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H I R E K 
— Ma délután 6 órai kezdettel 

az Orvos-Egészségügyi Szakszerve-
zet szegedi csoportja rendezésében 
tartandó ülésen Fodor Gábor két-
szeres Kossuth-díjas akadémikus 
tart előadást: ©A szerves vegyüle-
tek sztereokémiájának ú j fejezetei 
és azok néhány biológiai vonatko-
zása® címmel. Az előadás a Bőr-
kl inika tantermében lesz. 

— Az Országos Fi lharmónia 
közli, hogy az Opera-Operett-estet, 
melyet március 29-ére hirdetett, 
Sárdy János betegsége miatt ápri-
lis 25-re halasztották. A megvál-
tott jegyek érvényesek. 

— A szegedi Zeneművészeti 
Szakiskolában március 27-én, 
szombaton este 8 órai kezdettel 
tartja 4. bérleti hangversenyét El-
fér Vera, Kutrucz Éva és Radnai 
Gábor, az Országos Fi lharmónia 
rendezésében. 

— Az M N D S Z Szeged Városi 
Titkársága ma délután 5 órakor 
vezetőségi és választmányi ülést 
tart, melyre a dolgozó nőket meg-
hívja. 

— Március 24-én, ma délután 5 
órai kezdettel a Városi Békebizott-
ság nagytermében, Széchenyi-tér 
11. szám alatt értekezletet tartanak 
az üzemi és hivatali békebizottsági 
tagok részére, 

— Belváros V. MSZT-szcrvezetc 

(Április 4-útja 12.) ma este fél 7 

órai kezdettel irodalmi estet ren-

dez, könyvkiálHtással egybekötve. 

A szervezet kéri a tagság pontos 

megjelenését. Vendégeket szívesen 

látnak, 

— A Magyar-Szovjet Társaság 

Szeged Városi Orvosegészségügyi 
Szakcsoportja és a Városi Tanács 
Egészségügyi Osztálya március 
26-án, pénteken délután 2 órakor 
az MSZT Tudományos és Művé-
szeti Szakosztályának K lub jában 
(Horváth Mihály-utca 3. I. emelet) 
N. D. Gluhova elvtársnő, a Mosz-
kvai Járványvédelmi Körzet vezető 
orvosnője ©Járványvédelem a Szov-
jetunióban© címmel előadást tart. 

A tavaszi búza vetésében a szegedi járás, 
a tavaszi árpa és a zabvetésben Szeged város az első 

A megyei tanács mezőgazdasági 
osztályának legutóbbi értékelése 
szerint megyénkben még mind ig 
nem haladnak a lehetőséghez mér-
ten a tavaszi munká la tok , 

A szántásban-vetésben egyaránt 
nagy a lemaradás és mondhatn i 
egyetlen járásban sem halad a ta-
vaszi munka kellőképpen. 

A tavaszi árpa és a zab vetésében 
az alábbi a járások rangsora: 

1. Szeged város 48.4, 2. Szentesi 
járás 44.1, 3. Csongrádi járás 29.1, 
4. Szegedi járás 24.7, 5. Hódmező-
vásárhely 19.5 6. Makó i járás 16.8 
százalék. 

A tavaszi búza vetésében a szege-
di járás szerezte meg az első he-
lyet. Elvetettek 205 holdat, ezáltal 
tervüket 205 százalékra teljesítet-
ték; második a csongrádi járás, 
ahol 297 hold elvetésével 74.2 szá-
zalékra teljesítették a tervet; har-
madik a szentesi járás, 659 holdat, 
a tervteljesités 21.9 százalék; ne-
gyedik helyen a makó i járás ha-
lad 194 hold elvetésével, ahol 13.8 
százalékos a tervteljesítés. Utolsó-
előtti Hódmezővásárhely, ahol 53 
holdat vetettek el és utolsó Szeged 
város, ahol a vetési eredmény 12 
hold. Megyénkben összesen eddig 
1420 holdon fejeződött be a tavaszi 

búza vetése és így a tervteljesítés 
is csak 16.7 százalékos. 

