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Hell Péter rakfáros brigádvezete 
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Szeged és a szegedi járás életéből 
Végezzük a kalászosok fej trágyázását, 

gyorsítsuk a szántást, vetést 
Az élenjáró szegedi dolgozó parasztok érlekezlele 

Hétfőn délelőtt fél 10 órakor a 
tanácsháza termében megbeszélésre 
gyűltek össze Szeged élenjáró dol-
gozó parasztjai. Meghatározták azt, 
hogy mik a teendők az előttünk 
álló mezőgazdasági feladatok jó el-
végzéséért, a meglévő hibák meg-
szüntetéséért. A népes értekezle-
tet Molnár András elvtárs, a me-
zőgazdasági állandó bizottság el-
nöke nyitotta meg, majd Nagy Ist-
ván elvtárs, a Városi Tanács Vég-
rehajtóbizottságának elnökhelyet-
ese beszélt a mezőgazdaság egyes 

kérdéseiről. 

Nagy István megállapította, hogy 
< szegedi határban is mindenütt 
_zsgő az élet és a dolgozó parasz-
,k bizakodva, nagy kedvvel vég-
ik munkájukat. Az őszi kalászo-

;ok helyzetéről szólva ismertette, 
az évek óta nem tapasztalt rossz és 
mostoha időjárás következtében az 
őszi árpa több helyen kipusztult, 
melynek a pótlása sürgős. Az őszi 
búzákat erősítsük meg fejtrágyá-
zással, s segítsük így is elő a jó 
termést. 

Előttünk ál l a tavaszi szántás, 
vetés befejezése. Vannak még 
olyan gazdák, akik húzzák, ha-
lasztják a soros teendőket, s 
ezzel elsősorban maguknak 

tesznek kárt. 
Az élenjáró dolgozó parasztok vi-
lágosítsák fel a mulasztókat. He-
lyes a tavasziak fejtrágyázása is. A 
zöldségtermelésnél bátran és kez-
deményezően használják ki az 
egyéni gazdák is az öntözési lehető-
ségeket, helyi vizeket. Az állatte-
nyésztés fejlesztését különösen fon-
tos feladatnak kell tekinteni, mert 
ezen a téren alig van fejlődés a 
kormányprogramm óta. 

Az előadó a mezőgazdasági ter-
melési bizottságról és különböző 
szakcsoportjairól szólva megállapí-
totta, hogy ezidáig is jól segítették 
az egyes feladatok végrehajtását. 
De méginkább fel kell karolni a 
tanácsnak a termelési bizottság 
tagjainak javaslatait, kikérni véle-
ményüket. Megállapította, hogy 
Szeged dolgozó parasztjai a meglé-
vő hibák ellenére is jó eredmé-
nyeket értek el a mezőgazdasági 
határozat megvalósításának útján. 

Ezután Dénes Leó elvtárs, a 
Városi Tanács végrehajtóbizottsá-
gának elnöke i s «• l- If^MflUMÜ 

a kongresszusi versenyben élen-
járó húsz egyéni gazdának dí-
szes emléklapot adott át. A vál-
lalást becsülettel teljesítő dol-
gozó parasztok neve bekerült 
Szeged város dicsőség köny-

vébe is. 

Egyre szélesebben bontakozik ki a 
dolgozó parasztok körében is a 
kongresszusi verseny, ú j eredmé-
nyeket hozva. 

Elsőnek Lakatos Antal (Kézdi-
utca) szólt hozzá. Elmondotta, hogy 
intézkedni kell az újtelepítésű fák 
megóvásáért, mert egyes szemé-
lyek pusztítják. Felhívta a figyel-
met, hogy a gátak fűtermését re 
hagyjuk elveszni, mint az elmúlt 
évben is megtörtént. Papp Mihály 
(Rózsa Ferenc-sugárút) a többi kö-
zött elmondotta, hogy a tartalék-
földekből kulákok, nagykereskedők 
is kaptak, s ezt a hibát azonnal 
meg kell szüntetni. A földet oda 
kell adni becsületes dolgozó embe-
reknek. Dobai József méhész után 
Jáger Kálmán újszegedi gyümölcs-
termelő szólalt fel s a permetezés-
ről, a tartalékföldek ú j gyümölcs-
fákkal való betelepítését tette szó-
vá. Frank Iván (Mezőgazdasági Kí-
sérleti Intézet) az agrotechnikai 
munkák alkalmazásának fontossá-
gáról szólt. Elmondotta azt is, le-
gelőjavítás mellett igen fontos a 
Jegelők felújítása. 

Dr. Somorjai Ferenc, a Szegedi 
Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 
igazgatója felszólalásában a többi 
között rámutatott: a fejtrágyázást 
addig folytathatjuk, amíg a búza 

szárba nem szökken. A mostani 
rossz időjárás különösen indokolttá 
teszi a föld nedvességével való ta-
karékoskodást. 

