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ERDŐS LESZ A HATAR SZEGEDEN IS 
AZ ÖTÉVES TERVBEN 

INGYEN FACSEMETÉKET KAPNAK A KÖZSÉGEK 

Az erdőgazdálkodás belyre-
(llitásához az első lépést a Ma-
gyar Kommunista Tárt által ki-
dolgozott. és a Magyar Dolgozók 
Pártjának vezetésével végrehaj-
tott hároméves terv tette meg. 
A Szovjetunió hatalmas fásítási 
terve hivtn fel a világ figyelmét 
a sztepi>e és a homokos terüle-
tek fásításának jelentőségére. A 
szovjet tudósok kimutatták, 
hogy a mezőgazdasági termelés 
lényegesen emelkedik azokon a 

területeken, amolveket védősá-
vokkal, erdőpászlikkal és erdő-
csoportokkal, fasorokkal ültet-
tek tó. 

Nálunk a fásítás kérdése két-
szeresen fontos. Fontos azért, 
mert Alföldünk jóformán fát-
lan, igy a száritoszelek szaba-
don száguldoznak végig é.s hord-
ják a futóhomokot "ötéves ter-
vünktón Magyarországon sokezer 
katasztrális holdat erdősitünk. 
Ehhez több mint másfél milliárd 

Világosságot vitt a falunak 

a hároméves terv 
Tápé község dolgozó paraszt-

sága is borzalommal gondol 
vissza a múltra: arra az időre, 
omikor még szabad volt a ku-
lákok és n földesurak mérhetet-
len ki rikmányolása, amikor 
még sötét- g volt a faluban. 
Nem volt villany a községben. 
Ma már nemcsak Tápén, hanem 
Sándor/alván Ujszentivánon, 
Szentrnih.áb t leken, Itöszkén, 
Deszken, Szőregen és még'szám-
ta'an kis községben és tanya-
központon ég a villany és cz 
is elősegíti a nagy tanulási le-

hetőségeket a dolgozó paraszt-
ságnak. Nem teszi már senki 
sem tönkre azzal a szemét, 
hogy a napi munkája után este 
pislogó petróleumlámpánál ta-
nul, mert egészséges villany-
fényt vezetett a tervgazdálkodás 
otthonába. 

Ez is a hároméves tervünk 
egyik hatalmas eredménye, me-
Ivet a dolgozók valósítottak 
meg a Magyar Dolgozók Pártja 
és Rákosi elvtárs útmutatásá-
val. 

Verseny falu-i kulturliázak létesítésére 
a löldmüvesszövetkezetek között 

ii 
A falvak kulturális fel emel kc-i ben rádió, újságok, folvóiratok 

d r a YOSz irányítása és társasjátékok állnak majd 
mellett a föl 1nlüveiiszövetkez«. L S7övetkezcti tagok rcndelke-
tek kulimh-,.'..kat léte-itcnek a | zfeáre. Kulturh'izak létesítésére 
hároniéves terv keretében. Az 

versenymozgalom indul a föld-
művé? szövetkezetek körött Ezt 
a vprsenvt és a föídmüvesszövet-

eryes kultúrházakat a légkülön-
bö-'űüb sz \rakozótorm;kkeI és 
tárgva'kai szerelik fel. Előre-,. , , c, * 
lát! :•/••• minden ltnlínrh.á/nnk kezetek kulturmunkájat a SzO-
ie«» l ultui'-. inozi-, kö .wtár- ég i VOSz országos központja külön 
olvasóterme. Az olvasótermek-' jutalmazza. 

A hároméves terv megváltoztatta 

Csenge e e l h a n y a g o l t jellegét is 

Csengéié a múltban feneket-
fen homokbuckáiról és rendkí-
vül szerén; sorban sínylődő 
dol.rozó parasztjairól volt isme-
retes. Hároméves tervünk már 
Csengéiének is mi :változtatta 
ezt a jellegét. Ma már mintagaz-
dáiról. földműves szövetkezetéről 
és'fejlődőképes fiatalságáról hí-
res, mert népi demokráciánk 
meghozta a tanulás lehetőségét 
is. 

."számos építkezés és rarvobb-
iel'Mitőségii beruházás,történt a 
hároméves terv alatt a község-

ben. Először is önálló község 
fett, ezenkívül a Kiskunmajsa 
felé haladó légi rossz földút 
helyén ma már uj, jóminőségü 
makad ámút van. 

