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Állandóan emelkednek az eredmények 
— készülünk a kongresszusi hétre 

Á Szegedi Ruhagyár udvarán az 
Irodaépület bejáratával szemben, 
az egyik versenytáblán egy dísz-
távirat van, az üveglap alá erő-
sítve. Munkábajövetkor és hazafe-
lé menet sokan elolvassák ezt a 
táviratot és utána a büszke öröm 
mosolya suhan át az arcokon. A 
dísztávirat a Könnyűipari Minisz-
térium Ruhaipari Főosztályának 
üdvözletét tolmácsolja dolgozóink-
nak, akik hosszú hónapok óta most 
tudták újra túlteljesíteni havi ter-
vüket* 

Mióta a hangos híradó közölte a 
távirat szövegét, még lelkesebben 
dolgoznak az üzemrészek dolgozói 
a kongresszusi versenyben* Külö-
nösen szépen haldnak előre a mun-
kában a kétrészes munkaruhát ké-
szítő szalagrészlegek, az l-es Le-
nin, az V-ös Zója és a VT-os Ság-
vári teremben* Az V-ös teremben 
II . Tóth Sándor szalagjában Fodor 
Rózsi DISZ fiatal, 6-án a műszak 
hőse címet kapta, mert déli 12 

óráig 202 százalékos eredményt ért 
el. Sárkány Erzsi 187, Muhel Sán-
dor if júmunkás pedig 173 százalé-
kos teljesítménnyel dolgozott. 

Az eredmények állandóan emel-
kednek, minden munkateremben. 
A III-as Sztálin teremben Nagy-
mihály Jűl ia ifjúmunkás, aki alig 
három hete dolgozik Dávid János 
szalagjában, megtanulta a gép ke-
zelését és 132 százalékot ér el. 
Ugyanitt Jernei Mihályné egyik 
napról a másikra 123 százalék he-
lyett 132-őt teljesített. 

A munka szervezése és irányítá-
sa megjavult az üzemben — Kiss 
Jenő elvtárs fődiszpécser jól érti 
feladatát. Most azon fáradoznak a 
Ruhagyár dolgozói, hogy hónapról-
hónapra újra büszkén jelenthessük: 
a Szegedi Ruhagyár dolgozói be-
csülettel helyt állnak a termelés-
ben. Ebben a szellemben készülünk 
fel a május 24-ét megelőző kon-
gresszusi hétre* 

Zsebök Jdnos 

Válaszolnak az illetékesek 
Laptmk április 30-1 számában 

„Tisztasági hónap — szemetes utca" 
rímmel bíráltuk a BELSPED ve-
zetőségét. A megjelent cikkre a 
következő válaszit kaptuk: 

„Telephelyeink egyelőre a város 
különböző helyein vannak elhe-
lyezve. Jelenlegi elhelyezésünk 
nem a legkielégítőbb. 1955-ben 
azonban a város külterületéi, egy-
ségen istálló ée forgalmi telepet 
építünk. Az építkezéshez szükséges 
telepkijelölés és tervezés már fo-
lyamatban van. 

Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a meglévő telephelyeink tisz-
taságéval ne törődjünk. A „Dél-
ma gyarország"-ban megjelent cikk 
helyes volt — a bírálatért köszö-
netet mondunk* A gondatlanságot 
elkövető személyek előtt a tiszta 
ság fontossága fokozottabb hang-
súlyozása mellett a pártszervezet 
vezetőségével és az üzemi bizott-
sággal megállapodtunk abban, 
hogy a telep előtti területet na-
ponta takarítják. A' vállalat igaz 
gatója további rendelkezésére a 
telep előtti gyalogjáró és úttest 
közötti földterületen virágágyat 
építünk. 

Kérjük, hogy intézkedéseinket a 
telep környékén lakó elvtársak az-
zal segítsék, hogy a létesítendő 
parkot védjék. A baleseti veszély 
elkerülése érdekében — tekintettel 
arra, hogy a járműveket zárt te-
rületre állítani nem tudjuk — jár-
müveinket az úttest egyik oldalá-
ra áll ít juk sorba, úgy. hogy a ru-
dakat a kocsik alá forgatjuk. 

