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Mosógép és céklaszelő gyártására készülnek 
a témipari és finommechanikai Vállalatnál 

A SZEGEDI Fémipari és 
Finommechanikai Vállalat 
június 21-én befejezte az 
első félévi tervét. Változatos 
munkával telt el a hat hó-
nap. A lakosság szükségle-
teinek kielégítéséért az 
üzem dolgozói többféle ház-
tartási cikkeket készítettek. 
A következő félévben ismét 
nagy munka vár rá juk. Meg-
kezdését felkészülsve várják. 

A terv szerint kofamérle-
geket, háztartási mérlegeket 
és alumínium merőkanala-
kat készítenek. Nagyszerű el-
gondolás a -Boci öröme* el-
nevezésű céklavágógép is. 
Gyártási gondolata úgy szü-
letett meg, hogy Fogas Já-
nos, az üzem műszaki veze-
tője egyik pesti ú t j a alkal-
mából ismerősével beszélge-
tett, s az említette a cékla-
vágót. Fogas János hazaér-
kezése után az igazgatóval, 
Kovács Jánossal és a gyár-
tásvezetővel. Heraszika Já-
nossal megbeszélte a kérdést, 
s intézkedtek. Az első darab 
egészen jól sikerült. A cék-
lavágót aztán hozzáértő fa-
lusi emberekkel próbáltatták 
ki először. Azok nagyon di-
csérték és az ország egyik 
távoli falujából, tíz holdas 
dolgozó paraszt levélben ér-
deklődött a céklavágó iránt. 
Csak az illetékes miniszté-
r ium hallgat már egy hónap-
ja a szükséglet megjelölésé-
vel. Miért?! 

Terven felül vállalkoztak 
a céklavágógép készítésére az 
üzemben, s ahogy számolták 
a műszakiak, a mezőgazda-
ság olcsón jut majd a gép-
hez: 160—180 forintért meg-
vásárolhatják. Előnye az is 

lesz, hogy rövid idő alatt 
nagymennyiségű céklát lehet 
vele felvágni. 

A TERVEN FELÜLI mun-
kához tartozik a mintadara-
bok készítése. Tojás-teaszü-
rőből és hallapátokból ren-
delt a Külkereskedelmi Mi-
nisztérium mintákat. Ezek-
nek rövidesen, még a har-
madik negyedév elején el 
kell készülni, hogy külföldre 
továbbíthassák. 

Egy igen fontos háztartási 
cikkel kísérleteznek most. 
Ez is a gyártásvezető és a 
műszaki vezető elgondolása 
alapján valósul meg. Villany-
motor nélküli mosógépről 
van szó, amit kézi. vagy 
láb-meghajtással lehet majd 
működtetni. A mosógépről és 
készítéséről már nem először 
beszélnek az üzemben. Az 
elmúlt év őszén is szó esett 
róla. A minisztérium hívta 
fel a figyelmüket, hogy 
ilyen igény van és ajánlot-
ták is, hogy a rajzot el is 
küldik, ami azonban a mai 
napig nem érkezett meg. 
Ügy gondolták a vállalat ve-
zetői, hogy a háziasszonyo-
kon segítenek, ha maguk el-
készítik a mosógép terveze-
tét. így is tették. Most még 
nincs teljesen kész a mosó-
gép mintadarabja, alkatrész 
hiányzik hozzá. Ezt nem egy-
könnyen tudják beszerezni, 
de kutatnak utána. Ha pedig 
sikerül horganyzott dróthá-
lót beszerzni a gép dobjának 
előállításához, akkor rögtön 
próba alá vehetik. 

El,KÉSZÍTŐI nagy előnyt 
jósolnak a mosógépnek. Egy-
részt azért, mert a háziasz-
szonyok körében népszerűsé-
gére számítanak, olcsósága 

miatt is, mivel a mostani 
villanymosógép árának egy-
harmadából beszerezhető. 
Egyszerre majd három kiló 
ruhát lehet vele mosni. A 
gép készítését még a harma-
dik negyedévben szeretnék 
megkezdeni. Ehhez azonban 
az iiletékes szervek segítsége 
is szükséges, hogy a hiányzó 
alkatrészek beszerzése mi-
előbb megtörténhessék. 

