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Megmutatom, hogy eleget teszek... 
Miért vetett kétszer Benke János kisparaszt? 

Hatalmas, virágzásnak Indult 
krumpli táblák váltakoznak min-
denfelé. flz egész hátár tarkálik 
> földeken serényen kapáló pa-
jasztoktóf és pirosfejkendös asz-
ízonyoktól. Néha-néha egy-egy 
kocsi zörgése zavarja meg a falu 
csendjét. Ujszentiván. Olyan 
csend uralkodik itt, mintha egy 
llőlény sem lakna a házakban. 

— Pedig elég népes kis falu 
egyébként — mondja mosolyog-
ja Benke János elvtárs, kis-
paraszt. 

Csak éppen most vagyunk a 

kapálás derekán és bizony a falu 
apraja-nagyja kint van a me-
zőn. Ezután a sok eső után 
ugyancsak megnövekedett a gaz 
is és ha jó termést akarunk, 
akkor bizony találunk tennivalót. 
Hát ezért látszanak ilyen kihalt-
nak az utcák. 

— Én is éppen csak besza-
ladtam a munkából — folytatja 
Benke elvtárs, miközben fejével 
a községháza felé int. — Itt van 
egy kis dolgom, amit még ma el 
kell intézni, lijkrumplit akarunk 
szállítani Pestre, az ottani mun 

Gazdasági vasul épül Szeged, 
Dorozsma és Forráskút között 

Junius 23-án a budapesti köz-
lekedésügyi minisztériumból kül-
döttség érkezik Szegedre, hogy 
( városi mérnöki hivatal által 
kikészített Szeged—Dorozsma— 
jrráFskut között rövidesen meg-
fpülő gazdasági vasút tervrajza 
álapján helyszíni szemlét tart-
ion. fl vasút pályatestéhez szük-
séges kijelölt f»ldet rövidesen 
kisajátítja a város s utána nem-

sokára megkezdődik az építke-
zés, fl kidolgozott tervrajz sze-
rint a Dohánygyár és a Kon-
zervgyár mögött lévő kubikgöd-
rök mentén halad majd ki- a 
'árosból az uj gazdasági vasút 
Dorozsma felé. fl rőkttsi pálya-
udvarról kiinduló MflV vasút-
vonal alatt, az Izabella-hid min-
tájára, egy nagy vonataluljáró 
épül. 

Színészek 
< a Gyufagyárban 
| A szegedi Állami Nemzeti 
fzinház prózai és operelt-tago-
fcata meglátogatta Márky Géza 
párttitkár és orllvúth Jenő 
Igazgató elvtársak vezetésével a 
kzegedi gyufagyárat. A színé-
szeket a gyufagyár dolgozói agy 
teerc! ettél fogadták, az üzem és 
p színház dolgozói között meg-
hitt, baráti légkör alakult ki. A 
látogatás után a szinház igaz-
gatósága megígérte a gyufayári 
Holgozóknak, hogy a fegköze-
lebbi látogatáskor Skvarkin: 
pAz idegen gyermek* c. vigjá-
Sékát is előadják majd a gyár 
kultúrtermében. Búcsúzkodás 
közben még abban is megálla-
podtak, hogy a gyufagyári dol-
gozók viszonozzák a Nemzeti 
Szinház látogatását és meglátó-
jgatják majd a színházat, a szí-
nészeket munkaközien, a pró-
bák alatt. 

Orosz fansifókSr kszdódik 
a pedagógusok részére 
A középiskolák rcformálásá-

val kapcsolatban szeptemlier-
151 kezdve minden iskolában 
tanítani fognak egy élő nyel-
vet, elsősorban az oroszt. 
Egyelőre kellő számit orosz 
szakos pedagógusunk nincs. 
Ezért a főigazgatóság Cson. 
grád megyében öt orosz tanu-
lókört inditott él, pedagógusok 
részére. Ezek a tanfolyamok 
három hónapig tartanaik!. A 
tan"o'> aru elvé ;zé e után kivá. 
lógatja a főigazgatóság a leg-
jobb tanulókat és azok Eger. 
ben a továbbképzőre mennek. 
A tanfolyamoknak hatalmas 
jelentősége van az iskolák re-
formálása terén. Szeptember-
re kellő számú orosz tanár 
fog rendelkezésre állni az ál-
talános és a közép iskolák ré-