Ezzel egyidejűleg azzal a kérés-
sel fordulnánk a Szegedi Köztisz-
lasági Hivatal illetékes szerveihez, 
hogy a város locsolásának megkez-
désével a nagykörút és az Alföl-
di-ntea mintegy 200 méteres szaka-
szát esténként locsolja fel, hogy 
nz állandó takarítás következtében 
felszálló port vízzel is le tudjuk 
tisztítani. 

~ Tiszat Ferenc 
levelező 

* 
Lapunk május 5-i számában ©Er-

ről írnak levelezőink© rovatunkban 
közöltük az Attila-utca 1. szám 

alatt lakók panaszát. A megjelent 
cikkre a Városi Tanácstól a követ-
kező választ kaptuk: 

©A Délmagyarország május 5-i 
számában megjelent ©Jogos panasz© 
című cikk nyomán a panaszt ki-
vizsgáltuk és megállapítottuk an-
nak jogosságát. Az Ingatlankezelő 
Vállalatnak .utasítást adtunk a 
fennálló hibák kijavítására. A ki-
javítás mielőbbi végrehajtását el-
lenőrizzük. 

Mison Gusztáv 
A l © 7 > ; I .. VB-titkár©. 

Á ©Délmagyarország© április 
21-i számában az Űj-Petőfi-telepi 
óvoda mellett működő hatósági íő-
zőhely hiányos szennyvíz-leveleze-
tésével kapcsolatban ©Sürgős intéz-
kedést kérünk© címmel megjelent 
cikkre a Városi Tanács (szociálpoli-
tikai csoportja a következőket vá-
laszolta: 

A Városi Tanács Végrehajtóbi-
zottsága már huzamos ideje foglal-
kozik ezzel a kérdéssel, a megol-
dáshoz szükséges fedezet azonban 
mindezideig nem állott rendelke-
zésre. 

A VB mérlegelve a helyzet sür-
gősségét, ez évben a vállalati terven-
felüli nyereség-részesedésből a Ju-
hász Gyula-utcában felállítandó ú j 
napközi-otthonos konyha megvaló-
sítására 388 ezer forint hitelt, az 
Űj-Petőfi-telepi hatósági főzőhely 
szennyvíz-levezetésének megoldá-
sára pedig 30 ezer forintot bizto-
sított. 

A napközi-otthonos konyhának 
a hatósági főzóhelytöl való külön-
választása lehetővé teszi a szenny-
víz levezetésének a biztosított 30 
ezer forint hiteikeréten belül való 
maradéktalan megoldását. 

A hatósági főzőhely vezetőjét 
utasítottuk, hogy a csatornahálózat 
felújításának megtörténtéig a főző-
hely dolgozói a szennyvíz kezelésé-
re az eddiginél sokkal nagyobb 
gondot fordítsanak. 

Rák Kálmán, 

a szociálpolitikai csoport 

vezetője 

A lakosság jobb ellátásáért: 

Bővülő zöldövezet Szeged határában 
Szeged dolgozóinak zöldségfélék-

kel való ellátását a szegedi Város-
ellátó Gazdaság, a szegedi és kör-
nyékbeli tsz-ek és egyénileg dol-
gozó parasztok 423 holdas, nagy-
részt öntözéses kertészete bizto-
sítja. A 423 holdból 261 hold ön-
tözéses, 162 hold pedig száraz ker-
tészet. A tsz-ek 79 holdat, a Város-
ellátó Gazdaság 122 holdat, az 
egyéni dolgozó parasztok pedig 60 
holdat öntöznek. A tsz-ek száraz-
kertészete 12 holdat, az egyénieké 
pedig 150 holdat tesz ki. 

A szegedi Városellátó Gazdaság-
ban valóságos utcákat alkotnak az 
üvegházak, melegágyak. A tavalyi 
800 melegággyal szemben az idén 4 
ezer melegágyban mintegy 50 féle 
zöldségnövényt nevelnek. 