A genfi értekezlet összehívása ékesszólóan mutatja: 
mekkora ereje van a közvéleménynek 

llja Erenburg beszéde a béke világtalálkozó június 26-i ülésén 
Helsinki (TASZSZ). A bé-

ke-világtalálkozó vasárnap 
délutáni ülésén egyebek kö-
zött beszédet mondott Hja 
Erenburg szovjet író. 

Egyes országokban —mon-
dotta Erenburg — eléggé 
befolyásos emberek igyeksze-
nek meghosszabbítani, sőt 
fokozni a bizalmatlanságot, 
6zítani az ellenségeskedés le-

lohadt tüzét, megnehezíteni a 
közelgő tárgyalásokat. Nincs 
szándékomban újságokra hi-
vatkozni, csupán arra szorít-
kozom, amit az amerikai kép-
viselőház külügyi bizottságá-
nak jelentése említ. Ez a bi-
zottság két héttel ezelőtt azt 
tartotta, hogy semmi nem 
mozdíthatja elő jobban a kö-
zelgő tárgyalásokat, mint ha 

Amerikai burgonyabogár jelent meg 
az alsótiszaparti határban 

Heraszika János gyártásvezető Szabó László szer-
számlakatossal a céklavágó-gép mintapéldányát vizsgálja 
és a további teendőkről beszélgetnek. , 

Évek óta röplapok, filmek, 
könyvek, gyuíásdobozok te-
tején lévő címkék hívják fel 
a termelők figyelmét, hogy 
állandóan figyeljük burgo-
nyavetéseinket s ha a tövek 
között amerikai burgonyabo-
garat találunk, azonnal je-
lentsük. Hétfőn jelentették 
Üjszegedről az alsótiszaparti 
határrészekről, hogy burgo-
nyabogár lárváját találtak. 
Most minden erőnkkel 
azon kell lennünk, hogy ki-
irtsuk ezt a rendkívül vesze-
delmes rovar-kártevőt. 

Az amerikai burgonyabo-
garat mindenki könnyen fel-
ismerheti. Hasonlít a katica-
bogárra, csak jóval nagyobb 
annál. Színe sárga, hátán 
tíz hosszú fekete csík van. A 
bogár háta kemény tapin-
tású, jóval keményebb az 
eddig ismert rovarokénál. 
Tojásait 20—30-as csomókba 
rakja le a burgonyalevél al-
jára. A kikelő lárvák színe 
vérvörös, növekedés közben 
világosabbak lesznek, kissé 
megsárgulnak. A lárvákat is 
könnyen felismerhetjük ar-
ról, hogy oldalukon 2—2 fe-
kete pontot látunk. A lárvák 
kártétele is igen jelentős, 
mert nemcsak a bogár, ha-
nem lárvája is állandóan 
pusztítja a burgonya, a pa-
radicsom. a paprika termé-
sét. sőt a gyomok közül a 
nadraguja és a beléndek lom-
bozatát is lerágják. Az ame-
rikai burgonyabogárnak egy 
évben két nemzedéke van. 
Rendkívül szapora s gyen-
gébb védekezés esetén fenn-
áll annak a veszélye, hogy 
hatalmas tömegben terjed el 
és egész burgonya-, paradi-
csom- és paprikatermést 
tönkreteheti. 

