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Alaposan rákapcsoltak 

a z a l s ó k ö z p o n f í a k 
N a g y ü t e m b e n f o l y i k a t e r m é s b e g y ü j t é s s Ocskó M i h á l y k i s p a r a s z t 
768 százalékot ért el 

— E z aztán munka — szól 
oda Négyökrű József a másik 
esáko'ó íársának Ri tó Falvi Vin-
cének, miközben homlokáról le-
törli az izzadságot. 

— Hát nem mondom, egy ki-
csit me-izzadtunk mind a ket 
ten — fe el Bilófalvi és lefli 
rz egyik fél zsák rozsra. 

A'aposan rá "kapcsoltak az ai-
sóközponliak. Ugy látszik meg-
értették, hogy mért ke'l síi te-
tősen (e'je i'e-ij a terménybe-
adást. 

Most az utca felöl erősen 
megrakott szekér kerekének 
nyikorgása hallatszik, majd utá-
na va'aki hangos «csalé hó«-t 
kiált és a bejárat előtt 

alaposan nissrakott SSirifs-szekér 
Ocskó Mihály fürgén ugrik 

á ; l meg. 
Ic a zsákok fe'ejérő! és egyéné-
ken a földmű vesszővel kezet tér-
ni énvbegvüj lőj ének irodájába 
tart. 

— Szgbadség! — köszönt be 
vidáman, miközben kérges ke-
zét nyújtja Sebők Mátyás elv-
társnak, a terményfebiásárló-
Pak. — Jókor jöttem-e? — kér-
dez-', miközben félszemmel be-
lekint a raktárba. 

— Jókor — feleli Sebők 
felvtárs, de nem az első Ocskó 
elvtárs 

— Hát az pedig baj. De mit 
csini'jak, ha nem hozzám jött 
lege'őször a gép. 

Eígin ms«t Sanífa Bbka 

ti csép'ést és én a farától hoz-
tam be a „gabonát. — No nem 
o'van ravy baj az, hogy nem 
Jett r.Z első — nyugtába meg 
Sebők e'vlárs. — Az lenn baj 
í s sz gyen, ha az utolsó vol-
ta . No és mit hozott? — Be-
hoz' ara az adót, meg az összes 
le'esleget — válaszo'ja büsz-
kén. Csak a fejadagot, meg a 
vetőmagot hagytam meg. 

— Na akkor kezdjenek hozzá 
lerakásához — szól ki a két 

Isáko'ó elvtársnak Sebők elv-
társ. 

Ocskó elvtárs pedig nekitá-
maszkodik az ajtófé'fánalj és 
büszkén nézegeti 

a mázsín szaporodó 
tele Zsákokat. 

— Mennyi fe'eslegct hozott 
be Ocskó e'vtárs? — kérdezi 
Sebők e'vfírs. m :k"zben leüt 

a kis a ztal mellé és ceruzával 
nagy, kerek belükkel irja rá 
a «C« vételi jegyre: Ocslúá Mi-
hály. ' • 

A Zsákok közben felkerülnék 
a mér'egre. Ugy hevernek, mint 
va'ami szép hizott disznó. Kö-
vérre tömötlen. 

— Mésr nem tudom — 'feleli 
Ocskó Mihály. — Azt ifiszem 
az adóval együtt 15 raiz^yv kö-
rül van. Majd meglátjuk a i utolsó 
mérésnél. 

Háromszázra Hitték le 
a gabonát. F.9 valóban. Kere-
ken 15 mázsa rozsot hozott be 
Ocskó elvtárs. 

Sellők elvtárs pedig számolni 
kezd: 176 az adó. Ezt levon-
juk a 16 mázsából, az annyi 
mint 1321 kiló. 

— Aztán mennyi ez száza-
lékban? — kérdezi Ooskó Mi-
hály Sebők elvtársat. 

— Nyomban kiszámítjuk — 
feleli Sebők és máris papirt 
vesz elő. Kis ideig számol, az-
tán büszkén tartja Ooskó szeme 
elé a végeredményt: 

— 763 Míiatók 

Bizony ez nagyion szép tel-
jesítmény. 

Közben Sebők kiállítja a vé-
teli jegyeket é9 az utalványt. 