A kukorica vetcsncl nem sza-
bad az eddigi megszokott mó-
don sűrűn vetni, hanem rit-
kábbban kell vetni. Felhívta a 
figyelmet, hogy a mostani szá-
raz időjárás különösen fontos 
feladattá teszi a növényápolás, 
a gazirtás időbeni pontos el-

végzését. 

Rácz János (Alsóváros) kérte, hogy 
a tanács segítse elő: a paprikapa-
lánták locsolásához a kutaknál lé-
tesítsenek hordótöltőket, vagy me-
dencéket. 

Katona Pál (Tolbuchin-sugárút) 
a szabadpiacról beszélt, rámutatott, 
a Marx-tér ki nem kövezett részét 
fedjék be salakkal, hogy ott is 
árulhassanak a termelők. 

A galambok, a baromfik kár-
tevését meg kell akadályozni. 

Reketye György (Móraváros), Kiss 
Mihály (Mihálytelek), Komócsin 
Antal (a K I K igazgatója) hozzászó-
lása után Veres Péter (Paprikafel-
dolgozó Vállalat) arról beszélt, ön-
tözőkannák érkeztek a vállalathoz. 
Rámutatott, már most fel kell ké-
szülni ahhoz, hogy jól elvégezhes-

sük a palánták nevelését, ülteté-
sét. Makra Mihály, a Városi Párt-
bizottság mezőgazdasági osztályá-
nak vezetője felszólalásában a töb-
bi között rámutatott, 

méginkább segíteni kell az ed-
digi jó eredményeket elért me-
zőgazdasági termelési bizottság 
munkáját. Felhívta a figyelmet 
arTa, készüljünk fel a növény-
ápolásra, végezzük cl azt kellő 
időben. Kérte a dolgozó pa-
rasztokat, hogy bírálják a hiá-

nyosságokat. 
Kenéz László a Szegedi Kon-

zervgyár részéről szólt hozzá. Ö is 
annak fontosságáról is beszélt, óv-
juk meg a vetéseket a baromfik és 
a galambok pusztításától. D. Papp 
Gyula (Újszeged), Vass János (Sza-
badság-tér), Balogh János (Felső-
városi feketeföldek) volt a követ-
kező hozzászóló. Balogh János el-
mondotta, hogy a gépállomásoktól 
jó munkát várnak. Katona Antal 
(Dózsa tsz) a búzák gyomtalanítá-
sának fontosságára mutatott rá. 
Csányi József né (Felsővárosi feke-
teföldek), Cserép Sándor (Rókus), 
Kovács Vince (Újszeged) szólaltak 
még fel. 

Az értekezlet Nagy István vála-
szával, zárszavával ért véget, 

Tápé meg akarja előzni versenytársát: Algyőt 
Tápé dolgozó parasztjai páros-

versenyben ál lnak Algyő dolgozó 
parasztjaival. A legutóbbi értéke-
lésnél Algyő Tápé előtt voltr, meg-
előzte községünket. Most a tápéi 
dolgozó parasztok azon munkál-
kodnak, hogy a mezőgazdasági 
munkák végzésében megelőzzék 
párosversenytársukat: Algyő dolgo-
zó parasztjait, 

A napokban az Ady Endre tsz és 
több egyéni gazda vállalta, hogy 
teljesítik a sertésbeadást. Az Ady 
Endre tsz azt ígérte meg, hogy 11 

hízottsertést ad ' be. A kongresszus 
tiszteletére a beadás jó teljesítésé-
re tett vállalást Széli József, Rét 
113., Eperjesi István Rét 99., Ré-
vész Józsefné, Rét 100., özvegy Ré-
vész Józsefné, Dózsa-utca 23. szám 
alatti dolgozó parasztok teljesítet-
ték. Valamennyien ezévi hízottser-
tésbeadásuknak eleget tettek. Széli 
József ezentúl 1954-re eső marha-
beadását is teljesítette. 

Csendes Pálné 
levelező 

A gyálaréti termelési bizottság a minőségi 

állattenyésztésért 
Gyálaréten megalakulása óta a 

mezőgazdasági állandó bizottság 
tagjaival együtt kéthetenként rend-
szeresen ülést tart a termelési bi-
zottság. Szakmailag Szűcs László 
községi agronómus segíti munká-
jukat. A mezőgazdasági állandó bi-
zottság és a termelési bizottság 
tagjai munkájának meglátszik az 
eredménye, mert a kukorica kivé-
telével az összes tavasziakat elve-
tették, sót 

napokon belül a kukorica ve-
tése is befejeződik. 