A lárvák legtöbbnyire a 
gyöngébb leveleken kezdik 
meg a rágást. Fejlődésük 

Orvoshásaspá r 
VASARNAP DEL-kissé és eszembe jut Pár perc múlva máris nikém. ha 

UTÁN. A nap fényt egy klinikán töltött éj- kigyúltak a mütö lám- továbbra 
és meleget áraszt Sze- szaka. pái. az orvosok elöké-
ged utcáira. A korzón * szültek; bemosakodtak, 
fiatal párok egymásba MELEG NYÁRI EJ- Közben a műtősök a 
karolva sétálnak. Töb- SZAKA VOLT, éjfél kis asztalkára elkészl-
ben a lombos fák ár- is elmúlt már. Az ut- tették a szükséges mii-
nyékában, a padokon cák elcsendesedtek, az szereket, felsegítették 
ülnek. Az édesanyák emberek is mély álom- az orvosokra a köpenyt 
kocsikban tolják kis ba merültek. De egy és felkötötték a száj-
gyermekeiket, s na- autó reflektorja fel- kendőket is. 'Az orvosok 
gyobbak rollerrel „vág- tűnt a messzeségből, kezében felcsillantak a 
láznak" a szülök előtt, gyorsan közeledett, s fényes műszerek. Kez-
Jólesik ilyen kellemes elsurrant a csendes dödött az operáció, 
időben a séta, a város Tisza partján, majd A .gyógyító kés", az 
szépségeiben való gyö- megállt a Sebészeti áldozatos orvosi mun-
nyörködés. Klinika előtt. A mentő- ka után, egy óra múl-

Egy édesanya, s autó volt. Óvatosan va már fel is vitték alatt: életet, életerőt, 
édesapa kézenfogva emelték ki belőle a szobájába a beteget. — Hogy érzi magát 
vezeti kedves kisláúy- hordágyon fekvő bete- Sikerült az operáció! 
káját. Ki-ki kapja ke- get, s aztán liften a * 
zét a kislány, hisz' harmadik emeletre vit- MEGVIRRADT. A 
oly sok látványosság ték. napsugár az ablakon 
van számára: a dúsan Nagy, elömlő csend át belopódzott a kór-
megrakott kirakatok, s volt a klinika kórtér- termek ágyaira, a vizi-
sok szép játék, — mind meiben, csak a „Keze- tet váró betegekre, 
nagyon tetszik a kis lő" ajtaja nyikordult Minden nap sokat je-
Piroskának. A napsü- meg. Néhány perc lent számukra a gyó-
tötte utcán egy-egy is- múlva már ott állt gyulás útján a kórház-
merös üdvözli a szülő- Szantler adjunktus és ban. 
ket. s azok barátságo- Palkó Györgyné. az S aztán mosolygó 
san, kedvesen fogadják éjszakás orvosnő. (O arccal jelentek meg az 
és viszonozzák. Két volt az, — Pálkó ajtóban: Szantler ad-
ember: édesanya, édes- Györgyné —, aki a junktus és a Pálkó or-
apa. S ahogy elhalad- kellemes meleg vasár- vos-házaspár is. Mert 
nak, hosszasan nézek nap délután férjével, nemcsak az asszony, 
utánuk... Szinte már kislányával sétált a a férje is orvos. Re-
eltűnik előlem az ut- főutcán.) Megvizsgál- ménykedve irányultak 
cai ruhájuk színe, — ták a beteget, s meg- feléjük a tekintetek: 
képzeletemben átvál- állapították: azonnali vajon holnap gyógyul-
toznak fehér orvosi kő- műtét szükséges. Gyor- tan ki mehet haza? 
penuekké. Gondolatom- san intézkedtek, hisz — Nagyon szépen 
ban visszakalandozofi emberi életről volt szó. gyógyult az arca né-

a közérzete 
is jó lesz. 

holnapután hazamehet. 
— szólt kedvesen az 
adjunktus az egyik be-
teghez. 

Az új betegre irá-
nyultak a tekintetek, s 
a további kérdő sza-
vak. Az felelt. S éppen 
úgy, mint a kórterem 
valamennyi „lakójá-
nak", hálás pillantása 
neki is az orvosokra 
vetődött. Sokat, na-
gyon sokat kapott az 
elmúlt néhány óra 

az új beteg? ...Ha fúj 
dalma van, kérjen csil-
lapítót kedveském. — 
mondta Pálkó doktornő 
és megsimogatta a be-
teg homlokát, akit az 
éjszaka operáltak. * 

EZEK A KEPEK pe-
regtek le előttem, 
amint a kislányát ké-
zenfogva vezető kél 
ember eltűnt a főutca 
forgatagában. Már nem 
láttam őket, de jól em-
lékszem az arcukra: 
ugyanaz a szerető és 
féltő gondoskodás tük-
röződött rajtuk, ami-
kor betegeikkel törőd-
tek. mint most, hogy 
drága gyermekükkel 
foglalkoztak... 