— Itt van ni — ez a három 
cédula — nyújtja oda Ócská-
nak. — Ezzel majd bemegy a 
közellAtásra, hogy be tudják 
jegyezni, az adóval rendben van. 
Ez a másik meg megmarad ma-
gának. a »C« vételi jegy. Ezzel 
a harmadikkal bemegy a pos-
tára ós 

ezGinnai megkap] * a pénzt-

Ocskó nézi a Tris barna pénz-
tári lapot. Ott látszik rajta 
betűvel és számmal: 860 forint 
60 fillér. 

Ocskó egy pillanatig! csak nézi 
az utalván vt, aztán odafordul a 
közben érkezettekhez: 

— En mondom, hogy szép 
pénz ez, emberek. A családnak 
sok minden jut ebből. 

Azral kezetszorit Sebők elv-
társsal. 

— Szabadság! — köszön han-
gosan és siet kifelé az ajtón. 
Áz üres zsákokat 

flfiiman ácbla Int 
a szekérre é9 6 maga is fel-
ugrik az ülésre. 

— Na mehetünk — szól han. 
gosan. — En már eleget tet-
tem kötelességemnek. Adjuk át 
a helyet másoknak. 

A raktárhelyiségben már töb-
ben állnak és várják. bogy Tá-

ljuk kerüljön a gat. Sebők Má-
tyás ismét az asztal fölé hajol 
és irja a következő nevet: Bo-
zóki Mihály 5, azaz öt méter-
mázsa rozs a » 0 vételi jegyre... 

(kflrti) 

Taipa a nyi Föld 
SZEGED KORNYÉKÉN 

én Gyá'án, 30-án Rószkén, 31-

én Szatymazon tartanak elő-

adást. Az e'őa 'á ok szeptember 

16-ig larlanak, igy összesen hu-

szonkét községbe jut majd ez a 

kiváló film, amelyet többszáz-

ezer embCT nézett már yégig 

Magyarországon. 

A Magvar-Szovjet Társaság 
keskenyíí m ve i őké zűUl ével 
fa'usi lcóru'ra megy. Olyhn 
közéjekbe és (anyaközpontok-
ba, ahol nincs mozi. Bemutat-
ják Szabó Pál, az ismert h ó 
Ta'pa'u'.nvi föl-1 cfmü filmjét 

Au m z us 23 24, 25-én Al-
sók'z •pn'o'i 26-án Tápén, 29-

Ma szombaton este 9 órakor 

nyit ja meg a szállodaipari NV 

Hungária 
Népespresszóját 

(volt kisbungária.)Népszerű 

olcsó árak, minden este tánc. 

Párthireh 

ü'-emí. kerületi, hivatali ée 
falusi kiUferesak, valamint az 
fleszos személyzeti előadók ré-
szére összevont kádéra® érte-
kezletet tartnnk vasárnap dél-
előtt 10 órakor a Kálvin-téri 
székházban. Megjelenés kötelező. 

Felkérjük az összes alapszer. 
vezetékét, hogv a náluk levő 
fehér alapszínű Szabad Nép 
megrendelési lapokat sürgősen 
tegyék he a Délmagyarország 
kiadóhivatalába, számoljanak el 
vele és ugyanakkor vegyék ma-
gukhoz az uj, rózsaszínű Sza-
bad Nép megrendelő lapokat 
Központi o-tetófclteős. 

tíz nap . . . 
Népi demoltrőc'ánh biztosí-

totta a dolgozó fiatalok tovább-
tanulásának lehetőségeit. Itt 
Nagyszegeden is megkezdődik 
ősszel a szakérettségi tanfolyam. 
A nagyszegedi üzemek munká-
sai közül már eddig is sokan je-
lentkeztek a tanfolyam elvégzé-
sére s napról-napra boldog öröm-
mel töltik kl a felvételi Iveket 
ujabb és ujabb jelentkezők. 

De nem végeztSiik még ma-
radéktalan munkát a szakérett-
ségikkel kapcsolatban. Az ed-
digi eredményekkel nem eléged-
hetünk meg és a hibák kiküszö-
bölésével el kell érni, hogy a 
nagyszegedi üzemek gazdái kö-
zül még többem jelentkezzenek 
szakérettségire. Hogy ez igy le-
gyen, az üzemek oktatási fele-
lőseinek komolyabban kell fog-
lalkozni ezzel a kérdéssel, mint 
eddig. Fel kell venniök az ok-
tatási felelősöknek a kapcsolatot 
az üzemi pártszervezettel, üze-
mi bizottsággal, üzemi SzlT-tel 
s ezekkel karöltve végezni a 
szakérettségivel kapcsolatos fel-
világosító munkát. 