E éknek az eredményeknek a 
megteremtéséhez Csengele dol-
gozó parasztsága is nagyban 
hozzájárult. A különböző mező-
ről: ági termelési versenyek-

kel, begyűjtési versennyel nagy 
áldozatot vállaltak a hároméves 
terv sikeréért, amelynek ered-
ményei a munkásoké és a dol-
gozó parasztoké. 

M e ^ k e r d k N a g v s z e s e i e n a f ö l d m ü \ / e s -
szövetkezeti ui ü z e í r é s z k ö n y v e k k i o s z t á s á t 

Október elsejével megkezdő-
dik a földmüvesszövetltezetek-
i en az uj űzletrészkönyveoskék 
kiosztása, amelyeket a' további 
hónapokban folynuialo m ózz-
anak ki Elsősorban a legjobb 
iidmüvesszövf tke elek kapják 

"fagyszeged területén az uj űz-
ictrészkünyveoskéket. Azok a 
, jJdmüvesszövetkezctek, ahol ki-

zárták a kapitalista, kulák és 
egyéb idegen elemeket s jól 
végezték a tagtoborzást. A köny-
vecskéket a szokásos havi tag-
gyűlésen ünnepélyes keretek kö-
zött adják át a szövetkezeti ta-
goknak Nngyszeged területén 
október hónapban mintegy 200 
könyvet osztanak ki a füldmü-
ve/szövetkezetek tagjai között. 

csemetefá.t ültetünk. A többi 
körött erdősitünk 28 ezer ka-
tasztrális futóhomokot a Duna— 
Tisza körött. 

A Szovjetunió tapasztalatai 
nyomán induló ötéves erdősítési 
tervünkbe máris bekapcsolódtak 
a nagyszegedi falvak DÉFOSz-
és EPOSz-szervezetei. Munka-
brigádokat szerveztek a fásítási 
munkálatokhoz. Több község má i 
be is nyújtotta facsemeteigény, 
lését Ezek szerint Lengyelká-
polna 15 ezer facsemete! igé-
nyelt: 14 ezer akác, 300 eper, 
500 hárs és 200 gömbakacot 
ültetnek falujuk határának dűlő-
útjain és a falu utcáin. Az al-
győi DÉFOSz.szervezet 1200 
akác, 100 hárs, 200 gömbakácot 
igényelt Sándorfalva 10 ezer 
akác, '4 ezer eper, 500 akácsu-
háng, 300 nvársuháng, 300 olaj-
fasuhángot igényelt. A baktói 
DÉFOSz 1510, Újszeged 6475, a 
kübekházi DÉFOSz pedig 15 ezer 
facsemetét igényelt. 

A felsőközponti DÉFOSz-azer-
vezet hasonlóan a többi szerve-
zetekhez elkészítette fásítási ter-
vét. Ezek szerint japánakácból 
5000, hársfából 6000, jegenye-
nyárfából 500 csemetét ültetnek 
ki. A nagyszéksósi DÉFOSz 
ugyancsak az EPOSz szervezet-
tel közzösen végzi a fásítási 
munkálatokat. Eásitási tervük-
höz 350 eper, 300 juhar, 300 
kanadai nyár, 2500 akác, 100 
fenyő és 600 jegenyenytárfát igé-
nyeltek. A csemetéket, valamint 
a suhángot a földművelésügyi 
minisztérium teljesen díjtalanul 
bocsátja a községek rendelke-
zésére. A DÉFOSz- éa EPOSz-
szervezetek fásitási tervétón el-
sősorban a közterek, utak, dű-
lők, csatornák, valamint a le-
gelők fásítása szerepel. 

Megíisziui a kifteáitázi 
liüdmiivssszövatkezet 

A kübekházi földmüvessrövet-

kezet szokásos havi taggyűlésén 

kizárta a tagság sorából a Han-

gya szövetkezet beolvadásával a 

földmüvesszövetkezetbe átkerült 

kulá kokat éa svábokat. Igy ki-

zárták Hermann Lénárt, Mar-

chall Anna és özv. Leng Mik-

lósné sváb gazdákat. Ugyancsak 

kizárták Horváth Pál kübekházi 

gazdát is demokráciaellenes ma-

gatartásáért. 