A gazdaság terve szerint ezév-
ben csaknem négy millió kiló 

zöldségfélét termesztenek. j A kertészet földjének minden 
A gazdaság ízlésesen berendezett holdjára a bővebb termésért már 
hét szegedi zöldségboltjában már j kiszórtak három mázsa pétisót és 
több mint tízezer fej salátát, há- 2 mázsa szuperfoszfátot. 
romszázhúsz mázsányi spenótot, 
sóskát, 4 ezer csomó retket érté-
kesítettek. Eladásra került az első 
száz darab kalaráb is. 

Szorgos munka folyik a sze-
gedi Táncsics tsz kertészetében 
is. A melegágyakat kélszer ki-

használják. 
Uborkát ültettek a saláta közé. A 
salátát, amely közel négyezer fo-
rintot jövedelmezett a tsz-nek, már 
felszedték. Az uborka is szépen fej-
lődik és már virágzik. 600 négy-
szögölre kiültették a paradicso-
mot. A napokban megkezdik a 
paprikapalánták kirakását is. 

Az újszegedi Haladás tsz-ben is 
szépen fejlődnek a palánták. 

Az egyénileg dolgozó parasztok 
zöldségféléjüket jórészt a MEZO-
KER-nél értékesítik. 

A miháíyteleki egyénileg dol-
gozó parasztok volt clyan nap, 
hogy 200 ezer csomó retket is 

szállítottak. 
Híres is a miháíyteleki retekter-
melés. 

A szegedi és szegedkörnyéki ön-
tözéses kertészetekből jut az ország 
más vidékeire is. Eddig több mint 
egymillió csomó retket és mint-
egy 500 mázsa zöldhagymát, spe-
nótot, sóskát és salátát szállított a 
MEZŐKER a budapesti, miskolci, 
pécsi, veszprémi és a többi ipari 
városok dolgozóinak ellátására, 

Tervek és feladatok Szeged üzemeiben 
A Szegedi Kéziszerszámgyárban 

többféle fogót készítenek. Gyártás 
közben eddig gyakran akadály me-
rült fel, mert az úgynevezett fogó 
preszliket — a kisajtolt nyers fo-
górészeket — nem kapták meg 
idejében a Budapesti Preciziós Mű-
vektől. Elhatározták az üzem ve-
zetői, hogy a jövőben itt helyben 
készítik majd el a fogó preszliket 
is és ezzel elősegítik a terv teljesí-
tését. Megbeszélték a Preciziós Mü-
vek vezetőivel, hogy juttassák el 
ide Szegedre ehhez a munkához 
szükséges sajtoló szerszámokat. 
Ezek rövidesen meg is érkeznek, 
amelyeket még ki kell javítaniok. 

Az a tervük a Kéziszerszámgyár 
vezetőinek, hogy a harmadik mű-
szakban készítik — egyelőre a 150 
—175-ös hosszúcsórű lapos fogók-
hoz — a nyers részeket. Ezeket a 
lapos fogókat leggyakrabban a la-
katosok és villanyszerelők használ-
ják. A fogók telje* egészében hely-
beni gyártásával az elmúlt ne-
gyedévi lemaradást is rövid időn 
belül meg tudják szüntetni. Még 
május hónapban 10—12 ezer darab 

félkész árut akarnak gyártani* 
• 

A Tisza Malomban április 26-án 
kezdtek hozzá a gépjavításokhoz és 
a szokásos évi nagygenerálozáshoz. 
Előre pontos tervezetet készítettek,' 
hogy mit kell helyrehozni a föld-
szinten és az emeleteken elhelye-
zett gépsorokban. A tervezet sze-
rint május 22-ig, a kongresszusig 
el kell készülniük ezzel a munká-
val. ö t brigád dolgozik a karban-
tartásnál. Versengés alakult ki kö-
zöttük, hogy minél előbb üzemké-
pes állapotba hozzák a malom va-
lamennyi gépét. Jól tudják, milyen 
nagy munka előtt állnak: még sok 
gabonát kell őrölniök az újig, és 
főleg minőségi lisztet kell adni a 
sütődéknek, a fogyasztóknak. (A 
generálozás megkezdése előtt is 
szakadatlanul dolgoztak a gépek, 
hogy a város és környékének liszt-
ellátását biztosítsák.) 

