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Végezzük a tarlóhántást! 
Becsülettel, szorgalommal vé-

gezték az aratást Szeged dolgozó 
parasztjai is. Lendülettel láttak 
hozzá a gabona bchordásához. De 
komoly baj, hogy általában a 
szegedi termelőszövetkezetekben, 
de (óképp az egyéni gazdák föld-
jein lassan, nem kielégítő ütem-
ben halad a tarlóhántás. A le-
aratott területeken mindössze 
csupán még 30 százalékban hasí-
tották fel a tarlót. 

Minden jó gazda tudja, hogy 
milyen fontos és jelentőségteljes 
munka a tarlóhántás. Időbeni el-
végzése egyik feltétele a követ-
kező évi jó termésnek. Nem le-
heti tehát közömbös egy tsz-nek, 
egyénileg dolgozó parasztnak 
sem, elvégezte-e, vagy sem a tar-
lóhántást. 

Egyik-másik dolgozó paraszt-
nak az az álláspontja, hogy ke-
mény a föld, nehéz végezni a 
tarlóhántást, így nem is érdemes 
csinálni. Saját magukat csapják 
be ezek az emberek. Igaz, hogy 

kemény a föld, s így nem könnyű 
a munka. De a szakemberek vé-
leménye egyöntetűen az: lehet és 
kell is végezni a tarló felszántá-
sát. Eső után pedig igaz köny-
nyebb a tarlószántás, de az eső-
iesésnek, esővárásnak semmi 
haszna nincs. Törekedjenek arra. 
hogy késedelem nélkül végezzük 
a tarlószántást, mert azzal a 
többi között a talaj nedvességé-
nek megőrzését segítjük. Tudott 
dolog, aratás után a talaj szabad-
dá válik és gyorsan száradni 
kezd. Ha késlekedünk a tarlóhán-
tással. akkor óriási nedvveszte-
ség éri a talajt. 

A tanács mezőgazdasági osztá-
lya, az agronómusok sokat tehet-
nek — és kell is tenniök — a 
tarlóhántás meggyorsításáért. Se-
gítsenek ebben a munkában a 
dűlőfelelősök is. A mezőgazda-
sági termelési bizottság, mint ed-
dig már annyiszor, most a tar-
lószántásnál is tevékenyen közre 
tud működni. 

Műsorok az árvízkárosultak javára 
Az árvízkárosultak megsegítésé 

re indult tömegmozgalom egyre 
szélesebb méreteket ölt. Az egyéni 
felajánlások mellett már több he-
lyen tartottak kultúrműsort is e 
célra. 

Jelenleg a következő — az árvíz-
károsultak megsegítését szolgáló — 
készülő műsorokról kaptunk értesí-
tést: 

| JÜLIUS 31., SZOMBAT: | 

Az Üjszegedi Kender-Lenszövő 
Vállalat és a Jutaárugyár közösen 
rendeznek műsort az árvízkárosul-
tak javára ma este fél 9-kor a ken-
dergyár kultúrtermében. A műso-
roh fellépnek a Nemzeti Színház 
művészei, az újszegedi gyűr kul-
túresoportja és a Jutaárugyár tán-
cosai. Belépődíj 3 forint; 

A Szőrme- és Bőrruhakészítő 
Vállalat Kultúrcsoportja műsoros 
estet rendez este 7 órai kezdettel. 
A műsoros estet a Déma Cipőgyár 
kultúrtermében, Jósika-utca 21, sz. 
alatt tartják meg. 