A tavaszi szántás jól halad a sze-
gedi járásban, ahol a dolgozó pa-
rasztok és a tsz-ek 5768 holdat 
szántottak fel eddig. A szentesi já-
rásban pedig 5416 hold az ered-
mény. Megyénkben összesen a ta-
vasz fo lyamán 18,927 holdat szán-
tottak fel; 

A cukorrépa vetésében legjobb 
járás a csongrádi; összesen 230 
holdon fejezték be a cukorrépa ve-
tését. J ó az eredménye még a sze-
gedi, va lamint a szentesi járásnak. 
Megyénkben eddig 701 holdon fe-
jeződött be a cukorrépa vetése; 

A napraforgó vetésében első a 
szegedi járás, lemaradt Vásárhely, 
Makó és Szeged város, ahol mind-
eddig meg sem kezdődött a vetés. 
Megyénkben is csak összesen 223 
holdon vetették el a napraforgót, 
ami igen csekély eredmény; 

Burgonyavetésben a csongrádi 
járás halad az élen, eredménye 288 
hold. Legrosszabbul halad a vetés 
Szeged város területén, ahol egy 
holdat, és Vásárhely területén, ahol 
hat holdat vetettek el eddig mind-
össze. Az összesítés szerint me-
gyénkben 580 holdon fejeződött be 
a burgonyaültetés, j j 

» P á r í k i r m k 

Értesítjük a politikai iskola I. 

évfolyam propagandistáit, hogy 1954 

március 24-én, szerdán délután 17 

órakor a Pártoktatók Házában pro-

pagandista szemináriumot tartunk. 

Kér jük a pontos megjelenést! 

Értesítjük a Párttörténet I. évfo-

lyamon tanuló propagandistákat, 

hogy az ismétlések és összefoglalók 

levezetéséhez az ű j ú tmutató meg-

érkezett, melyet a Pártoktatás Há-

ban átvehetnek. 

Értesítjük a Párttörténet I I . év-

folyamon tanuló propagandistákat, 

hogy az ismétlések és összefoglalók 

levezetéséhez ú j ú tmutató érkezett, 

melyet a Pártoktatás Házában át-

vehetnek. 

Agit.-prop. osztály 

J C & f L p i i i i t á 

A gyálaréti Komszomol tsz-ben már 25 hold 

cukorrépa és 40 hold len vetését befejezték 

A gyálaréti Komszomol termelő-
szövetkezetben nagy ütemben ha-
lad a tavaszi munka . Már 25 hold 
cukorrépa és további 40 hold len 
vetését befejezték, március 24-ig 
pedig elvetnek 40 hold lucernát. 
Halad az őszi szántások fogasolása 
is, hogy minél több nedvességet 
őrizzenek meg a talajban. 

Érdemes volna azonban kiderí-

teni, hogy kit terhel a felelősség 

azért, hogy a Komszomol termelő-

szövetkezet a megrendelt 100 má-

zsa pétisót az őszi gabonafélék fej-

trágyázásához még mind ig nem 

kapta meg. Erre pedig sürgősen 

szükség van, mert ezzel tudnánk 
a gyengén fejlődő őszi vetések fej-
lődését elősegíteni. 

A termelőszövetkezet tagjainak 
nagy segítséget ad Bonc Mucsi Pá l 
a tsz agronómusa, aki már korán 
reggel, fél 6 órakor együtt indul ki 
a tsz-tagokkal, segíti őket szaktu-
dásával. Munkakezdés előtt a tsz-
elnökkel és brigádvezetővel tanács-
kozik, és ezután előre lefektetett 
terv szerint osszák be a munkát . 
Az agronómust szeretik is a ter-
melőszövetkezetben és bizalommal 
fordulnak hozzá szaktanácsért a 
dolgozó parasztok, 

Gyuris József 

NAPIREND 
IDŐJÁRÁS-JELENTÉS 

Várható Időjárás 
szerdán estig, VáljO 
zó felhőiét, néhány 
helyen eső, Mérsé-
ke't, időnként é;én_ 
kebb délkeleti-déli 
szé|, az éjszakai le. 
hUlés erősödik, a 
nappali hőmérsék. 
le ke|eten kissé 

emelkedik, másutt álig változik. 
VárhMó hőmérsékleti értékek: szer. 

da reggel 0—minusz 3, délben 9—ÍZ 
fok között. : -

• 

A fűtés alapjául Szolgáló várhatő 
középhőmérsékle! március 24-én, szer-
dán 4 fok felett lesz. 