Két ú j darálógépet helyeznek 
üzembe a Tisza Malomban. Mind-
kettő most érkezett. Sánta István 
brigádja nagy munkát vállalt a két 
daráló üzembe helyezésénél, ő k 

szabják az úgynevezett elfolyó csö-
veket a géphez. Maróti Lajos al-
molnár brigádja az utolsó simítá-
sokat végzi majd ezen a munkán. 
A nagy javítási és karbantartási 
munkákat Spréber József főimolnár 
irányítja és ellenőrzi, mégpedig 
igen gondosan, mert ezévben még 
azokat az üzemzavarokat is el 
akarják kerülni, amelyek az elmúlt 

évben előfordultak. 
• 

Á Szegedi Gőzfűrész szomszéd-
ságában hosszú évek óta nem mű-
ködik a mészégető kemence, üre-
sen áll a telep. Néhány hete meg-
elevenedett itt az élet. Emberek 
jönnek-mennek a mészégető telep 
udvarán, deszkákat, léceket és kü-
lönböző fahulladékokat hordanak, 
— osztályozzák, az odaérkező el-
használt faanyagot. Hangos kopá-
csolás hallatszik az udvar távo-

labbi részéből. Itt egy brigád szedi 
ki a deszkadarabokból a szegeket* 

Uj üzem létesül a mészégető te-
lep helyén. Már nevet is kapott: 
Könnyűipari Fafelújító Vállalat* 
Minden hasznos fahulladékot fel-
dolgoznak majd ebben az üzemben* 
A K IK házak padlásait, de az üze-
meket is átvizsgálják a vállalatok 
képviselői és a felesleges faanya-
got ide szállítják. Ugy tervezik az 
ú j vállalat vezetői, hogy egy nagy 
fűrészcsarnokot alakítanak a mész-
égető helyiségeiből és ide körfűrész 
gépeket állítanak be. A gépek meg-
hajtásához az áramot a Szegedi 
Gőzfűrésztói kapják majd, ahol 
nagyteljesítményű villamosenergia 
telepet állítottak üzembe pár nap-
pal ezelőtt. Az előkészületek az ú j 
üzemben arra mutatnak, hogy rö-
vid időn belül megkezdődik itt a 
termelőmunka. 

Munkában a szegedi mezőgazdasági termelési 
bizottság egy tagja 

(Tudósítónktól) A szegedi mező-
gazdasági termelési bizottság fű-
szerpaprikatermelési szakcsoport-
jának tagja a Tisza Lajos-utca 100. 
szám alatt lakó Kószó Lajos egyéni 
gazda is. Hosszú évek óta foglalko-
zik fűszerpaprika termeléssel. Ez-
évre ls két holdra kötött fűszer-
paprika termelési szerződést. 

Kcszó Lajos az elmúlt évben is 
egyike volt azoknak, akik szép ter-
mést értek el. Most is példásan 

végzi a soros mezőgazdasági mun-
kákat. Kertjében szépek a fűszer-
paprika palánták. Nagy szakmai 
tudásával segíti a többi egyénileg 
dolgozó paraszttársait, s átadja ne-
kik tapasztalataikat. Például Ve-
csernyés Istvánnénak is elmon-
dotta, hogyan lehet legjobban vé© 
dekezni a fűszerpaprikapalánták 
betegségei ellen. 

' Tóth István 

Tito nyilatkozata a trieszti kérdés 

rendevésének tervéről 

New York (MTI) Tito a ©New-
york Times© belgrádi tudósítójá-
nak adott interjújában kifejtette a 
trieszti kérdés rendezésének azt a 
tervét, ©amelyet helyeselne". 