Ma, július 31-én, szombaton és 
augusztus 1-én, vasárnap este 8 
órai kezdettel mutatja be a vas-
utas dolgozók kultúrcsoportja Boc-
caccio „Certaldói vásár" című írá-
sából készített daljátékot a „Petőfi 
Sándor" kultúrotthonban (Rákóczi-
út 1.). A vasárnapi előadás bevéte-
lét az árvízkárosultaknak küldik. 

| AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP: | 

A városi partfürdőn egészna-
pos ünnepség lesz. Délelőtt 
11-től délután 4-ig a vasutas zíne-
kar szórakoztatja a strandolókat. 
Délután 4-től 5-ig a megyei úttörő 
tábor ad kultúrműsort. Utána a 
MÉH jutalmazza a papírgyűjtés-
ben kimagasló eredményt elért 
pajtásokat. Majd 6-tól 7-ig a városi 
úttörőtábor szórakoztatja müs'orral 
a közönséget. Az ünnepség befe-
jezéseként este 8-tól a Tisza-partján 

tábortüzet rendeznek az úttörők. Az 
ünnepség keretében a fürdő és a 
vendéglátó részleg teljes üzem-
mel működik. — Az árvízkáro-
sultak javára vasárnap 1 forin-
tos felülfizetéssel várja a partfür-
dő a város közönségét, 

A Szendrei Júlia MNDSZ 
csoport műsoros délutánt rendez 
délután 6 órakor a Városi Béke-
bizottság kultúrtermében, a Széche-
nyi-tér 11. szám alatt. A műsorra 
szeretettel várják Szeged dolgozóit. 

| AUGUSZTUS 2„ HÉTFŐ: | 

Ünnepi hangverseny este 8-kor 
a Közalkalmazottak Szakszer-
vezete Vörösimarty-utcai kultúrott-
honában. A hangversenyt a szak-
szervezet és az MSZT városi tit-
kársága rendezi. A műsoron a szak-
szervezet szimfonikus zenekara 
játszik Mascagni, Glinka, Hacsa-
turján műveiből. Vezényel: Markó 
Leó. A műsoron résztvesznek a 
szegedi Nemzeti Színház művészei: 
Mére Ottilia, Moldován Stefánia, 
Olgyai Magda, Megyesi Pál, Szaba-
di István és Pataki Béla. Jegyek 
4 forint helyárban kaphatók a kul-
túrotthonban, az MSZT-nél, a Fil-
harmóniánál és a szakszervezeti 
kultúrfelelősöknél. 

AUGUSZTUS 5„ CSÜTÖRTÖK: 

Este 8 órai kezdettel hang-

versenyt rendez a Városi Bé-

kebizottság a filharmónia közre-

működésével. A változatos esztrád-

müsoron a szegediek előtt igen jól 

ismert ée többször nagy sikert ara-

tót) Hajdú Péter együttese és szó-

listái szerepelnek. A műsor jó 

idő esetén a szabadtéri színpadon 

lesz — rossz időben két előadáson 

a színházban. 

Felvételi vizsgák az Orvostudományi Egyetemen 
A nap még alig emelkedett a 

látóhatár fölé, kevesen jártak az 
utcán. A kora reggel csendjét vi-
dám csoport, fiúk-lányok nevetése 
zavarta meg. A Nagyállomás felől 
jöttek a város közepe felé. Jól 
megnézték a várost: sokan közü-
lük most jártak először Szegeden. 
A Dugonics-téren az Egyetem épü-
lete előtt megálltak, majd tovább 
folytatták útjukat. A várost akar-
ták megnézni. Ráértek még , a fel-
vételi vizsga csak nyolc .órakor 
kezdődött. 

De a Központi Egyetem első 
emeletén már lassan gyülekeztek 
a felvételiző diákok. Sokan voltak, 
s mindnyájan 

orvosok akarnak lenni. 

Nyolc órakor megkezdődött a fel-
vételi vizsga. Fizikából: írásbeli. A 
nagy előadótermek padjaiban szív-
szorongva ültek a leendő orvostan-
hallgatók, Kíváncsian, izgatottan 
várták, vájjon milyen nehéz lesz a 
fizika példa. Nem sokáig kellett 
várniok. A feladat megismerése 
után mindenki munkához látott. 
Mindenki igyekezett a lehétő leg-
jobban megoldani feladatát. 

