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Szépen fejlődnek Szegeden és környékén 
a másodvetesek is 

A tissáníuli 6 községet termény forgalmi szempontból 

Szegedhez kapcsolták 

A nagyszegedi Népi Bizott-
kig pénteki ülésén Kerekes Já-
nos elvtárs, mezőgazdasági 
igazgató beszámolt arról, hogy 
az aratás már majdnem min-
denütt befejeződött Szegeden és 
környékén, sőt a Zab vágása is 
legtöbb helyen kész már. Az 
igazgatóság kiküldöttei a 
DÉFOSz-szak együtt rendszere-
sen járják a határt, hogy meg. 
sekintsék a mezőgazdasági ver-
seny mostani szakaszának vár-
iiató eredményeit. Ez a ver-
senyszakasz szeptember elején 
zárul le és legfontosabb része 
a cséplés, .termény-begyűjtés, va-
lamint a tarlóhántás végrehaj-
tása. 

A tarlóhántás és a vele kap-
csolatos kettőstermesztés igen 
fontos feladata a dolgozó pa. 
rasztságnak. Szegeden és kör-
nyékén eddig a szántóterületek-
nek' majd ne m\ a felén elvégezték 
a tarlóhántást és általában 20— 
30 százalékban a másodvetést is 
végrehajtották. Sok helyen már 
az uj vetések is igen szépen 
fejlődnek. Nem egy helyen ta. 
Iáini araszos csalamádét és 
több helyen kikelt a tarló 
krumpli is. 

A Népi Bizottság elhatározta, 
hogy mindenütt felliivja a dói-
gozó parasztság figyelmét ar. 
ra adja minél nagyobb szám-
ban fiait az ősszel Szegeden 
megnyíló mezőgazdasági közép, 
iskolába, amely itt kertészeli, 
Hódmezővásárhelyen pedig ál. 
lattenyésztési tagozattal műkö-
dik majd 

Soős Vincéné elvtársnő, a 
SzOVOSz megyei vezetője beje. 
íenlette, hogy ujabb 5500 zsák 
érkezett n főldmüvesszöoetkeze-
lek részére a cséplési munkák 
zavartalan lebonyolításához' 
Kanalas János az EPOSz fia. 
tatok jelentős segítségéről szá. 
molt be. amelyet Szegeden az 
órszemmozgaiomban és az ara. 
iési munkák során kifejtettek. 

Ambrus István elvtárs a bi-
Zottság elnöke ismételten fel. 
hivte a figyelmet a cséplések és 
terménybegyüjtés során szüksé-
ges éberség fontosságára. A ku. 
lakokkal szemben vigyázni kell 

a gabonakazlak tűzbiztonsági, 
ra. Mindenütt viztárolóhordókal 
kell felállítani, hogy esetié-
ges tüz esetén nyomban kéznél 
legyen. Felhívással fordulnak 
ezért a szegedi gyárakhoz és 
üzemekhez is, hogy a nyári 
munkák idejére i.iziárolóhordó-
kat adjanak kölcsön. A csép-
lési munkák egyébként Szegeden 
5500 holdnyi terü'e'.en indulnak 
meg és előreláthatóan legké-

sőbb 28—30 nap alatt befeje-
ződnek. 

A Népi Bizottság örömmel 
vette tudomásul, liogy a hat ti-
szántúlit község: Deszk, Szőreg, 
Ujszenliván, öszentiván, Kübek-
háza és Gyála — amint mar 
régebben kérték — tennényfor-
galmi szempontból Szegedhez 
tartozik, így a terménybegyüj-
tés ezekről a részekről köny-
nyebben lebonyo'itlialó lesz. 

Ilf^bli tóáfc-yg'felcben felt gazságot 
a OtFÖSz szeged! munkaügyi bizottság? 