A tervet az ©AFP© a kővetkezők-
ben ismerteti: 

Trieszt szabad területet felosz-
tanák Olaszország és Jugoszlá-
via között. Olaszországnak jut-
tatnák Trieszt városát és a je-
lenlegi ©A©-övezet legnagyobb 

részét. 

92. 

Rába Gáspár kapi-
tánynak maga a főis-
páni titkár mondta el 
az újságot. 

— Az öreg a délutáni 
vonaitital megy — ma-
gyarázta. — Ugy gondolom, Gazsi bátyám, 
helyes volna néhány rendőrt küldeni az ál-
lomásra. Véletlenül se történjen semmi kelle-
metlenség vele, 

©© Hogyne, hogyne, nagyon köszönöm, 
hogy szóltál — udvariaskodott Rába, 

Ez délelőtt volt, Ebéd után a hajdú ko-
pogott be Rábához, 

— A főispán úr őméltósága hívatja a ka-

pitány urat — mondta. 
Rába nagyot csodálkozott. Két csendőrt 

meg két rendőrt idejében kiküldött az állo-
másra. Amit reggel a kis titkár tanácsolt, a 
főispán legszigorúbb parancsának tekintette. 
Ebben nem lehet hiba, gondolta. Felcsatolta 
a kardját és loholva ment fölfelé a lépcső-
kön. A lelki zavar, ami napok óta üldözte, 
most is erőt vett rajta. 

A világ előtt Rába Gáspár soha nem tit-
kolta, hogy szereti a tivornyákat, az italt, a 
nőket, a társasági életet. Nyíltságának kö-
szönhette, hogy a legjobb barátainak szűk 
körén túl mindenki egyszerűen fenegyereknek 
tartotta, semmi többnek. Az igazi Rába Gás-
pár kapitányt csak Hargitai Bandi bácsi, 
meg egynéhány más jóbarát ismerte meg. A 
tiszti pálya volt mindene, s hivatását semeny-
nyi pénz, semmiféle mulatság vagy nő ked-
véért soha el nem árulta volna még részegen 
se. Ugy érezte, egyenesen rendőrtisztnek szü-
letett. A város közrendjének és biztonságának 
grzése yplt a legfőbb szenvedélye. 

KOVÁCS MIHÁLY REGÉNYE 

Barátai előtt sokszor elmesélte hogy gim-
nazista korában, amikor az orosz forradal 
márok megölték Trepov rendőrfőnököt, majd 
később, éppen érettségi vizsga előtt U- Sándor 
cárt, azt álmodta éjjelente, hogy nyomoz a 
forradalmárok ntán, revolveres harcba keve-
redik velük és agyonlő jónéhányat. Nos, hát 
akkor döntötte el, hogy tiszt lesz. 

Az orvosi, a tanári, a mérnöki pályákat 
egyébként is megvetette. Vágyódott az egyen-
ruhák és a fegyverek után. s élete céljának 
és értelmének a bűnösök, főképppn a forra-
dalmárok üldözését tekintette. S hogy felké-
szüljön hivatására, gimnazista korában ki-
nyomozta, melyik tanár merre .iár, mivel fog-
lalkozik, kikkel érintkezik, s olyan titkok is-
meretével lepte meg a fiúkat, hogy mindegyik 
elképedt. S amikor kinevezték hadnaggyá, 
majd főhadnaggyá, végül kapitánnyá, úgy be-
csülte önmagát, mint a társadalom rendjé-
nek legfontosabb oszlopát, ámbár szerénysége 
tiltotta, hogy ezt hangoztassa. Olyan alka-
lomra várt, ahol meg lehet mutatni, ki a le-
gény a gáton. 

Es vasárnap megmutatta. 

Ugy harcolt a lázadókkal, ahogy senki 

rajta kívül. 

Es az elismerés helyett intrikálnak, pisz-

kálódnak ellene. Lehet, most is ezért hívják. 

A főispán szobájában, . a kerek asztal 

körül álló hatalmas bőrfotelekben ült a ke-

szeg főispán ée a kö-

vér, piros polgármester. 