Érdemes áldozatot vállalni 

Idlig összesen 17 mHlíó forint 
jutalmat kaptak a tta'pzök 
a munlcaversenyben 

Most, Rákosi elvtárs irányt-
mutató beszéde és a nagybu-
dapesti PűrtváJasztmány hatá-
rozata óia egyre inkább kiszé-
lesedik a munkaverseny, az or-
szág ipari üzemeiben. Népköz-
társaságunk kormánya és dol-
gozó népünk az erkölcsi és 
anyagi "támogatáson kivüi je-
lentős anyagi jutalomban is-
részesiti a dolgozók legjobbjait. 
Nem érdektelen visszapillantani, 
hogy a szocialista munkaverseny 
során edd i ' milyen anyagi ju-
talomban részesültek dolgozóink. 
Az ország ipari üzemeitón nap-
jainkig Készpénzjutalom cimén 
összesen 17 millió ^forintot osz-
tottak ki. Az egyéni és közös, 
közvetlen és közvetett nyere-
ségrészesedés fejében 30 mil-

— i SZILVÁM AGFELVASAR-
LAS. A szetredi földmüveeszö-
vetkezet megkezdte a szilvamag-
felvásárlást. A tgazdák csak a 
lekvárfőzésből kikerülő szilva-
magot ajánlhatják fel a föld-
müvessrövetkezetnél megvételre. 
A szilvamag átvételi ara ki-
lénként 50 fillér. A begyűjtést 
a földmüvesszövetkezet a Szt. 
Mihaly-utca 4. szám alatti köz-
ponti raktárában végzi 

r } 
i IS Mysétfsn nrn'^aiMiiii tóíiiljti fepp 

az MHen Eiyefsm M yai Iniezelélien 
A Bolyai János Matematikai 

'I Irsnlat és a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bolyai Intézete 
i 'ben a tanévben is folytatja 
\>. üzemi munkásság állal ta. 
> isszal ofy lelkesen fogadott 
. íinyiségfan • munklstanfolya. 
ot. Az idén a tanfolyam a 
vetkező tárgykörökkel fog-
kozjk háioin-három hétig: 1. 

" iiuolás egészszúmókkal es ti-
lestürtehLei: alapmüveletek. 

2. Számolás törtszámokkal. A 
hatványozás és a gyökvonás mű-
velete. '3. Számolás képletekkel: 
a betüszámtan elemei. 4. Elemi 
mértani ismeretek. 5. Mértani 
adatok meghatározása: szög-
íüggvteyck. 

Az első előadás tegnap, szep-
tember 28-án délután" kezdődött. 
Az előadások helye: Ady-téri 
Egyetem, Bolyai Intézet, I. sz. 
tanterem. 

BELVÁROSI 
l eleVon • 40-77 

24 
tértit. 

Mindennap szerdáig 

SZÜLŐFÖLDEM! 
Ezt a filmet ezé»i Amerika területén 

bet l olták 

K O R / . Ü | f34 
Telefon Aut. -33.44 | térlrt. 

Mindennap szerdáig 

KINfl F:LSZ 'B3QÜLÁSA 
A legértékesebb dolei r enl fiira KINA 
dicsőséges harcéiról kész lt eredeti 

helyszíni felvételek 

SZÉCHÉNYI 
Telefon Aut- 34-77 

427a 
héilel 

Mindennap péntekig 

v a s ö m ü BOGBAN 
Az nkián ép hsrea a s?ab«ds::i;ért 

EUadások míndiiároni mozttan 

fél 5. (81 7 és (él 9 órakor. 
^ é n r i á m y l t j ^ ^ j ^ ^ r e d ^ ^ ^ k o r 

Ii6 forint került kiosztásra 
Ezenkívül 100 garnitúra kony 

halmtort, 282 Orion nagy rádiót, 
1000 népbundá-t, 3400 néprádiót, 
50 gyermekkocsit, '5G0 tűzhe-
lyet, 500 paplant, 890 férfiko-
rékpárt, 610 női kerékpárt, 650 
edénysorozatot és 400 evőkész-
le tet osztottak ki a munkaver-
senyben kitűnt dolgozóknakI 

Éltből a hatalmas összegből 
éa jelentősszámú tárgyból több 
tízezer forint, több rádió, nép-
bunda, tűzhely, stb. a szegedi 
dolgozóknak is jutott. 

Ezek a számok is bizonyítják, 
hogy a proletárdiktatúra' funk-
cióit 'teljesítő népi demokráciái-
ban érdemes dolgozni, érdemei 
a közösségért -áldozatot vállalni. 