MOZI 

Szabadság; Köznapi koméd a. — Uj 
színes angol film (ma utoljára) 

Vörös Csillag; Örs a hegyekben. — 
Magyarul beszélő színes szovjet film. 
a]ko'áe (ma utó jára). 

Fáklya: Város a tengeren. — Magya. 
ruli beszélő szovjet fijm (ma utoljára). 

Az e'őadások a mozikban fél 6 és fél 
8 órakor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Tiszaparti szsrelem. — Szig-
ligeti bérlet. 

MUZEUM 
FeJIŐdéeförténe'I kiálltáé Móra Fe-

renc emlékkiállítás Fehértó élővilága 
kiállítás (Kultúrpalota Rooewelt tér) 
hétfő kivételével mjriderinap dé'előtf 
10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihály u)cal Üvegcsar-
nok) hétfő klvéjélévei mindennap 
délufán 2 órától 6 órái® 

KÖNYVTARAK 

Egyéfemi: O'vatóterem 10J61 21 
óráig: hétfőn 14 föl 21 óráig; vasár-
nap 9-föi 13 órájg. Kölcsönzés 12-től 
20 óráig; hétfőn 14-tőt 20 óráig; va. 
sái-nap 9_iöl 13 óráig 

Somogyit Olvasóterem 10-től 19 
őráig. Kölcsönzés 13 t.ól 18 óráig. 

Gorkij. Hélfőn. kedden, szerdán, 
pénteken reggel 8.(61 12-lg ée délután 
1 tói fél 4-ig: csütörtökön és szómba, 
ton délelőtt 10-tő] dé'után 2-ig. dél-
ufán 3 tél este 7 óráig. 

Járási, Sztálin krt 54: Kölcsönzés: 
szerda kivételével minden hétköznap 
délután 3 órátó) ee'e 7 ig, szombaton 
délufán 2-től 7-ig. 

DÉLMAGVARORSZAS 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11 

Telefont 35—35 és 40—80 
KiadóhivatalI Szeged Klauzál tér 8-

Telefont 31—10 és 35—00 

Csongrádmellyel Nyomdaipari 
Vállaltat Szeged 

Felelős vezető: Vlncr® Ovörge 

Miért nem törődnek a szenedi Dózsa isz-ben négy nap 
éta megrekedt traktorral a dorozsmai gépállomás vezetői?! 

A szegedi Dózsa termelőszövetkezet tagjai má r nagyon szeret-
nék elvetni a tavaszi búzát. Dc nem tudják, bármennyire 

is szeretnék, és bármennyire is itt az ideje, mert nincs kész a szántás 
a tavaszi búza alá. A dorozsmai gépállomásnak kellene a földet 
megszántani. De a gépállomás egy traktora má r négy nap óta meg-
rekedt, ©elült© a Dózsa tsz földjén. Hiába a termelőszövetkezeti ta-
gok minden üzenete a gépállomásnak, annak vezetői ügyet sem vet-
nek a megrekedt traktorra, sem pedig másikat nem küldenek, hogy 
haladhasson a szántás. 

A dorozsmai gépállomás vezetői ne késleltessék a tavaszi mun-
kák végzését! Gondoskodjanak arról, hogy folyjon a szántás a Dózsa 
tsz földjén. De helyes lennf az is, ha a gépállomás vezetői úgy intéz-
nék, hogy a szegedi határban dolgozó traktorok mindenütt két mű-
szakban szántsanak, úgy, mint ahogy teszik a traktoristák a Felsza-
badulás tsz-ben. Nem lehet késlekedni a tavaszi munkákka l ! 