A DÉFOSz szegedi munka-
ügyi bizottsága erélyes kézzel 
sujt le a kuli kokra, akik még 
mindig nem akarnak beletö-
rődni abba, hogy ma már nem 
lehet kiuzsorázni, becsapni a 
nekik dolgozó parasztokat 

A munkaügyi bizottság leg-
utóbb több kuiúk-üggyel isi fog-
lalkozott. Kordás Pál 45 holdas 
kuliknál már 16 hónapja dol-
gozik Bárkányi János, de mun-
kabért nem "kapott. Most a 
DÉFOSz 1500 forint munka-
bér kifizetésére kötelezte a ku-
lákok Tóth Mihály 30 holdas 
kulák is csak a DÉFOSz köz-
belépésére fizette ki tizhónapi 

munkabérét mezőgazdasági mun-
kásának, Borsos Istvánnak. 

Bagics Rozáliának földjén ki 
vül kocsmája is van Szegeden, 
de a nála dolgozó Fekete Má-
riának 11 hónapi munkabérét, 
mintegy 1740 forintot mégsem 
akarta kifizetni. Bozóki József 
kulák hasonlóképpen tizhónapi 
munkabérrel tartozik Pipicz Já-
nosnénak, Kovács István pedig 
a szőlőjében végeztetett ingyen 
idénymunkát Pesti Sándorral. 
Most azonban mindannyioknak 
ki kell 'fizetniük a földjükön 
dolgozó kisparasztok megérde-
melt munkabérét- | 

Kőműves kalapács. - fakanál helyeit 
Hűl kőműves rakja a falat a lexiilkonibináínál 

Ott áll az épülő szegedi 
textilkombinát egyre_ emelke-
dő fonodájának falánál. Ha-
barcsot merít a kőműveska-
nállal. illeszti a Viros téglát. 
Koppan a kőműves kalapács 
— magasodik a fal. Fején 
sportsapka. Középmagas ter-
metű és kedves. Nem marad 
el munkában a többitől. 

Ez a kőműves Bakó Bor-
bála. Azért jött ide két nap-
pal ezelőtt, hogy kitanulja a 
mesterséget. 

— Hát igen — mondja — 
i fakanalat elcseréltem a 
kőműveskalapáccsal. Most le-
het a nőkből kőműves is. 
Tudja, kitanulom a szákmát. 
azután építőipari szakiskolá-
ba menyek. 

Újból habarcsért nyúl. Köz 
ben odafordul a mellette dol-
gozó Tóth István kőműves-
hez. Tanácsot kér tőle, majd 
vígan pattintja le kalapácsá-
val a tégla felesleges sarkát. 

— Gondolja el — folytatja 
— milyen öröm itt dolgozni. 
Milyen jó lesz majd az iskola 
elvégzése után tervezni, épí-
teni — a dolgozóknak. ' 

Nem beszél tovább. Csak 
a kalapácsok verik a zajt... 
Távolról egy kőműves kiált: 
rBoriska, jöjjön ide, muta-
tok magának egy jó és tanul-
ságos szakmai dolgot.*. 

Bakó Borbála szinte futva 
indul arra. Érdekli minden 
akar tanulni — jó szákmun-
kás lesz belőle. (My) 

VyM szpeedi egyetemre érkezett 

• a voh Eszterházy-könyvtár 

nagyértékü anyaga 
Pénteken értékes könyvanyag 

ékezett az egyetemi könyvtár-
ba. A tatai volt Eszterházy-
féie könyvtár nagyértékü anva-
gát utalták ki a szegedi tudo-
mányegyetem számára, össze-
sen mintegy 8000 kötetnyi könyv 
Érkezett, félmillió forintra be-
csülhető értékben. Három nagy 
fceherautófuvar hozta a közel 
nyolcvan mázsa sulyu könyv-
Anyagot. Az egyetemi könyv-
tár dolgozói, altisztek és tiszt-
viselők, az olvasókkal együtt 
nagy örömmel hordták be a 
könyveket, iratokat, amelyek 
ezentúl már nem a főúri, kivált-
ságos réteg szórakozását szol-
gálják, hanem a széleskörű ku-
tatómunkát teszik lehetővé. 

A most érkezett könyvek kö-
pött különösen a XVI I I . és 

X IX . századbeli francia iroda-
lom alkotásai szerepelnek. Több 
ritkaságot, jelentő kéziratos mü 
is érkezett, igy például az egyik 
kéziratköteg valószinnen Fekete 
Jánosnak, a XVI I I . század vé-
gén élt francia műfordítónak 
Voltaire-vai folytatott levelezé-
sét tartalmazza." 