EPOSz-brigád építette 

az i i l l é s i ' Z á k á n y i összekötőutai 

(Tudósítónk jelenti) 
fl baromjáiási EPOSz szervezet több tagja: Jakus Ferenc. 

Jakus József, Szolnoki István, Kónga György, Pataki János, 
Palóci János, Simon István, Turcsik János, Monostori Antal, 
Nagy István és Dudás Kálmán brigádot alakított s az üilésl-
zákányi összekötőút építésénél végeztek igen komoly munkát, 
Több napon át dolgoztak az ütnél és elősegítették a három-
éves terv idő előtti győzelmes befejezését- fl dolgozó parasztok 
megbecsüléssel és elismeréssel emlékeznek meg a baromjárási 
EPOSz szervezet munkabrigiád)áróL (Sziklás Mihály) 

Korszerűsítik a szegedi fogkiinikái 
a hároméves terv keretéhen 

A hároméves terv keretéiben j 
a szegedi fogkiinikái igen jelen-1 
tős mértékben korszerűsítik és 
kibővítik. Még ebben az évben 
ennek érdiekében elköltözik a 
Teleki-utcai épületéből és a 
volt Tóth-szanatórium helyére 

költözik a Tisza Lajos-körül;*. 
Előreláthatóan , még ebben ax 
évben a szükséges építkezése® 
befejeződnek. A fogklinika kor* 
szerű felszereresére százezer fc* 
rint tervhitell kapóit a szkknvI 
egyelem. 

UNIVERZÁLIS 
talaj megmunkáló gépel szerkeszteti 

egy szegedi kiskertész 
Kovács Géza, Alsótiszapart 

374. szárú alatti lakos, kiske-
tés® egyik társával egy univer-
zális talajmegmunkáló gépet 
szerkesztett. Ezen több talaj-
megmunkálógépet sűrített össze. 
A mindössze egy méter széles 
és körülbelül két és félméter 
hosszúságú alkotmány egyszer-
re végzi a szántást, tárcsázást, 
kulfcivátorozást, vetést, magta-
karást, boronálást, hengcrelést. 
A földet 'teljesen simára mun-
kálja meg Űö—30 centiméter 
mélyen szántja fel. Emellett ez 
a szerkezet kiküszöböli még azt 
a nehézséget, ami még nehe-
zebb traktoroknál és más na-
gyobb talajmegmunklló gépek-
nél megvolt. Annyira könnyű, 
hogy nom idéz elő talajtaposíst, 
a vastag vaslemezből hajlitgo-
tott kapaszkodókerekek taposás 
helyett már félig elvégzik a 
szántási müveletet, amelyet az 
utána haladó kilenc tárcsa és 
kis ekefej fejez be. Egyáltalán 
nincs az egyes magvakra igen 
ártalmas taíajtörődés. 

A deszki gépállomás mező-
gazdasági gépszakértői szerint 
tömegben is gyártható, könnyen 
megszerKeszthető. A géppel 
szemben — a szakvélemény sze-
rint — a talajnak igen kis el-
lenállása van, igy rendkívül ke-
vés üzemanyagot fogyaszt. Min-

den nagyobb képesítés és szak 
értelem nélkül könnyen kezet 
hető. Maróti Andris" és Kötő. 
les János elvtársak a kiküldött 
szakértők Kovács Géza mezőga» 
dasági géptalál mán ván tapasz-
talt szakvéleményeiket már el 
küldték az Országos TalálmA 
nyi Hivatalhoz. 

A király hal mi 

földmüvesszövetkezet 

az őszi munkák élén 

Az őszi szántás-vetési munkák 
végrehajtásátó-n a nagyszöged! 
földmüvesszövetkezetek közül 

eddig a legjobb eredményt a ki-
rálytól mi földmüvesszövetkczcf 
érte el. A jó eredmények eléré-
sében nagy segítséget nyújtot-
tak a gépállomással kötött la-
lajmüvelési szerződések. Az 
egyéni vetésterv végrehajtásában 
kitűnik Poha Illés középparaszt, 
aki vetőmag céljára a földmü-
vesszövetkezet szelektorán tisa-
titatta meg "fejadagkészletét ós 
azt vetette el, vetőmagkiutalá aa 
megérkezése után pedig majd 
visszaváltja. Igy már az elő-
irányzott vetési tervét teljesi-
tette. 

Ma esle 8 órakor a Valéria féren tarifa 

m e g n y i t ó előadásét vadétlatokkat 