RONYA1 EMMA 

közben lefelé haladnak a 
lombozaton és azt egészen a 
tövéig lerágják. Csak piciny 
csíkokat hagynak meg a tö-
vekből s ezeken a csíkokon 
mennek át a szomszéd bok-
rokra. 

A lárvák nagyon érzéke-
nyek a fény hatására, ezért 
a nappali órákban különösen 
napsütésben a levelek alsó 
részein húzódnak meg. De 
könnyen megtalálhatjuk őket, 
mert a leveleken, ahol bur-
gonyabogár vagy lárvája 
van, karéjos rágásokat lá-
tunk. Ha ilyen leveleket lá-
tunk. kutassuk át az egész 
bokrot, a kértevőket okvet-
len megtaláljuk. 

A kifejlett lárva a földben 
bábozik be és ott alakul át 
bogárrá. Előfordul, hogy 
nem minden bogár jön fel a 
megjelenés évében és ezért 
az ilyen területeken egy-két 
év múlva is számolhatunk 
burgonyabogár fertőzéssel. 

Az utóbbi hetekben jelen-
tettek már burgonyabogár 
fertőzést az alsóvárosi és a 
mihályteleki határrészekről 
is. Azonban kiderült, hogy 
ezek a férgek hollóbogarak 
voltak, melyek szintén a 
burgonya lombozatát pusztít-
ják. A hollóbogár mintegy 
2 centiméteres nagyságú pi-
rosfejű rovar. Kártétele nem 

olyan jelentős, mint a bur-
gonyabogáré, mert a levelek 
erezetét meghagyja, a burgo-
nyabogár viszont a bokrokat 
tövig lerágja. A hollóbogár 
ellen 10 százalékos DDT po-
rozással védekezhetünk. A 
városi tanács mezőgazdasági 
osztálya megszervezte a bri-
gádokat a burgonyabogarak 
keresésére. Akiket beosztot-
tak ezekbe a brigádokba, 
megjelenésük a munkában 
büntetés terhe mellett köte-
lező. A fertőzött gócokon a 
védekezést a Növényvédő 
Gépállomás végzi el. A gó-
coktól 2 kilométeres körzet-
ben a permetezést a földek 
tulajdonosainak kell elvé-
gezni az adott utasításoknak 
megfelelően. Minden terme-
lőnek sa já t érdeke, hogy fi-
gyelje burgonya-. paradi-
csom- és paprikatábláit s ha 
legkisebb mértékű fertőzés-
sel is találkozik, azonnal je-
lentse a városi tanácsnak. A 
talált lárvát vagy bogarat 
kézbevenni szigorúan tilos, 
mert könnyen elrepülhet, 
vagy elmászhat s ú jabb fer-
tőzést okozhat. Ezért a ta-
lált burgonyabogarat és lár-
váját csak lezárt peróleumos 
üvegbe szabad bemutatni. 

Foki István 
főagronómus 

D Termelőszövetkezeti Tanács titkárságának 
felhívása a tsz-ek tagjainak szakmai 

továbbtanulására 
A Termelőszövetkezeti Ta-

nács titkársága az alábbi fel-
hívást intézte a termelőszö-
vetkezetekhez: 

„A termelőszövetkezetek 
fejlődése, a gazdaságosabb 
termelés, a terméshozamok 
növelése megköveteli, hogy a 
tagok közül minél többen sa-
játítsák el a nagyüzemi mező-
gazdasági termelés alapvető 
ismereteit, a modern agro-
és zootechnikai módszereket. 
Ennek biztosítására pártunk 
Központi Vezetősége a me-
zőgazdaság szocialista átszer-
vezéséről és a mezőgazdaság 
további fejlesztéséről hozott 
határozatában leszögezi, hogy 
az 1956-os évben ezer terme-
lőszövetkezeti tagnak kell el-
végeznie a kétéves mezőgaz-
dasági szakiskolát. 