SPORT 

Megkezdődtek a járási labdarugó bajnokság 
küzdelmei 

Szeged járás térülőién a labdarugó 
bajnokság megkezdődő11 vasárnap. Idén 
a résztvevők raáma négy ÚJ crapattal 
bővüli. A bajnokságért Jelenleg 15 csa-
pat küzd. Az első fördúó érdekes küz-
delmekel hozott. Ezek közül nagy meg. 
jepet ée Óezentlván otthor.i veresége 
az újonc rö zkeJetóől. 

A mérkőzések sportraerű keretek kö-
zött zajlottak le. A hoaszú pihenő efle 
néro mlnder.' csaptat Jó te |)esí ményt 
nyújtóit Az jdei bajnokság színvona-
lasabbnak igérkea'k az emuit évinél. 
Eredmények: Dosrit I—Deszk II. hellyi 
rangaidön nagyszert! Játék után Deszk 
I. csapata 3:1 arányban' győzött, A 

tápéi BHV Előre—öthatom Pf. 1007 mér-
kőzés 1:1 arányban dön etlcnül végző-
dött. A SzőTtetgi Lokomotív II 5:1 
aránybar.' legyőzte Bajáslya együttese'. 
Rószke—(Vzcntiván 4:1. A röszkejek 
Igen jó képkwségúék és küzdőszelle-
mnek Kübekháza—Kkdorozsmal VL 
5:0 A győze.em megérdemelt, o do. 
rozemai kapus azonban három gó'bar.' 
hjbás volt. Mórabailom—UJezeutiván 
5:2. Az újszenlivániak lelkesedése nem 
ludta megakadályozni a megyei 1. osz-
táfyből visszakerült mórahalmiak gy5 
zrimőt. 

Dani Imre 

Jó] szer«peltek a szegedi birkózók 
Ózdon 

A szegedi birkózók nagy sikerre) sze-
repéitek ózd város bajnokságán. A 
nagyszabású versenyen 80-an indultak. 
Az egéra napor,' át tartó küzdelmeket 
két szőnyegen bonyolították le. A sze-
gedi versenyzők a hosszú utazás miatt 
fáradlak voltak, mégis (eikesen küz-
döttek Szeged színeinek győzelméért, 
ördögh (Sz Lok). Csonka (Sz Lok), Ma. 
taisz (Sz Kinizsi) bajnokságot nyeri, Tá-
rj (Sz Lok). SipoB (Sz ltok) második. 
Cseh (Sz Lok) harmadik he.jyezést 
ért e®. 

Ma Sz Lokomotív—Hmv Dózsa edző-
mérkőzés 

Az Sz Lokomotív pályán ma délután 
fél 4-kor az Sz Lokomotív NB Il-e® 
labdarugó csaípata edzőmérkőzést Ját-
szik a Hódmezővásárhelyi Dózsává]. 

Totótájékoztató 

T. Sztálin' Vasmű Építők—Bp Dózsa 
1—2, 2. Győri Vaeas—Vasas Izzó 1—x, 
3. Dorogi Bányára—Bp Vasas 2—X, 4. 
Sz Hajaidáe—Bp Honvéd 2—2. 5 Bp 

Klniz»i—Diósgyőri Vara® 1—1. 8. Vár-
palotai Bányász—Pécei Dózsa 1—1, 7. 
Nagykanizsai Bányára—Komlói Bányász 
x—1, 8. Székesfehérvárt Honvéd—Pápai 
VL 2—x, 9 Salgótarjáni Vasas—Egri 
Fálcyal 1—2, 10 Bp. Vörös Meteor-
Tatabányai Bányára 1—1, 11 Ger.oa— 
Milán x—2, 12. Napofli—Fiorentina 2—1. 

SÁNDOR DÖNTETLENÜL MÉRKŐZÖTT, 
KLUGER JATSZMAJA FOGGOBEN 

MARADT A BUKARESTI NEMZETKÖZI 
SAKKVERSENYEN 

Bukarest A bukaresti IV. nemzetközi 
sakkversenyen hélfőn a 15. forduló 
Játszmádra került sor. A magyarok kö-
zül] Sándor döntetlenül mérkőzött Fur. 
mar.naf, míg a Kiuger—Wade Játszma 
egyenlő eséllyel maradt függőben. A 
nagy érdeklődéssel kísért KorcsnoJ— 
Paehman Játszma a függő állásában 
Korcsr.oj helyzete előnyösebb. 