T»4y8k a •rawre/ í .é ,r i kér-
dését központi feladattá és ne 
sajnáljuk munkásaink legjobb 
fait szakérettségire küldeni. Mert 
azzal, hogy tanulni küldjük a ki-
váló és tehetséges fiatalokat, a 
dolgozók államát, a munkásosz-
tály hatalmát erősítjük. 

'Az egyéves szakérettségi el-
végzése után egyetemre kerül-
nek majd a munkások és betér-
tük lesznek a szocialista építés 
ujtipusu, a néphez minitéc* tlü 
szakemberei. 

A * íahéreitaégire jelentkezők-
nek nem pusztán az ingyenes ta-
nulást és teljes ellátást biztosítja 
népi demokráciánk — de ösz-
töndíjban is részesiti őket. 

A szakérettségire váló jelent-
kezés még tiz napig tart. 'Ez 
alatt az idő alatt az üzemi párt-
szervezeteknek, üzemi bizottsá-
goknak, SzIT vezetőinek min-
dent el kell követni, hogy fel-
világosító munkájuk után még 
több munkásfiatal kerüljön a 
szakérettségire jelentkezettek so-
rába. 

U terőhéz lesz S zegeden 

Az ország nagyobb városai-
ban már létesültek Úttörő Há-
zak. Most Szeged Úttörő Köz-
pontjához is értesítés érkezett, 
mely szerint, Szeged Úttörő 
Házának belső berendezését 
megküldi az Országos Terv-

' hivatal. 

Rövidesen gépállomást kap 
Pusztamérges is 

Népi demokráciánk egyre nagyobb mértéklien gondosbo 
dik arról, hogy dolgozó parasztságunk munkáját minél in-
kább megkönnyítse. Szegeden már eddig is hasznos ered 
ménvekkel működik a deszki, dorozsmai és szatymazi gépál 
lomíás s alig a napokban kezdték meg az alsócközponti gép 
állomás szervezését. Most máris ujabb gépállomás szerve 
késéhez fogtak hozzá, mégpedig Pusztamérgesen. Az ujon. 
nan felállításra kerülő gépállomás vezetője már meg is 
érkezett Pusztamérgesre és rövid időn betűi a gépeket is 
megkapják. 

ÁZ őszi vetéstervet beszé!*é!f meg 
a DEFOSz és a SzOVOSz 

szegedi közös járási értekezletén 
Pénteken délelőtt a DÉFOSz 

városi szervezetének helyiségé-
ben DÉFOSz és SzOVOSz járási 
értekezletet tartottak a községek 
közigazgatási vezetőinek bevoná-
sává L 

Megbeszélték az 1949—50. évi 
vetéstervet a községek talajvi-
szonyainak megfelelően. Az ér-
tekezleten több felszólaló fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
ahol csak lehet, minél több nap-
raforgót termeljenek, mert a 
napraforgómagért értékes beho-
zatali cikkeket kap az állam. 

Nóvák elvtárs, a Mezőgazda-1 
sági Igazgatóság kiküldöttje fis- j 
mertette Nagyszeged politikai 
területén a kötelező háromszáz j 
hold szöszösbiikköny vetésének 
községenként! elosztását. Város-
tanyán 50, Csemjelén 40, Ruzsa-
áráson 25, Sznijfmazon 20, Ra-

láslyán 40, Domaszéken 70, Len-
gyeikápolaán 15, Röszkén 15 és 
Alsóközponton pedig 25 katasz-
teri holdat vetnek be a követ-
kező gazdasági évben szöszös-
bükkönnyel. 

Soós Vinoéné elvtársnő, a-
SzOVOSz vezetője bejelentette, 
hogy a gépállomással nemcsak 
a termelőcsopcrtok kötiietr,ek 
talajművelés! szerződést. Ezt 
azonban mindig a fökiroövesszö-
wetkezeteken keresztül kell meg-
kötni. Augusztus 1-tg feltétlen 
végre ls kell hajtani a szövet-
kezetekben, vagy legalább ls 8 
szántásra, vagy vetésre a gép-
Igénylést bejelenteni, hogy a gé-
pek elosztását kellő időben el 
tudják készitenl. Ezzel azokon 
a gazdákon akarnak segíteni, 
akiknek sem Igaerő, sem gép 
nem átl rendelkezésre. 