' szére,, 

Kötast és tengerit ígényeihefnek 
a hernyókárt^szenvedett gazdák 

A szárazság következtében, el-
jzaporodott bagolypille hernyó-
fa jelentős kárt okozott a sze-
kedkörnyéki földeken is. Most, 
Sogy az elpusztított területek 
(Mesén ne maradjanak, a Népi 
Bizottság közbenjárására köles 
is fehérkukorica vetőmag igé-

A köles vetőmagbői holdan-
ként 20 kilogram szükséges és 
Úzzel szemben a közepes ter-
méseredmény 20 mázsa körül 
Irnn, amely a kölesttermelő gaz-
lóiknak szép jövedelmet bizto-
sit. 

Azoknak a szövetkezeteknek 
Is gazdiknak, akiknek a por-
kkukac pusztította el a vetesét, 
lémét igényelhetnek vetőmagot. 
A vetőmag igénylését közvetle-
nül a Terményforgalmi Nemzeti 
Vállalat magosztályához (Buda-
pest 4. postafiók 312.) keli be-
küldeni, ahol gondoskodnak a 
retőmag mielőbbi leszállításáról. 
A vetőmag 115 forintos má-
ssánkénti árban kapható. 

Ugyanakkor a Magtermelési 

— A SZEGEDI és szeged-
fcörnyóki DÉFOSz szerveze-
teikben a közeli napokban 
Osztják ünepélyes keretek kö-
lött a DÉFOSz és ezen belül 
k foldmunkástagozat u j tag-
i á g i könyveit. 

Nemzeti Vállalattól (Budapest, 
Rottenbiller-utca 3.) fehér ku-
korica vetőmagot is lehet igé-
nyelni. (- i ' 

Befejeződlek 
az egészségügy-őr 
tanfolyamok 

Ujabb vöröskeresztes első-
segélynyújtó és népegészség-
ügyi őr kiképző tanfolyam zá-
rult le szombaton. A Szege-
di Kenderfonó és a Lemezgyár 
negyven dolgozója vált hosz-
szabb tanulás után jól kikép-
zett elsősegélynyújtóvá — 
ezenkivül a Mérei-utcai álta-
Lános leányiskolában is befe-
jeződött a negyven IMNDSz 
asszony több hónap óta tartó 
egészségügy őri képző tanfo-
lyama. Innen is boldogan in-
dúltak vasárnap a kis bizo-
nyítvánnyal megjutalmazott 
asszonyok u j feladatokra 
ügyelni a nép egészségére. 

Párthireh 
A falnjárófeleiösök értekezlete 

ezentúl nem kedden, hanem 
pénteken délután 6 órakor tesz 
megtartva. 

kásoknak — Jegyzi meg mo-
solyogva. — Had lássák, hogg 
mi dolgozó parasztok minden 
nel igyekszünk ellátni őket. ök 
is segítettek minket, amikor 
szerszám kellett a paraszti mun-
kához, Annakidején én is alig 
tudtam mit kezdeni azzal a 8 
hold juttatott földdel, mert se 
szerszám, se semmi nem volt. 
És egyszer csak mi lett? Csak 
ugy özönlött a jó és olcsó kapa, 
meg borona a faluba. Na, meg 
jöttek a traktorok is, 

0 < üzentek 
Mintha csak üzenni akartak 

volna nekünk, hogy »itt van elv-
társak, termeljetek«. Bizony jól-
esett akkor ez nekünk — szól 
közbe egy kapát szorongató elv-
társ, — Teljesítettem ls a ve-
téstervet idejében — veszi át 
újra a szót Benke elvtárs. — 
Sok árut akarok termelni az or-
szágnak — folytatja büszkén, ft 
répát is,' meg a napraforgót ls 
ujravetettem a rovarkár után. 
Meg akarom mutatni, hogy min-
dennek ellenére is megtermelem 
azt, amit megigértem az állam 
nak, — a közösségnek, 

— Mert csak igy lehet el-
várni azt, hogy Itt a községben 
kulturház, meg népfürdő legyen 
— mondja az elvtárs. — Meg, 
hogy n8 kelljen szükség esetén 
városba szaladni a doktorért. 
Kell nekünk ide a községbe or-
vos, akt idejében ki tud menni 
a beteghez^ ! ; ' ! ' ! I 