Párlhírek 
Felhívjuk az üzemi titkár 

elvtársak figyelmét, hogy ma. 
16-án délután 4 órakor a 
Kálvin-téri kiselőadőterem-
öen üzemi hároms.-Bgértekez-
let lesz. A titkár elvtárs gon. 
doskodjék arról, hogy a vál-
lalatvezetők és az fl. b. tit-
kár elvtársak is ott legyenek. 

Ma soarlhél az Ipartestületben 
W ? ? ™ - :4< S z e g v d i Gázgyári SzIT kulturcsoport/a ma este 
fél 8 órakor tánccal egybekötött műsoros estet rendez. Közre-
^ Í J V S z I T fc«líarcsoport és népitáncsoport, a 
I , r M 'odortelepi SzIT kulturcsoportji Mindenkit 
szeretettel vár a rendezőség. Az előadást Tisza Lajos-körűt 7Ü. 

szám alatt ax ni knJ tárházban tart iák meg. 

A HÍD 
54 demokratikus csehszlovák 

filmgyártás egyik ujabb jólsike-
rült alkotását, a *Hid*-át mutat-
ta be Szegeden a Belvárosi Mozi. 
Egy elhanyagolt Prága melletti 
kis városka élete jelenik meg 
előttünk a filmen és az a hősi 
küzdelem, amely a felszabadulás 
után a város sokszázéves elmar 
radottságának megszüntetése ér-
dekében megindult. 

A cselekmény központjában a 
városka uj hídjának építése áll, 
amely elé számtalan akadályt 
gördítenek a régi világ levitéz-
lett hősei, korrupt reakciósai. A 
cselekmény sok izgalmas jele-
netben, de ugyanakkor jó ábrá-
zolásokban is bővelkedik. Igen 
ügyesen .mutatja be a felszaba-
dulás utáni társadalmi képet en-
nek a kis városnak életén, embe-
rein keresztül. így a filmben 
nemcsak ennek a kis városnak 
jellegzetes alakjai vonulnak fel, 
hanem leleplezi az országban 
megbújó, sőt nemzetkőzi viszony-
latban ls meglévő alattomos re-
akció lámadó szándékait, mester-
kedéseit. 

A Prága melletti kis városban 
megépült uj hid mór nemcsak a 
két városrészt köti össze, hanem 
jelkép is a filmben, mégpedig a 
linladáx talhán*. 

^rMELES 
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Követjük a példáját! 
Lelkes hangulata jutalmazási értekestet 

az ORION bőrgyárban 

Pénteken délután az Orion bőrgyár dolgozói össze-

gyűltek kultúrtermükben, hogy a jutalmazási értekezlet 

során eldöntsék: ki méltó a jutalonmra. 

Nagy érdeklődéssel várták az értekezlet megkezdését. 

Egr i István ÜB titkár megnyitója után Nagy Géza válla-

latvezető szólott. Hangoztatta: o magyar nép szeretete, 
megbecsülése a jutalom, de nem a jó munka ellneértéke, 
— Az üzemi háromszög — mondotta — Simon György; 

kikészítő él munkást, brigádvezetőt jelöli. Mindenki mondja 

meg a véleményét. 

FELZÚGOTT A TAPS. Az Orion bőrgyár dolgozói 

lelkesedéssel monták: »Megélérdemlil Helyes!« Majd SÓ IT? 

következtek a hozzászólások. 

— Nagyon helyes, hogy Simon György kapja a piá-
mat. Megérdemli. ígéretet teszek, követjük példáját, 
hogy időelőit győzzön a hároméves terv! 

Megint feldörgött a taps. Majd Matyesovszki Lajos, a 

szellemi dolgozók nevében beszélt. »Érdemesebb ember> 
nem is találhattunk volna a jutalomra*. 

Berkes Lajos szólt, a C3eresműhelybőlí 

— A CSERESMÜHELY dolgozói nevében mondovk 
Simon György példamutatásából tanulunk! 

Lassan kifelé indultak az üzem dolgozói kultűrter 

műkből. Az egyik munkás odafordult a fiatalabb felé: 

— Te, törjük a fejünket valami jobb munkamódsz© 

ren. Megfogadtuk, hogy követjük Simon példáját, hát 
tartsuk is be! 