— Nem is volt olyan nehéz — 
mondta Szőts Albert a teremből 

kilépve. •— Erre még jól emlékez-
hetünk, hiszen még csak most volt 
az érettségi. 

— Három példám bizonyosan jó 
— újságolja Szőts Albert, Bálint 
Gézának. 

Bálint Gézának nem kellett írás-
beli vizsgát tenni, mert ő kitűnően 
érettségizett 

A két barát 

először Járt Szegeden. 

Budapesten végezték el a közép-
iskolát, most itt akarják folytatni 
tanulmányaikat. Orvosnak készül-
nek. 

— El sem tudok képzelni szebb 
pályát az orvosénál. Életet ment, 
fájdalmat enyhít, gyógyít . . . — 
folytatta volna még tovább is Bá-
lint Géza, de az egyik felvételi bi-
zottság szobájának ajtaja kinyíU 
és őt szólították. Megfogta barátja 
kezét, mosolygott, bizakodva in-
dult a felvételi bizottság elé. 

„II. sz. felvételi bizottság" — 
hirdette a felirat az egyik ajtón. 
Ide lépett be egy másik hallgató-
jelölt, Farkas András. Az a kevés 
kis izgalma is elillant amint be-
lépett, mert a bizottság tagjai: Gel-
lért József, a Biológiai Tanszék ve-
zetője, Cipott Zoltán, tanársegéd 

igen barátságosan fogadták. Hely-
lyei kínálták, barátságosan beszél-
getni kezdtek. Farkas András egé-
szen elfelejtette, hogy felvéti 11 
vizsgán van. Sokat beszélt család-
járól, magáról. 

Majd értesítjük a csúcsbizottság 
döntéséről — mondta a beszélgetés 
végén Gellért József. 

Farkas András örömmel ment ki 
a teremből. 

— Úqy érzem, sikerült 

— mondotta érdeklődő barátjai-
nak. 

Az I. sz. bizottságban Nagy Ist-
ván, az Anatómiai Intézet docense, 
Antalfi Sándor, a Biológiai Intézet 
tanársegéde fogadta Szekszárdy Ta-
más kitűnően érettségizett jelent-
kezőt. Nagy elvtárs hosszasan be-
szélgetett vele. 

— Nagyon érdekes megfigyelni 
— monda Nagy elvtárs — a hall-
gatók magatartását. A felvételi bi-
zottságoknak semmi kifogásuk nem 
lehet. Határozottak, szerények és 
öntudatosak. 

S valóban, ahogy az ember vé-
gignézi a folyosón a várakozó diá-
kokat, megegyezik a véleményünk 
Nagy elvtárséval. 

<> a.) 

fl kiibekházi Sarló ós Kalapács 
lermelfiszöveikezet teljesítette 

gabonabeadását 
Kübekházán a cséplés teljes 

ütemben folyik. Naponta négy gép 
mintegy 400 mázsa gabonát csé-
pelt. A legjobb cséplőbrigád: Suta 
István brigádja: 102 mázsát csépel 
naponta. 

A Sarló és Kalapács termelő-
szövetkezet szerdán teljes egészé-
ben teljesítette gabonabeadási kö-
telezettségét és mintegy hét vagon 
gabonát szállított be. A csépléssel 
egyidőben a csoport tagjai 500 ka-
tasztrális hold földön mélyszánta-
nak és ugyanakkor a trágyázás is 
teljes ütemben folyik. Eddig 25 
katasztrális hold földet trágyáztak 
meg. Különösen a Venner-brigád 
tűnik ki jó munkájával. 

Ebben a termelőszövetkezetben 
az idén igen nagy munkalendület-
tel dolgoznak a tagok. Az elmuH 
évben a munkafegyelem a lehető 
legrosszabb volt, most pedig a 
munkafegyelem kifogástalan és 
mind a nők, mind a fiatalok pél-
damutatóan dolgoznak. Példát el-
sősorban a párttagok mutatnak; 
ennek köszönhető a gazdálkodás-
ban elérhető jó eredmény is. 