Az ország ügye 
a ml ügyünk 

— Nekflnlt mindezekre szük-
ségűnk van és ha azt akarjuk, 
hogyi ezek valóra váljanak, akkor 
.nekünk munkánkkal az államot 
segíteni kell. flz állam cs3k ugy 
tud bennünket, falusi dolgozó; 
kat ezekkel a nekünk szükséges 
intézményekkel támogatni, ha ml 
jól végezzük a termelést, Én ís 
azon dolgozok a többi paraszt-
társammal együtt, hogy mind-
azt, amit mi yz államtól ké-
rünk, azt nekünk meg is tudják 
adni. Miénk az ország, magunk-
nak építjük — fejezte be moso-
lyogva Benke János elvtárs, mi-
közben lassú léptekkel megindul 
a községháza folyosóján, hogy 
elintézze az ujkrumpli szállításá-
nak ügyét, (—geszted—) 

Megnyílt 

a szovjet építészeti 

kiállítás 
Impozáns keretek között nyi-

totta meg a Magyar-Szovjet Tár-
saság kiállítását az ipartestület 
márványtermében, fl szovjet épí-
tészet remekmüveit és az egész 
világ * elismerését kiérdemlő 
eredményeit mutatja be a kiál-
lított művészt képsorozat. Dénes 
Leó elvtárs megnyitó szaval után 
Sebestyén Endre elvtárs igen 
érdekes és nagy figyelemmel ki-
sért előadásában ismertette a ré-
gi Moszkva építészeti emlékeit 
és a jelenlegi Moszkva építésze-
tét. flz előadás után az érdeklő-
dök igen nagy számban tekin-
tették meg az értékes és érde-
kes kiállítást. Ajánlatos lenne, 
hogy ezt a Szegeden még soha 
nem látott kiállítást minél na-
gyobb számban tekintsék meg a 
dolgozók, hogy meggyőződhesse-
nek1 arról a hatalmas fejlődésről, 
ameltf tőlünk keletre, a hatalmas 
szocialista Szovjetunió fővárosá-
ban .Moszkvában ment végbe az 
elmúlt évtizedek alatt, flz MSzT 
által rendezett tartalmas és kül-
sőségeiben is dekoratív kiállítás 
junius 7-én zárul és a közbeeső 
időben reggel 9 órától este 8 
óráig tekinthető meg, 

L a p z á r t a k o r é r k e z e t t : 

A Szovjetunió elveti a nyugatiak íavastalát, mert az 
nem telei meg a potsdami egyezmény szettemének 
A külügyminiszterek érte. 

kezletónek hétfői ülésén Vi-
sinszkij rámutatott arra, hogy 
a bonni alkotmányt a néme-
teknek egy kis csoportja ké-
szttette eiö titokban, a de-
mokratikus elvek megterem-
tésével és a nyugati hatalmak 

javasolt megszállási szabály, 
zattal kapcsolatban megállapi-
totta, hogy ez tulajdonképen 
a német békeszerződés megkö-
tó'.ének visszautasítását jelen, 
ti. Végül kijelentette, elveti a 
nyugatiak javaslatát, mert az 
nem felel meg a potsdami 

nyomására. A nyugatiak által egyezmény szellemének. 

fiz állami vállalatoknak bs kell le-enfeni 
az alkalmazottak íelváieiél, vagy elbocsátását 

fl kereskedelem- és szövetke-

zetügyi miniszter ezúton hívja 

fel a nagykereskedelmi magán-

vállalatokat, valamint a felügye-

lete alatt működő bel- és külke-

reskedelmi nemzett és egyéb ál-

lami érdekeltségű vállalatokat, 

hogy a vállalatoknál történő al-

kalmazotti felvételt, elbocsátást 
és munkakörváltozást, a kollek-
tív szerződés szerinti bértétel 
feltüntetésével havonta, Illetve a 
változást követő hat napon belül 
az illetékes szakszervezet utján 
a kereskedelem- és szövetkezet-
ügyi minisztériumnak két pél-
dányban jelentsék. 

K m i m i m i s t a e l ő r e t ö r é s h é ! f rss ic la-
o r s z á g l p é l v á l a s z i á s o n 

A normegyei Ralsmebben, a 

községi pólválaszlások során a 

kommunista párt és az egység-

párti szocialisták közös listája 

a szavazatok 52 százalékát kap. 

la. A reunesi járási pótválasz. 

fásokon a második fordulóban 
a kommunista párt és a balol. 
dali köztársaságiak és ellenál-
lók közös listája több mint 
ezer szavazattal növelte szava-
zalainak számát az első fordu-
lóhoz képest. 