Rába meghajolt előttük. 

A főispán, ahelyett hogy 

kezet nyújtott volna, 

esak intett a kezé 

vei a fotelre, hogy tessék, foglaljon helyet. 

Rábának ez módfelett furcsán esett. Ta-
lán mindjárt azzal kezdik, adjam be a le-
mondásom, gondolta és annyira mereven 
wiippedt le a fotelbe, hogy a főispán meg-
látva a viszolygását, mosolyogva nyúlt az 
üveg után, s megtöltötte a pálinkás pohár 
kákát. 

— Kedves egészségükre — kínálta. 
Rába kissé megnyugodva öntötte be a 

pálinkát. Mint annyiszor, most i s megfigyelte, 
a főispán lassan, kortyolgatva iszik, ellenben 
a kerekfejű polgárnagy egyszerűen beönti az 
itókát a szájába és vastag nyaka csigolyái 
meg se mozdulnak tőle, úgy csúszik le a tor-
kán. 

— Amint tudja kapitány úr, most uta-
zom Budapestre — mondta fontoskodva a 
főispán és lehajtotta a maradék pálinkáját.. 
Hangja kissé recsegett és Rába találgatta; 
azért recseg-e a hangja, hogy kellemetlen 
dolgot akar mondani, felfüggesztést, leszere-
lést, ilyesmit, vagy csupán a sok szivartól, 
pálinkától rekedt el? 

— A belügyminiszter úr őexellenciája 
szaktanácskozmányt hívott, egybe. Azért kér-
tem az urakat, fejtsék ki, önök szerint mi a 
legüdvösebb? Milyen eljárásokat kell tennünk 
önök szerint a zavargó csőcselékkel szemben? 
Országos, nemcsak helyi viszonylatban . . . Ne-
kem természetesen meg van az elgondolásom, 
de több szem többet lát, ugyebár? 

(Folytatjuk.) 

Jugoszlávia megtartaná a ©B©-öve-> 
zetet, kisebb jelentőségű határki-
igazításokkal. Az Egyesült Álla-
mok, Nagy-Britannia és Francia-
ország garantálná az ú j olasz—ju-
goszláv határt. Olaszország és Ju-
goszlávia e felosztási tervet a biz-
tonsági tanács elé terjesztené. 

A három nyugati nagyhatalom 
cserébe azért, hogy Jugoszlávia 
eláll Trieszt városára és kikö-
tőjére vonatkozó követelésétől. 
Jugoszlávia számára egy kis 
kikötőt építene Koparban (Ca-

po d'Istriában), 
valamint egy közutat és egy vasút-
vonalat, amely az ú j kikötőt ösz-
szekötné Ljublyanával és más jugo-
szláv gócpontokkal. Ha a trieszti 
kérdést így rendeznék — mondotta 
Tito —, Jugoszlávia semmiféle 
akadályát nem látná annak, hogy 
Olaszország csatlakozzék a balkáni 
szerződéshez. 

H I R E K 
— A Közlekedés és Közlekedés-' 

építési Tudományos Egyesület Sze-
gedi Csoportja csütörtökön, május 
13-án délután 17 órai kezdettel a 
Szeged Állomás oktatótermében 
előadást rendez. Az előadás tárgya: 
A MÁV vontatási mérőkocsi mű-
ködéséről. Előadó: Bereznai Osz-
kár. 

— A Közalkalmazottak Szakszer-
vezetének Kultúrotthonában május 
13-án, csütörtökön este 7 órai kez-
dettel Nyilasy Sándor, a szegedi 
nagy realista festő halálának 20. év-
fordulója alkalmával Szelesi Zol-
tán, a Móra Ferenc Múzeum mű-
vészettörténésze tart előadást. 

— Az Orvostudományi Egyetem 

Kultúregyüttese május 15-én ven-
dégszerepel Pécsen. Pécsi műsorát 
csütörtökön este fél 8 órai kezdet-
tel mutatja be a Központi Egye-
tem dísztermében. Az érdeklődőket 
szívesen látják. 