A tanulás a szakiskolán 
díjtalan, a kétéves kiképzés, 
tanítás költségeit az állam 
viseli. A díjtalan kiképzésen 
kívül azonban a zavartalan 
tanulás biztosítására szüksé-
ges. hogy az iskolában tanuló 
tagjaik részére a termelőszö-
vetkezetek is adják meg a 
megfelelő anyagi támogatást, adott lehetőséget felhasználva 

alapszabály 33. pontja értel-
mében az alábbi munkaegy-
ség-jóváírást biztosítsák: 

A nőtlen, illetve az olyan 
nős embert, akinek gyerme-
ke vagy eltartott családtagja 
nincs és felesége munkaké-
pes. az előző évben teljesített 
munkaegységének 20 százalé-
kát. a gyermekeiről, kereset-
képtelen családtagjairól gon-
doskodó tanulót 30 százalé-
kos. indokolt esetben több, de 
50 százaléknál nem nagyobb 
jóváírásban részesítsék. A 
nős. vagy keresőképtelen 
családtagokat eltartó tanuló 
családtagjainak biztosítsák a 
háztáji földet és „ tagoknak 
járó kedvezményekből (tej, 
malac, kedvezményes tüzelő) 
a tanuló családtagjait is ré-
szesítsék. 

Az iskolára javasolt terme-
lőszövetkezeti tagnak a köz-
gyűlés előtt kötelezettséget 
kell vállalnia, hogy az iskola 
elvégzése után azonnal visz-
szatér termelőszövetkeze-
tébe. 

Termelőszövetkezeteink az 

Felhívjuk tehát a termelőszö-
vetkezeteket, hogy a kétéves 
mezőgazdasági szakiskolára 
küldött tagjaik részére az 

mindent kövessenek el pár-
tunk Központi Vezetősége ha-
tározatainak maradéktalan 
végrehajtása érdekében." 

Szegediek — Pécsett 
Szombaton este az IBUSZ 

a már egyre népszerűbbé 
váló ..Ismerd meg hazádat" 
mozgalom keretében külön-
vonatot indított Pécsre. Kö-
zel ezer kiránduló, köztük 
többszáz szegedi vállalta az 
utazás fáradalmait, hogy 
meglássa a hírből már is-
mert szép Mecseket. 

Már Bátaszék felé járt a 
vonat, amikor kivilágosodott, 
s a szendergésből felébredve 
igencsak mindenki az ablak-
nál szorongott, nézte a tájat, 
a lankás domboldalakat, a 
pirosló megyfürtöket a fá-
kon, a szőlőket, a présháza-
kat a hegyoldalban. 

Pécsre érve az állomáson 
autóbuszok, villamosok vár-
ták a kirándulókat, akik kö-
zül sokan ott maradtak a vá-
rosban. ismerőseiket keresték 
fel vagy megnézték a legne-
vezetesebb helyeket, legtöb-
ben felutaztak a hegyekbe, s 
ott töltötték a nap jórészét. 

Hétfőn reggelre értek ha-
za a szegediek, s alig akadt 
olyan, aki megbánta, hogy 
végig utazta ezt a többszáz 
kilométert. A hét folyamán 
minden bizonnyal sok jelent-
kező lesz ismét a július 3. 
gyopárosi, majd pedig a jú-
lius 10-i siófoki különvo-
natra. 

javasolják az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének, hogy 
minősítse „agresszornak" • 
Szovjetuniót. 