A cséplés, a mélyszántás és a 
növényápolás mellett 130 katasz-
trális hold földről folyik a lucerna 
betakarítása is a termelőszövetke-
zetben. A csoport tagjai augusztus 
18-ra vállalták a lucerna betaka-
rítását. A Venner- és Szeredi-btű-
gád viszont arra tett ígéretet, hogy 
a termelőszövetkezet a cséplést al-
kotmányunk ünnepe előtt két nap-
pal befejezi. Ugy szervezik meg a 
behordást, hogy a négy cséplőgép 
zavartalanul dolgozhasson. 

Mészáros Ferenc 
vb-elnök 

SZEGEDI JEGYZETEK 

Beszélgetés Szélpál Istvánnal 

— Ugy gondoltuk, ma- Kis rövid számadás és újszegedi Haladás Isz-

gunkhoz vennénk egy hamar kiderült, hogy ben is két holdról Itá-

— ötven kiló 
meg ötven kiló 

búzát, 

burgo-

gyereket, a hatéves kis például Móráék — az romszázezer forintot ke- nyát. Csak úgy egyéni-

Pistánk mellé. Kislányt, ember is, az asszony is restek. Meg itt a r.aly- leg. 

mondotta 

István elvtárs, 

Szélpál a tsz-ben dolgozik, tyasi részen három hol- Azzal már el akarta 

miköz- több mint tíz mázsa bú- don nemesített fűzfát volna mondani. hő-

ben a Táncsics tsz nyi- zát kapnak vasárnap 

tott színe alatt jóízűen csak előlegként munka-

fogyasztotta a rántott- egységük után, 

húst, meg a zöldpapri- — Május elsején még 

telepítünk. Most is i íz gyan szedik a mákot az 

áll azon a földön és az 

kell neki. A télen pe-

dig mi is fonunk bo-

kát. úgy látszott, rossz lesz sarat, megtanuljuk. 

asszonyok és géppé\ 

még a héten kifejtik a 

mákot a gubából, de 

most ezúttal én terel-

tem vissza a szót. 

— Aztán mennyit ér 

az a mázsa élelem1 

— Hát egy pár száz 

forintot. — mondta sze-

rényen. 

— Egy embertől azért 

ez szép, különösen, ha 

— En is adok harminc családos, 

kiló búzát. — Megbeszéltük a fe-

— Jól van Börcsök leségcmmel, — mondót-

ke- gyázunk, füszerpapri- elvtárs. — mondta neki ta csendesen — há már 

gon- ka és burgonya alá. Per- Szélpál. Dudás Miska, nem vállalhatunk gye-

dallam és hamar másra sze, hátra van még a tíz Szűcs Pista is felaján- reket, legalább adjunk, 

— De hát tudja nem a termés. — folytatta — 

lehet. Persze megértjük Igy is számítottunk olt-

mi; már költöznek is kor, de most jól esik, 

vissza az árvízkárosul- hogy kellemcsen csa-

tok falujukba... Volt lód! cmIc. Cséplés 

nekünk még egy, két a szerűt hozzuk 

éves korúban meghalt, be, behordjuk a takar 

Diftériában. Későn vet- mánynak valót, a poly- félszájjal mondta: 

ték észre a betegségét, vát, ez most egyik leg-

Itt egy kicsit elhall- sürgősebb feladat, az-

gatott. Az evést is ab- tán negyven holdat trá-

bahagyta. Biztos 

serű a torka 

Ugy elmondta, mintha 

könyvből olvasná. Köz-

ben egy öreg, szem-

üveges vékony csontú 

után bácsi ült le vele szem-

rend- ben. A pipáját töm-

ködte, (Vllán csak úgy 

Eredményes sajtóagitáció a Szegedi 
Kenderfonógyárban 

A Szegedi Kenderfonógyár dol-
gozói évek óta élonjárnak a ter-
melő munkában. Élenjárnak szá-
mosan közülük a felvilágosít^ 
munkában is. Bizonyítja ezt az 
elmúlt napokban tartott sajtó-
agitáció. Az üzemben sok új dol-
gozó van, akik nem igen olvasnak 
újságot, podig a dolgozók felvilá-
gosításához, politikai és kulturá-
lis színvonalénak emeléséhez nél-
külözhetetlen a pártsajtó rend-
szeres olvasása. 