A verseny áfása: 
Nvezwnetgyinov 11.5 pont. 
KorcsnoJ 10 pont (2). 
Fifip és Holmov 10—10 pont. 
Pnchmai.' 9.5 pont (1). 

OLDALKOCSIS, üzemképe® motorkerék-
párokat vásárolunk. Ajánlatokat Szen-
tes. Kossuth u. 29. és Hmvhely Petőfi 
u. 19. számra kérünk. 583 
ÓRIÁS fehér püszko gyökeres zarja, 
gyökeres b'nsdugvány kapha,ó Makón, 
Rákóczi u. 16. 25 
EGY szoba konyháé Jó lakást keresek. 
Jó JelépéseJ. Cim; Megyei Bíróság ka. 
pusMÍná«, Széchenyi tér. 
HANGSZEREK javítása, vélele Sági 
(Slejner) Tibor Somogyi u. 19. 
A SZEGEDI Földmüveeszövetkezet meg 

LAKATOSOKAT felvera a Szegedi Fém-
ipari V Szeged, Bodogh J. u. 1. (Hon-
véd térnél). . , 
STABIL kazánhoz vizsgázott fflt'ket, 
valamtot 16 éven felüli munkásoka' 
kocsittolór.ak felvesz a Keramit tégla 
gyár. 
TÍGLA, bármilyen mennyiségben kap-
ható a Szeged I és Szeged II. tégla-
gyárakban. Bajai ú t 2. ó» Cserepes sor. 
NAGY gyakorlattal b'ró perfekt varró, 
gép műszerészt azonna'ra felvesz a 
Délmagvarországi Cipőgyár. Szeged, 

vételre keres szoba-konyha, spei'zos, Moszkva; krt 7. 
áron. Ajánlatokat kérünk ELEKTROMOS parkettkeféő gépelt ke lakást. m i w H H i ^ m m R 

a Szegedi Füfdmüvéeszövetkezet köz. 
pcxitil irodáiénak pénztárába (Koesuth 
Lajos sgt 25. szám). 
SZEGEDI Földm íi veeezSveftfceset megvé-
telre keres 100—300 kg ig mázsál. 
Ajánlatokat kérünk a Szegedi Fö dmű-
vesszővotkezet központ] irodájába, 
(Kossuth Itejos fgt 25.) 
TŰZÖNÖKET fe'vcez a Böröndöe KSZ, 
Kölcsev u 10. 
TANCTANITAS. beiratás 25-ér/ este 6 
órától és mindennap. Petőfi Sándor eg\ 
9. szám. BugadztCáné. P. Gica. 

51. 
Nagy Varga a torná-

con, karosszékben ült, 
kigombolt pitykés mel-
lényben és tajtókpipá-
ból pipázott. Nemrég 
friistökölhetett. Széles 

iilepo kiterült a karosszékben, zsíros hasa le-
föl emelkedett. Látnivaló volt, hogy emészt. 
Néha böfögött is. Fél véka búzát, meg fél-
kiló szalonnát Ígért konvencióba. Tanácsolta 
jobb. ha keveset esznek, több marad az év 
végére. Tamás hiába erősködött, alkudozott, 
rimánkodott, nom ígért egy dekával se töb-
bet ennél. Bele kellett egyezni. 

Tamás tohát bérce lett, feleségestől 

együtt. . 

Mint a jármos ökör, földnek szegte a 
nyakát, úgy bandukolt hazafelé a városra. 

A fogatlan, csuparánc, selypegő öregre 
gondolt. íi ki ötvenkét éves, holott kilcncven-
nek látszik. 

Há t ido ju l a szegényembert 

Elmélázott magában, azután a hurcolko-
dás kérdéseire gondolt. „Azt a csekély himi-
humit egy kocsira könnyen f e l pako l j uk . . . 
Nagyobb gond nz adókönyv. Azt el kell intéz-
n i . . . .Tó, hogy ilyen eszes asszony nz én kicsi 
Z s ó f i k ám . . . igazsága van neki; Kapán Ke-
mény Jánosnak kell megmutatni, ö jó ember, 
okos ember, sogit, ha tud". 