A termelési bizottság tagjai kap-
csolatot létesítenek a környező 
községek bizottságaival, hogy azok 
a vidéki gazdák is elvégezzék ide-
jében a munkát, akik nem laknak 
Gyálaréten. A termelési bizottság 
tagjai felkeresték a gyümölcster-
melő gazdákat és ennek eredmé-
nyeként nincs Gyálaréten olyan 
gyümölcsös, ahol a tavaszi fatisz-
títást és permetezést el nem vé-
gezték volna. 

A bizottság tagjai név szerint 
javaslatot tettek a tanácsnak, 
hogy szólítsa fel az olyan ter-
melőket, akik állami tartaléktői-
det bérelnek, de elhanyagolják 

a tavaszi munkát. 

Ezenkivül vállalták, hogy bejárják 
a dűlőket április 25-ig és tájékoz-
tatják a tanácsot azokról a földek-
ről, amelyeket nem műveltek meg. 
A következő termelési bizottsági 
ülésen beszámoltatják a községi 
agronómust, hogy milyen intézke-
dést tett azokban a kérdésekben, 
amelyeket a termelési bizottság 
maga elintézni nem tudott. 

Id. Engi Lajos, a termelési bi-
zottság egyik tagja, javaslatot tett 
arra, hogy 

a termelést bizottság tagjai ve-
gyék számba a törzskönyvez-

tetésre alkalmas jószágokat 
és ezeket a tanács írassa össze, 
hogy fajtiszta jószágállománya le-
gyen a község dolgozó parasztsá-
gának. 

Sxegedi könyvtárosok értekezlete 

az Egyetemi Könyvtárban 

Néhány héttel ezelőtt egy vita-

indító cikk nyomán a ©Délmagyar-

ország© szerkesztősége Szeged 

könyvtárügyi problémáinak megbe-

szélése céljából ankétot hívott 

egybe. Az ankét határozatának 

egyik pontja a szegedi könyvtárak 

együttműködésének megteremtését 

tűzte ki feladatul. Ebből a célból 

ma, kedden délelőtt 11 órakor a 
^ctjv,,-.. , -

szegedi könyvtárak vezetői az \ vezetője is, 

Egyetemi Könyvtárban értekezle-

tet tartanak. A nagyjelentőségű 

értekezleten megbeszélik a könyv-

tárak együttműködésének módoza-

tait és Szeged könyvtárügyének 

időszerű teendőit. Az értekezleten 

résztvesz Barabási Rezső, a Nép-

művelési Minisztérium könyvtári 

osztályának vezetője és Berza 

László, a Népkönyvtári Központ 

ket. A rendbe rakott termelő hajnalban j 
ládák között könnyű felszed földjéről, az-1 

hamar nap este már a mis- • 
kocsik, kolci vagy a pécsi bá-

A Szegedi MEZŐ-
KER Deák, Ferenc-
utcai raktárában pél-
dás rendben ládák so-
kasága sorakozik egy-
más mellett. Bennük 
korai zöldségfélék: sa-
láta, piros retek, zöld-
hagyma, vitamindús 
gyümölcsök, Jonai-
hán s más téli almák, 
tengerentúlról, az Iz-
rael-állambeli Jaffá-
ból érkezett naran-
csok. 

Ahol a ládahegyek 
kezdődnek, a falon 
messziről szembeötlő 
tábla, rajta felírás: 
..A rend és tisztaság-
ért én vállalok fele-
lősséget". Aláírás: 
Bell Péter brigádve-
zető. A rend és tisz-
taság jellemző Hell eligazodni, 

Péter részlegére és a megtelnek a kocsik, kolci vagy a pécsi Oá- a 
Szegedi MEZŐKER autók s gyorsan eljut vyász vacsoráját íze- | 
egész raktárára. Hell az áru a boltokba, a siti a MEZŐKER és', 
Péter a I I I . pártkon- szorgalmas asszonyok a MASZOVLET jó 

tiszteletére kosarába. 
A rend és tisztaság, 

s az áruk gyors ki-
s megfogadta, hogy adása jó minőséget is vezető szorgalmasan I 
még jobban őrködik a jelent. A MEZŐKER dolgozik s már telje-1 
rend és tisztaság fe- a különböző üzletek 
lett. 