Az üzemben nemrég háromna-

pos sajtóagitációt rendeztek és az 

üzem népnevelői, a sajtó aktívái 

azokat a dolgozókat keresték fel, 

akik még nem járatnak újságot. 

Az agitációban elért jó eredmé-

nyek eléréséhez hozzájárultak az 

olyan kiváló párt agitátorok, mint 
Siili Istvánné elvtársnő, az előfo-
nó osztály dolgozója, aki jó fel-
világosító munkával 44 ú j olvasot 
szervezett a pártsajtó olvasóinak 
táborába. 

Süli elvtársnő mellett még Jó 
munkát végeztek a gömbölyítő, 
vizesfonó és a szárazfonó népne-
velői is. 

Közel száz új előfizetőt nyertek 
meg a pártsajtó olvasására három 
nap alatt az üzemben, A Szegedi 
Kenderfonógyár népnevelőinek és 
sajtó-aktiváinak a példája köve-
tendő. A többi üzemek agitátorai 
is hasonlóképpen foglalkoznak 
üzemükben a sajtó jelentőségével 
és az olvasótábor növelésével. 

Farkas Mihályné 

sajtószervező 

Vendégművészig énekli a Pillangókisasszony címszerepét 
a vasárnapi előadáson 

A IS smáxalékos kedvezményre jogosító szelvények érvényesek 
a szabadtéri előadásokra 

A Szegedi Nemzeti Színház a 
hosszú nyári szünet után ismét mű-
sorára tűzi Puccini Pillangókisasz-
szony című népszerű operáját. Az 
előadásra vasárnap, augusztus 1-én 
kerül sor az újszegedi szabadtéri 
színpadon, este fél 9 órai kezdet-
tel. 

A címszerepet, vendégként, Ba-

logh Éva, a debreceni Csokonai 

Színház operarészlegének fiatal ko-

loratúrénekesnője énekli, aki nép-

szerűségét Verdi: Trubadur című 

operája Leonorjának és Puccini: 

Tosca című operája címszerepének 
köszönheti. Várakozással tekintünk 
a kitűnő vendégművésznő bemu-
tatkozása elé, Balogh Éva partne-
re Pinkerton hadnagy szerepében 
a Szegedi Nemzeti Színház új fel-
fedezettje, Mata István lesz. A 
nagy reményekre jogosító fiatal 
tenorista eddig a kórusban énekelt; 

A színház vezetősége felhívja az 
új színházi évad bérlőit, hogy a 
15 százalékos kedvezményre jogo-
sító szelvények a ma esti Denevér 
és a holnap esti Pillangókisasszony 
előadásokra beválthatók. 

Mutassanak jó példát a dolgozó parasztoknak 
a földművesszövetkezeti tagok 

Csütörtökön tartotta meg ülését 
a Csongrádmegyei Földművesszö-
vetkezetek igazgatósága. Az ülés. a 

következő felhívást adta ki: 
A Csongrádmegyei Földműves-

szövetkezetek Igazgatósága ülésén 
értékelte a földművesszövetkeze-
tek második negyedévi munkáját. 
Az áruellátás terén kisebb hibák-
tól eltekintve igen nagy javulás 
mutatkozik. A mult év hasonló idő-
szakához viszonyítva 22 millió fo-
rinttal több árut adtak el a föld-
művesszövetkezeti boltok. Ez a 
szám azt mutatja, hogy a falusi 
dolgozók vásárlóereje a jó termés 
következtében emelkedett. 

