemplomtanya d . e 1L 
Árpád község d . e. 11. 
Pusztamérges d. e. 11. 
Sza/ymaz d. e. 10. 
Felsőközpont d. e. fél 12 
öszeszék d . u. 3. 
Csengete d. e 11. 
Baldslya d. e. 10. 
Sándor/alva d. e. 10 
Algyő d. e. 10. 
Tápé d. e. 11. 
Tápéi rét d. a 2. 
ószentiván d .e. 2. 

Kübckháza d. u. 2. 
Ujszentiván d. e 11. 
Drszk d. u. fél 3. 
Alsóközpont d. e. 11. 
Városianya d. e. fél 11. 
Oltőmös d. u. 3. 
Nagyszékxós d. u 3. 
Le ngy cl kápolna d. e. 11. 
Feketeszél d. e. 11. 
Domaszék d. u. 3. 
Huzsajdrás d. u. fél 1. 
C.yéda d. u. 2. % 
S entmihályl lek d. a 3. 
Höszke dél; lőtt 11 órakor. 

A szerződéses velőmsgvak árát 
már a ve!és e őí! megállapít ják 

Beszámoltunk már arról, 
hogy a kormányzat létre-
hozta a Vetőmagtermelő 
Nemzeti Vállalatot. Tegnap 
a vállalat kiküldötte a ter-
melési értekezleten beszá-
molt a vetőmagtermelő vál-
lalat célkitűzéseiről és a ve-
tőmag szerződéses termelé-
sének előkészítő munkáiról. 

A kiküldőit ismcrlcllc. 
hogy a vállalat létrehozását 
szükségessé tette a velő-
magtcrmclésbcn ezideig 
uralkodó anarchia,valamint 
az, hogy 

a I I á 6 minő égü nrafvnr 
velőmagok exportálására 
nagy lehetőségek nyitlak 
meg. 

Tekintettel arra. hogy a vc-
lőmagtermelésben nem a 
mennyiségen, hanem a mi-
nőségen van a hangsúly, 
olyan helyekre fognak mag-
vakat kihelyezni, ahol a ter-
melés jó feltételei biztosít-
va vannak. 

A nemzeti vállalat nem-
csak jolih árakat biztosil, 

a termelési szerződést meg-
kötni. 

Az árak megá'lapilása 
még a vetés eiotl megtör-
ténik, 

ezállat a termelésnek biztos 
alapja lesz. A vetőmagon 
felül 

a kormáiyzal hitelre ka-
matmentesen szunerí ősz-
iét műtrágyát is ad a ter-
melőknek. A táblás gaz-
dálkodási folytató dolgo-
zó pa-as '.IságinknaV az, 
átvéle'i áron felül még 13 
szú a'c'.os jttlahttal is hiz-
tosilanak. 
Különösképpen nagyje-

lentőségű a borsó velőmag 
szerző !é,cs l 'rnicíése. Cson-
grád megye lerü'etére ezen-
kívül előirányozták a hah, 
saláta, retek. tők. paradi-
csom. paprika, lvagvma, sár-
garépa. pelrczselvem, ta-
karmányrépa. mák vető-
magvak szerző Icscs terme-
lését. 

Az ország területén 120 
ezer ka'aszlrá'is holdon fo-
lyik majd a volőmng ter-

lianem magasabb terme- ' mclésc, amely nemzrlgazda-
lésí eredménv esetén ju- sági szempontból is nagy-
talmal ts ad a dolgozó 
parasztságnak. 
A velőmagvak széloszlá-

sát a Földmüvesszóvetkeze-
lek végzik, dolgozó pa-
rasztságunknak igv tehát 
a szövetkezeteknél keli 

jelentőségű. 
A kormányzat ' nemcsak 

anyagiakkal, hanem szakok-
tatóssal, fCi\i'á"ositással tá-
mogatja dolgozó nnvns/lsá-
gutik.at a ve tőm a "vak szer-
ző leses termelésében. 

S o l t i t 

Ar. Országos Alapfoka Sakk-
csapat ha inokság szervezési elő-
készületei folynak országszerte. 
A verseny minden eddigi mé-. 
retet felülmúl. Hatos csapatok-
Ikra résztvevő csoportok maguk-
ba foglalják a iárások, közsé-
gek és városok dolgozóinak sak-
kozni tudó tömegeit. A tömeg-
szervezetek kijelölt »snkk fele-
lősei* hétfőn, Í3-án este 5 óra-
kor Varga vármegyei sportfel-
ügyelő elvtársnál értekezleten 
jelenjenek meg. (Batthyány-
utea 4.) 

Szeged város csapatbajnok-
ságának állása a 4. forduló 
után: Dohánygyár 28.5, Kase 
26.5, Gáz, Autóbusz 25, Kis-
ipar 21, Postás 22, Egyetem 
19, Kendergyár 11, Dorózsma 
10.5, Vasutas 9.5, Somogyitelep 
6.5. 

Ma délelőtt fél 9 órakor ját-
szik a dohánygyári sakkcsapat 
a Makói MAV sakk-kör ellen 
a dohánygyárban. 

— Vadászat közben megHérfllt 
Pusztamérgesen Szemere Alajos 
szegedi lakos. A lövés balcomb-
ját érte. A Tóth-szanatórium-
ba szállították. 

9 kisiparosság h s l y z e l é t 
t á r g y a l i a a v a s t a n p i 

i p a r o s - a n k é t 
Szeged, sőt a. környék- kis-

iparossága részéről is a, legna-
gyobb érdeklődés előzi meg az 
Ipartestület nagytermében va-
sárnap délelőtt 10 órai kezdet-
tel tartandó kisiparos ankétet, 
amely a kisiparosságnak nem-
csak mai helyzetét tárja fel és 
tárgyalja még, de a fővárosi 
előadók igen fontos fel világi fás-
sal szolgálnak a kisiparosság 
jövőjének kialakításáról is. 

Szeged 3100 kisiparosának ma 
már nagyobbik fe le ' a KIOSz 
keretein Belül van, de nemcsak 
a tagok, hanem Szeged minden 
kisiparosa nagy várakozással te-
kint a tárgyánál fogva igen 
nagy jelentőségű ankét elé. 

Wagner-e*! az egyetemen. X 
Központi Egyetem aulájában 
Wagner-estet rendezett a 
MEFESz szegcdi zenecsoport ja. 
Az estnek igen nagy sikere volt 
és a nagyszámú közönség élve-
zettel hallgatta a Tannhémser-
nyitányt, Lohengrin-részleteket) 
és Wagner legszebb müveinek 
részleteit. 

Népszuper rádió megérkezet t ! 
Rádió, gyermekkerékpár, gramofon és lemezek, villanyvasaló 
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