A Bartók Béla Szövetség 
S i mj<& 

Az a kórushangverseny, 
amelyet a. Bartók. Béla-Szövet-
ség szegedi csoportja az E-
gyetem nagytermében rende-
zet, már a^hódmezövásárhclyi 
pünkösdi zene ünnepségek 
programmjába tartozik. Jó 
uton jár a Bartók Béla Szö-
vetség és a benne működő 
megannyi énekkar, ha ezzel a 
műsoranyaggál és együttessel 
vesz részt a zenei ünnepsége-
ken. A kórushangverseny Ízlé-
ses műsorával, gördülékeny 
rendezésével, a közreműködő 
énckarok és karnagyok mun-
líájával várakozáson felüli si-
kert aratott. 

Jó volt együtt látnunk é-
nekkarokban a szegedi dolgo-
zókat, dohánygyári, kender-
gyári, építőipari, élelmezési, 
munkásokat, közalkalmazotta-
kat, az egyetem, a MAV dol-
gozóit. Fényesen bizonyította 
a sok munkásónekkar szerep-
lése a dolgozók, a munkásság 
tenei, kulturális érzékét és 
fejleszthetőségét, de azt is 
bizonyította, hogy a tömeg-
dal-mozgalom nértékes rezo-
anciára talált a nép, a dol-

gozók széles rétegeiben. 

A hangverseny szemléltető 
keresztmetszete volt annak a 
kulturális nevelőmunkának, 
amely a Bárók Béla Szövet-
ség keretében folyik s amely 
az ízléses, korszerű müsor-
nolitikábnn nyilatkozott meg. 
A műsorban nyomát sem talál-
tuk a régi átlagénekkarok ér-
zelgős, giccses, kispolgári mü-
dalainak. A most szereplő 
énekkarók tömegdalokat, nép-
dalfeldolgozásokat, mozgalmi 
indulókat tűztek műsorukra, 
umrikáről, épiésről, békéről 
énekeltek » énekük a jeleribe s 
a jövőbe vetett hitet, az épi-
és opimjzmusát sugározta. 

A szereplő énekkarók közül 

kiemelkedett a MEFESz ének-

kara Bárdos: A szél c. mü-
vének szegedi bemutatójával. 
Az a kulturáltság, amellyel a 
kórus a mii dinamikai nehéz-
ségeit megoldotta, ritka mű-
vészi élményt jelenetett. A 
MAV férfikórus frappáns sze-
replésévé megmutatta, hogy 
méltó eddigi jó híréhez. A Do-
hánygyár és a VAOSz ének-
kara szép hanganyaggal ren-
delkezik. A Mémosz, az Egye. 
lem dolgozói, a Közalkalma-
zottak, az Iparos énekkar is 
szépen szerepelt. A Munkás-
dalkör, az Émosz. a Kender-
gyár s a Tisza Dalkör tagjai 
tudásuk legjavát nyújtották. 

Az Ízléses műsor öszeálli-
iása, a kórusművek legnar 
gyobb részének pontos és mű-
vészi betaniása Kertész La-
jos kerületi karnagy érdeme. 
A sikerből a többi kórusve-
zetők, a rutinos Hajbács Er-
nő és dr. Endrődi Fereno s fl 
tehetséges Becsky Balázs is 
kivették részüket. K. Kain 
Kató szép zongorakísérettel, 
támasztotta alá a kórusok 
énekét. 

A hangversenyen élő fordu-
ló apróbb zenei hibák ellené-
re is a kórushangversenyt 
Szeged igen lényeges zenei 
eseményének keli nyilváníta-
nunk. A Bartók Béla Szövet-
ség a kórushangverseny meg-
rendezésévél jelentős lépést 
tett a szocialista tömegdallcul-
tura kialakítása felé. 

Király József. 

Sze^emter Ifi-ló! óklóöer Z-ig 
rendezik mén a fcoliiesti 

Nemzetközi Vásári 

A budapesti Nemzetközi Vá-
sárt szeptember 16-tól ok tó. 
ber 2-ig rendezik meg. A vá-
sár bemutatja majd a három-
éves tervben élért eredménye', 
ken keresztül a magvar terv. 
gazdálkodás első esztendeit 