A parasztság vásárlóerejének 
megnövekedése, valamint termelési 
kedve a harmadik negyedévben 
fokozottabb feladatok elé áll ít ja. a 
szövetkezeti apparátust, különösen 
a földművesszövetkezeti kereskede-
lemben dolgozókat. Ha a dolgozó 
paraszt a saját földművesszövetke-
zetében minden olyan áruféleséget, 
amelyre szüksége van, megkap, 
termelési kedve növekszik és szí-

vesen tesz eleget az állam iránti 
kötelezettségének. Éppen ezért 
tudja és érezze minden földműves-
szövetkezeti dolgozó azt, hogy 
nagyban hozzájárulhat a párt- és 
a kormányhatározatok sikeres vég-
rehajtásához, ha napi munkája 
közben a dolgozó parasztokat az 
állam iránti kötelezettség teljesíté-
sére neveli. A földművesszövetke-
zeti dolgozók magyarázzák meg a 
község lakosságának: ha minden 
dolgozó paraszt időben eleget tesz 
beadási kötelezettségének, több 
áru jut a falura, több gép a me-
zőgazdaságba. Legyenek a földmű-
vesszövetkezetl dolgozók a falu 
népnevelői. 

De mindez csak akkor lesz ered-
ményes, ha a szövetkezeti vezetők, 
dolgozók és az a 74 ezer tag, me-
lyet a földművesszövetkezet magá-
ba foglal, példát mutat, elől jár az 
állam iránti kötelezettség teljesí-
tésében. 

Csongrádmegyci 
Földművesszövetkezetek 

Igazgatósága 

tereltem a beszélgetést, hold len cséplése. Az 

— Hogy állunk a idén megnézhették tsz-

cséplésselt ünk földjét. Be kell nyögte az öreg. 

Kicsit felderült az vallani, hogy eddig volt az este maga is. 

arca. Kék, tiszta szemé- úgy. hogy az egyéniek 

ben kis büszkeség vib- földjét mutogatták, hogy 

rált. milyen ssép, és a szö-

— A búzát is elcsé- vetkezeté milyen gazos, 

peltülc már, a beadást is Most már inkább for. az öreget is, hogy ki-

teljesítettük. Augusztus dítva van. Őszre pedig mondja a harminc kilót. 

1-én kél kilogramm elő- két hold facsemetét te- — Hát Szélpál elv-

leget. is kapnak a tagok, lepitünk. Hallottuk az társ mit adott? 

lott már szépen, ami csak erőnkből telik. 

Tudom. — düny- Ugy érzi az ember így, 

Meg hogy egy kirsit csak se-

gített a bajbajutottakon. 

Szélpál elsorolta a 

lelkes adakozókat;, ma-

gáról nem beszélt. Pe-

dig ez indította hozzá 

Aztán megint egy kis 

csend, Szélpál elvtárs a 

párttitkár az eget kém-

lelte. 

— Jó volna most me-

gint eső, megkapálnánk 

a másodvetést. 

Markovils' Tibor 

Francia képviselő határozati javasla a az ellenállási 
mozgalom bebörtönzött tagjainak szabadonbocsátására 

Párizs (MTI) Röviddel a máso-
dik világháború befejezése után. a 
francia burzsoázia rendőrs és 
bírósága, elsősorban a gaulleisták 
nyomására, valóságos hajtó vadá-
szatot rendezett a háború alatti el-
lenállási mozgalomban résztvett 
kommunisták ellen. 

A Francia Kommunista Párt ál-
tal folytatott állhatatos küzdelem 
egyik eredménye, hogy a francia 

nemzetgyűlés igazságügyi bizottsá-
ga pénteki ülésén egyhangúlag el-
fogadta Pierre Villon kommunista 
képviselő határozati javaslatát, 
amely felszólítja a kormányt, hogy 
a Franciaország felszabadításának 
10. évfordulója alkalmából adandó 
közkegyelem során adja vissza uz 
ellenállási mozgalom igazságtalanul 
és méltánytalanul bebörtönzött 
tagjainak szabadságukat. 