MEGTARTOTTAK a jutalmazási értekezletet a Le 

mezgyárban is, az Angol-Magyar Jutafonóban, a Szegedi 

Kendergyárban, a Déma cipőüzemben és az első szegedi 

Cipőgyárban. 

A jutalmazási értekezleten az üzemek dolgozói fel® 

lősséggel döntötték el, kit érdemesítenek arra a jutalom-

ra, amit a magyar dolgozó nép megbecsüléséül jutatt i 

legkiválóbb dolgozóknak. 

12 u j szövőgépet líapott a Kunsögí Szővőaryái 

A napokban érkezett meg a Kunsági Szövőgyárba tizenké 
uj szövőgép, a hároméves terv keretében• Az aj gépeket a ];asz 
nálafon kívüli régi festőteremben helyezik majd el. A teren 
átalakítási munká'alait már megkezdték a kőművesek, ugyhof\ 
egy hónapon, leiaj a tizenkét uj szövőgép megkezdheti a mun 
káját* ' 

Az uj gépek igen figyetemreméltóan megnövelik a Kan 
sági Szövőgyár termelését, meri naponta 800—1000 . meterrt 
több textiliát tudnak gyár tan'-

Brigád építi ú j j á a „Gáza" motoros 
vontatóhajót 

A tápéi hajójavító Szél Illés kovács brigádja megkezdj 
a Géza nevű, 180 lóerős »Géza< motoros vontatóhajó ujjáépité-
sót. A brigád a minőségi munka mellett, a már elvészét 
munkánál 8 százalékkal csökkentette az önköltséget, az elő. 
irt időnél előbb végezték el eddigi javítási tervüket. 

A tápéi hajójavító munkabrigádjai most fejezték be 
lakhajó építését. A munkát a kitűzött határidő előtt, sokeze 
forint megtakarítással végezték el. 

I z cséplíftr'gátfo! alaMfoft eddig 
a nagyszeged! EPOSz 

Szép munkát végzett a dorozsmai, 
tápéi EPOiz aratóbrigád 

A nagy szegedi EPOSz pa-
rasztfiatalok igen szépen kivet-
ték részüket az aratási munkák-
ból és lelkesen bekapcsolódnak 
a cséplési munkákba is. Az 
EPOSz negyvenhárom nagysze-
gedi szervezeténél több mint 
300 fiu és 100 leány teljesít 
szolgálatot az őrszem mozgalom-
ban. Tizenegy szervezetüknél 
alakítottak áratóbrigádokat. Do-
rozsmán tizennyolc fiu és nytolc 
leány EPOSz-brigádban egy nap 
alatt ingyen aratta le a föld-
müvesszövetkezet nyolc hold bú-
záját. A tápéi EPOSz arató-
brigádja egy hadiözvegy há-
rom holdnyi gabonáját vágta le 
teljesen ingyen. 

A brigádok az aratás után 
sem oszlanak fel, hanem a 
gyomirásban, kapálásban segí-
tenek a szövetkezetnek. Az 
EPOSz eddig Nagyszegeden már 
tíz cséplőbrigádot is alakított 
és ezek versenyben dolgoznak 

egymással. A szőregi, tápai & 
kistemplomtanyai cséplőbrigA. 
dok keresetük három százalékát 
a Világif jusági Találkozóra ho» 
zánk érkező harminc gyarmati 
fiatal vendéglátási költségéinél 
hozzájárulására ajánlotta feL 

Gyorsabb ügyintézés 
— kevesebb utánjárás 

Községesiük a Nagyszeged te. 

rületén lévő közigazgatási ki-
rendeltségeket. Ez azt jelenő, 

hogy a szegedkörnyéki faival 

és tanyaközpontok kirendeltsé-

gei a hatáskörükbe eső dolgozó 

parasztok ügyes-bajos dolgait : 

jövőben önállóan iniézik el. En-

nek az eredménye az lesz, hogy 

a nagyobb ügyek is sokkal rövi-

debb idő ataít intéződnek majd 

el, kevesebb utánjárással. 