Mit hoz a szegedi dolgozóknak, 
az ötéves terv első éve ? 

Ez a kérdés már bizonyára 
többször felmerült a városi köz-
igazgatás rendkívüli tanácsülése 
óta, amikor kihirdették Szeged 
város 1950. évi költségvetését. 
E szerint már az első tervév-
ben is hatalmas mértékben emel-
kedik a dolgozók életszínvo-
nala. A sokmilliós beruházások 
mellett hatalmas méretű e g é s z -

ségügyi, knlturális és szociális 
beruházások Í9 szerepelnek a 
köl teégvetfisben. 

Egyedül a városi közkórház 
kibővítésére kétmillió 145.000 
forintot költenek. A tanyaköz-
pontok, falvak és a város kö-
zött már moet is működő moz-
gó egészségvédelmi szolgálat 
megerősítésére 203.000 forintot 
fordítanak. 

105.700 forintos alapot léte-
sítenek a nagvszegedí tanuló 
fiatalok 1 fogegészségvédelmére. 
Ebből a pénzből egész éven ke-
resztül díjmentesen javitják és 
ápolják az általános és szak-
iskolákon. egyetemeken tanuló 
fiatalok fogait. 

A városi tüdőbeteggondozót is 
ujabb műszerekkel, különböző 
felszerelésekkel és gépekkel lát-
ják el 290.400 forint értékben. 
Korszerűsítik az alsóközponti 
tüdőbeteg-otthont is. 95 390 fo-

rint tervelőirányzatból. Egre-
dül a tamege.gés7ségvédehni in-
tézményekre jövőre 2,481.100 fo. 
rintot költenek. 

Ezenkívül még számtalan ér-
dekes adat szerepel a költség-
vetésben. 662 600 forintot for. 
dttanak segélyezésre. 850.000 
forinttól kilxővitik a városi sze-
retetházat is. Üzemmé fejlesztik 
a Petőfi.telepi népkonyhát is 
522 ezer forint költséggel. 54 700 
forintos természetieni segél vak-
éi öt alapit a város vezetősége. 
Ennek keretében élelmiszerekét 
és nagymennyiségű ruhaneműt 
osztanak szét a város szegé-
nyebb sorsú családjai között 

Még egy kiemelkedő szám-
adat: 2,856.700 forintot fordí-
tanak anva- és csecsemővédő 
otthonok .'fejlesztésére. EzenW. 
vül különböző gyermekvédelmi 
segélyakciókra 573 ezer forintot 
ruháznak be. A városi napközi 
otthonok és a népkonvba éleJ-
miszerellátására egvmillió 477 
ezer 500 forintot irányoztak elő 

A számadatokat még tovább 
sorolhatnánk. A szegedi dolgo-
zók ezekből az achfokból is lát-
hatják ötéves tervünk hatalmas 
kulturális, szociális és egy«r 
vonatkozó <m segítségét. 

Tanügyi igazaatás szempont jóból 

tankeriiletekre oszt jók 

az ország területét 
Megszűnnek az 1935. VI. 

t örvénycikket létesített tan-
kerületek és népokatási ke-
rületek. Tanügyi igazgatás 
és iskolafelügyelet szempont-
jából az ország területe, p 
közigazgatás általános ren-
dezéséig tankerületekre tago 
zódik. Ezeknek beosztását és 
székhelyét a közoktatási mi-
niszter rendelettel állapit ja 
meg. 

A tankerületek élén a tan-
kerületi főigazgató áll, ak' 
tankerületében a tanügyigaz-

ben, a nevelés és oktatás irá 
nyitásában tanulmányi fel-
ügyelők működnek közre. 

Hifitíit v á g ó é i u l is b i z t a i t f í k 
a z i v a t t a l a n gabonas^á lilás! 
A SzöVOSz megyei kirendelt-

sége küzdi a földmüvesszöveí ke-
zeiekkel, hogy a gabona zavar-
ta' an, gyors elszül itása érdeké-
ben még a nyitott vagonokat i* 
igénybe veszi a MÁV-tól. A 
nyitott kocsikat a szövetkezetek 
béleljék ki ponyvává' és uf v 

o. — .rakják bele a gabonát. A bc-

gatás vezetője, a nevelés és I rakás után fedjék 1c ponyvával 
oktatás irányítója. Az isko-lés azt jól erősítsék a kocsihoz. 
Iák tanulmányi felügyeleté-1 leblombálva 