Miért fontos itt _ - - -
rend? Reggel hét óra- kiadja az árut., hogy síiményt. Most újabb \ 
kor kocsik, autók so- az minél frissebben felajánlást tett. Meg-1 
rakoznak a raktár kerüljön a dolgozók fogadta, hogy a rom-' 
előtt s a MEZŐKER asztalára. Nemcsak lási százalékot az árv | 
dolgozóinak igyekez- Szegedre, hanem az azonnali 
niök kell: 11 MEZŐ- ország többi nagy 
KER áruda, mintegy ipari városába. Mis- ugyanolyan elsőrendű • 
100 népbolt és 36 kő- kolera, Budapestre, minőségben továbbít- a 

Pécsre is szállít a ja az árut. ahogy át-1 
szegedi MEZŐKER. vette. Hell Péter és: 

percek alatt kell ki- A távoli vidékek dcl- dolgozótársainak kon- j 
adni a teli ládákat, gozói is mindig friss gresszusi felajánlása | 
hogy már a reggeli árut kapnak. Mi sem Szeged és több más; 
órákban elegendő bizonyítja ezt jobban, iparváros dolgozóinak I 
gyümölcs, zöldség fo- mint az a példa, jobb ellátását, élet-1 
gadja az üzletekben hogy a korai zöldséo- szírvonalának emel- I 
a bevásárlási körútra féle, amit a szegedi 

háziasszonyo- vagy szegedkörnyéki 

gresszus 
150 százalékos telje-
sítményt ajánlott fel 

munkájának eredmé 
nyeképpen. 

Hell Péter brigád-

sí! elte kongresszusi I 
nek legtöbbször még vállalását: elérte a' 
a beérkezés napján 150 százalékos telje-

kiadásával : 
teljesen megszünteti, | 

zület várja az árut. 
Gyorsan, úgyszólván 

kedését szolgálja. 
induló (TB) 

Már a harmadik emeletét építik 

a Gutenberg-utcai új lakóháznak 

Egy hete leng már a zászló a Gutenberg-utcai lakásépítkezés 
harmadik emeletén: hirdeti, hogy ctt a falazás befejeződött. Az egész 
épület falazási munkáinál a Terhes-kőműves brigád dolgozott — a 
szovjet Makszimenko falazási módszert alkalmazva, kéthetes előnyt 
szereztek az ütemterv szerinii idővel szemben. Előirányzatukat átla-
gosan most is 133 százalékra teljesítik. Ahol a kőműves brigád már 
befejezte munkáját az épületen, ott megjelenik a Makra-segédmun-
kás brigád, hogy a gerendázatot, a födémlemezeket elhelyezze. Ez a 
brigád 200 százalékos teljesítménnyel dolgozik az utóbbi hetekben. 

Április 26-án kezdődik a Második Békekölcsön 
IV. sorsolása 

A Második Békekölcsön IV. sor-
solása április 26-án délután fél 4 
órakor kezdődik a kecskeméti Ka-
tona József Színházban. 

A sorsolás nágy napján — 
egész kötvényeket alapul véve — 
összesen 199 ezer 70 darab köt-
vényt sorsolnak ki 64.1 millió fo-
rint értékben. 

Ebből 116 ezer 900 kötvényt 
mintegy 40.7 millió forint nye-
reménnyel, 82 ezer 170 kötvényt 
pedig 16.4 millió forint. tör-

lesztéssel húznak ki. 
Az április 26-n és 29-e között 

le7.a,iló kecskeméti sorsoláson 1 
darab százezer forintos főnyere-
ményt, 23 darab 50 ezer forintos. 
46 darab 25 ezer forintos, 117 da-
rab 10 ezer forintos és 347 darai) 
ötezer forintos nagynyereményt, 

valamint 5800 darab 1000 forintos, 
17.300 darab 500 forintos és 93 ezer 
266 darab 300 forintos nyereményt 
húznak ki. 

A nyeremények és törlesztések 
összege mindenkor a 200 forint 
névértékű egész kötvényekre 

vonatkozik. 
A 109 forint névértékű fél és az 50 
forint névértékű negyed kötvé-
nyek a kisorsolt összeg felét, il-
letve a negyedét nyerik. 

A Második Békekölcsön IV. sor-
solásán kívül az év első felében 
még kétízben lesz államkölcsönsor-
solá-s. Az Első Békekölcsön VI. 
sorsolását május 27- és 30-a kö-
zött Sztálinvárosban, a Harmadik 
Békekölcsön I I . sorsolását június 
29-én Kaposvárott tartják. 

A minisztertanács határozata esz 3953— 53 évi 
fűtési idén? meghosszabbításáról 

Á minisztertanács tekintettel a 
hűvös időjárásra, módosított!) az 
1953—54. évi fűtési idény lezárá-
sára vonatkozó korábbi határoza-
tát ós 1954. május l-ig engedélyezi 
a fűtést mindazokon a napokon, 
amelyeken az Országos Meteoroló-

giai Intézet előrejelzése szerint A 
várható középhőmérséklet plusz 
10 c. foknál alacsonyabb lész. 

1954. május 1. után, a külső hő-

mérséklettől függetlenül, a fűtést 

meg kell szüntetni. 
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