Néhány politikus azt han-
goztatja. hogy a Nyugat ka-
tonai egyesítése szükség-
szerű, mivel „a kommunisták 
meg vannak győződve a kom-
munizmus végső diadaláról". 
Ezt az érvet oly gyakran i»-
mételgetik, hogy válaszolni 
kell rá. Igen, mi. szovjet em-
berek, hisszük, hogy a jövő 
azé a társadalomé, amelyben 
a termelési eszközök nem 
lesznek magántulajdonban. I 
hit alapja az. hogy megért-
jük a társadalmi fejlődés 
törvényeit. Azt jelenti e ez, 
hogy világnézetünk fenyegeti 
valamelyik államot? Soha 
egyetlen kommunista sem 
hangoztatott olyasmit, hogy 
egy országnak a társadalmi 
fejlődése magasabb fokára 
való áttéréséhez háborút kell 
kirobbantani. 

Erenburg a továbbiakban 
megjegyezte, hogy az észak-
atlanti tömbtől eltérően a 
varsói szerződésben részi/* 
vevő államok szövetsége 
nyitva áll mindenki előtt es 
ha Anglia, vagy Franciaor-
szág csatlakozni akar hozzá; 
ez a szándék semmiféle el-
lenvetéssel nem találkozik. 
Az atlanti tömb állandó szer-
vezet, a varsói egyezményt 
viszont érvénytelenítik 
nyomban az európai kollek-
tív biztonsági rendszer létre-
hozása után. Vázolnom kel-
lett a két szervezet között 
fennálló ezen eltéréseket — 
mondotta Erenburg. — Mi 
elleneztük és továbbra is el-
lenezzük a világ szétszakítá-
sát két katonai koalícióra. 
Mi a kollektív biztonság meg-
szervezése, az összes államok, 
és a népek együttműködése 
mellett voltunk és vagyunk. 

Az atlanti tömb hívei azt 
hangoztatják, hogy ennek a 
szervezetnek megvan az az 
előnye, hogy a nyugateurópai 
államok biztonságát szava-
tolja az Egyesült Államok is. 
Viszont az európai kollektív 
biztonság megszervezésébe is 
be lehet vonni Amerikát. Eb-
ben az esetben Franciaország. 
Olaszország, Németország 
biztonságát szavatolni fogja 
az Egyesült Államok is, a 
Szovjetunió is és az összes 
többi európai patalom. Ügy 
gondolom, hogy ez az egyet-
len kivezető út mindazok 
számára, akik békés Európát 
akarnak. 

Felhasználom az alkalmat 
— folytatta Erenburg —; 
hogy elmondjam: Rokonszen-
vet érzünk az amerikai nép 
iránt. Mi. szovjet emberek 
különböző területeken együtt 
akarunk működni az ameri-
kai néppel, együttműködést 
akarunk kiépíteni az európai 
kollektív biztonság megszer-
vezésében. Szeretném hinni, 
hogy minden gondolkozó és 
becsületes amerikai osztja 
érzéseinket. 

Ügy vélem, hogy a meg-
szálló csapatok kivonása 
mind a Német Szövetségi 
Köztársaságból, mind a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ságból. elősegítené a német 
kérdés megoldását. Világos, 
hogy a németek Németország 
egyesítését akarják. Ahhozf 
hogy ez az egyesítés elkép-
zelhető legyen, el kell vetni 
azt a szándékot, hogy Német-
országot belevon iák valami-
lyen katonai koalícióba. 

A genfi értekezlet összehívá-
sa — mondotta befejezőül 
Erenburg — ékesszólóan mutat-
ja. mekkora ereje van a köz-
véleménynek. Nagymértékben 
tőlünk, a világ összes népeitől 
függ, meghozzák-e a tárgyalá-
sok azokat az eredményeket, 
amelveket az emberek mind az 
öt földrészen várnak. 

Ma es/e mutatják be 
utoljára a Szép 

Juhásznél 
Ma este 8 órai kezdettel 

játszák utoljára a szegedi 
Nemzeti Színház művészei 
Huszka legújabb operettjét, a 
Szép Juhásznét. Az előadaa 
az Újszegedi Szabadtéri Szín-
padon lesz. Az előadást rossz 
idő esetén a színházban tart-
ják meg. 