X V I I . FEJEZET. 

Vincze Jancsi se kapott nratást és hogy 
a húgával , s özvegy édesnnyjával mégis ne 
kimehessen a télnek, Kapás Kemény János 
bevette a bandájába kubikolni. 

KOVÁCS MIHÁLY REGÉNYE 

Rövid munka volt, mindössze a deák-
szállási vicinális vasút töltésének egy szaka-
szát kellett megcsinálni, Jancsi mégis hallat-
lan szerencsének tartotta. , hogy ido került. 
Kub ikmunka igazán ritka embernek jutott. 

Kapás Kemény nem bánta meg, hogy a 
legényt bevette a bandájába. Jancsi úgy meg-
rakta a talicskát, hogy a tapasztaltabb kubi-
kosok se rakták meg jobban. Ha pihenőt tar-
tottak, Jancsi olvasta föl a szocialista újsá-
gokat ós könyvecskéket, szépen, folyékonyan. 
Mikor pedig elérkezett a tarhonya főzésének 
ideje, Jancsi gyűjtötte a legtöbb gallyat a 
tűzhöz. Üres volt a korsót Jancsi már sza-
ladt is a kútra vízért. 

Csupa elevenség volt hát ez a jókötésű 
legény, s Kapás, a többi, idősebb kubikossal 
együtt, igen megkedvelte. Jancsi viszont úgy 
érozte, Kapás bandájában a munka is köny-
nyebb, mint másféle emberek közt. 

Tisztálkodni, borotválkozni minden szom-
bat este hazajött a városba a kubikos csapat 
és vasárnap délután Kapás lakásán gyűlt 
össze. Am í g visszaindultak a munkahelyre 
Kapásék udvarán beszélgettek, diskuráltak 
Jancsi mindig köztük volt, hal lgatta a ko-
moly szót. de időnként eljátszott a két Kapás 
fiúval, a kis fekete süvölvénnyel, meg a na-
gyobb, surbankó legénykével. Az első nap 
megszerette ezeket a gyerekeket, mintha édes 
öccsei volnának. Édesapja korán elhalt, em 
léke al ig maradt róla. Talán ez ia oka volt, 

hogy amikor a munká-

ban, meg a családja kö-

rében egyre jobban 

megismerte Kapás Ke-

mény Jánost, az ú j el-

nököt, úgy nézett rá, 

mint a mesebeli jószívű óriásra. Olyan érzés 

támadt benne lassanként, amilyet csak árva 

f iú -érezhet egy igaz, nemes férfijcllem iránt. 

Megszerette az erélyes beszédű, de nagyon-

nagyon jólelkű, müveit, szikár háziasszonyt 

ia, aki hellyel, vízzel kínálgatta a ház előtt 

gyülekező embereket. Kapás meleg otthonában 

szívesen, sőt örömmel és boldogan töltötte el 

a vasárnap délutánokat. 

Az újdon8ült kubikoslegény tehát hama-
rosan barátságba keveredett a Kapás-család-
dal. 

Azaz, hogy vár junk csak. Á l l junk itt meg 
egy szóra. Jancsi szerette és tisztelte a csa-
ládfőt, s a családanyát, megszerette a két 
fiút, tréfálkozott, incselkedett, játszogatott 
velük. Do ez még nom mindenki. A Kapás-
család öt tagból állt. És a család ötödik tag-
jával, Esztikével, sehogyan se jött tisztába. 

Ez a leány ott élt Kapás haj lékában. Ki-
jött a konyhából, bement a konyhába, moso-
gatott. törülgetett, kerülgette az összegyűlt 
embereket, fütyörészett kis piros szájával, 
máskor leült varrogatni a ház előtt. 

És az volt a legrosszabb, mikor leült var-
rogatni. Mert Jancsi ránézni is lopva mert, 
se hideget, se meJeget nem érzett iránta. 
Szólni akart volna hozzá, de sehogyan se 
találta azt a témát, amiről egy idegen lány-
nyal cl tud beszélgetni. 

(Folytaljuk.) 
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