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Arafóbrigádoft alakítottak az iillési 
DISZ fiatalok 

Vasárnap ünnepélyesen kezdik meg a búza aratását 
Nem is olyan régen még 

nehéz feladatot kellett volna 
megoldania annak, aki Üllé-
sen a községi DISZ életét 
szerette volna megismerni. 
Amilyen árván állott a szer-
vezet helyisége, olyan elha-
gyatott volt az ifjúság. Nagy-
néha verődtek csak össze 
egy-egy táncmulatságon. Mi 
is lesz ezekkel a f iatalok-
kal?! — tanakodtak sokszor 
az idősebbek. 

Áprilisban aztán egy ro-
konszenves tanítónőt válasz-
tottak t i tkár rá a DISZ-ben. 
Mindannyian — idősek és 
f iatalok — nagy várakozás-
sal tekintet tek BUlau Éva 
m u n k á j a elé. A tanítónő az 
apróbbak nevelésével párhu-
zamosan nagy lelkesedéssel, 
ki tar tó akara t ta l kezdett a 
fiatalok összefogásához, ö rö -
met jelentet t minden fiú, 
vagy leány megnyerése, be-
kapcsolása a közösségi mun-
kába. Egyre fejlődött, erősö-
dött a kis szervezet. Most 
m á r azzal büszkélkedhetnek 
hogy 46 tagot számlálnak. A 
fiatalok szívesen és rendsze-
resen já rnak el másodé-
otthonukba, az egykor elár-
vult. most nevetéstől, terve-
zéstől hangos. barátságos 
DISZ-helyiségbe. Örömteljes 
izgalommal készültek a kul-
turális seregszemlére. Még 
most is emlegetik azokat a 
napokat . A bemutatón össze-
kovácsolódott f iatalok figyel-
me aztán a DISZ II. kong-
aresszusának tanácskozása 
relé fordult . Ogy érezték, 
hogy a küldöttek róluk és 
nekik beszélnek. 

Nem csoda, hogy nagy iz-
galommal vár ták Billau Évát 
arról az értekezletről, ame-
lyet a kongresszus után ren-
dezett a járási DlSZ-bizott-

Mikor megérkezett, 

körülfogták, hogy hall ják, 
mit kapott útravalóul . t lHir-
telenjében nem kerül t elő az 
otthon kulcsa. Nem sokat té-
továztak. Leültek a bárso-
nyos üllési homokra és f i-
gyeltek. 

Az eleven emlékezésből 
született gyors beszámoló 
szavaiból mind világosabbá 
vál tak a tennivalók. Billau 
Éva javaslata gyorsan hatá-
rozat tá vált. Hisz mindany-
nyian úgy érezték: az ő ja-
vaslatukat, az ő gondolatai-
kat fogalmazta meg t i tká-
ruk. Hát lehet most szebb. 

fontosabb feladat, mint le-
vágni az életet jelentő ga-
bonát, azoknál, akik nem 
tudnak maguknak aratni?! 

így született meg Üllésen 
— az eisők között a megyé-
ben — az if júsági aratóbri-
gád. Örömmel doboltatta ki 
a tanács, hogy azok az öre-
gek, betegek, vagy mások, 
akik nem tud ják learatni, 
vagy learat tatni rozsukat, 
búzájukat , jelentkezzenek. 
Bizony sokan tanakodtak a 
hiren. Nem is tudták, hogyan 
is lesz ez? Kik és mit fog-
nak majd csinálni az ő föld-
jükön? 

Elsőnek Lakatos Istvánné 
beteg özvegyasszony bizony-
talankodott kérésével. Ügy 
gondolta, ha fizetni nem kell, 
akkor biztos legalább élel-
met kell adnia. 

Készített is bőven 
elemózsiát. 

Estefelé érkezett meg hozzá 
a brigád Élükön Billau Éva, 
a sarlóval. Ott volt Tóth Já -
nos DISZ-vezetőségi tag. Vas 
Zoltán és Kucska József, két 
legény a malomból. Nem hi-
ányzott a pat ika f iatal labo-
ránsa, Balogh Jánosné sem. 
Eljött Szaniszló Aranka is. 
Ő most végezte a tanítókép-
zőt. A legfiatalabbakat Zá-
dori Erzsi és Jancsi képvi-
selte. Suhogott a kasza, h a j -
longtak a marokszedők. La-
katos néni úgy érezte, szinte 
visszatért ereje és ő is f r is-
sen, gyorsan beállt a rozsba. 
A fiatalok szerető, kedves 
szóval tartot ták vissza. Ha-
mar kévébe kerül t a rozs. 
Lakatos néni könnyesen mo-
solygott és kedves szóval kí-
nálgatta a f iatalokat. Azok 
haraptak egy-egy falatot, 
hogy meg ne sértsék a ked-
ves vendéglátót. 

Szaladt a hír sebesen. M á r 
ú j jelentkező is volt. Monos-
tori Kálmán évek óta beteg. 
Ö hívta az önkéntes dalos 
aratókat. Aztán m á r község-
szerte vitték a szót. hogy 
Palotás Béla, a dorozsmai 
gépállomás t raktorosa mun-
kaideje végeztével kerékpá-
ron siet haza, nehogy kima-
radjon a brigádmunkából . 
Farkas György egyénileg dol-
gozó parasztfiatal a ha jna l t 
kukorékoló kakast is meg-
szégyeníti. 

Már szürkülot előtt 
talpon van, 

hogy az első sugarakkal 

kezdhesse napi munkájá t . 
Hisz özvegy édesanyját nem 
hagyhat ja magára, de a bri-
gádnak is segítenie kell a 
vállalás teljesítésében. 

Ahogy nőtt a brigád, úgy 
szilárdult a fiatalok iránti 
bizalom a községben. Illés 
Józsefné fé r je katona. Elő-
ször nem hitte, hogy a dobá-
lás neki is segítséget hoz. A 
példák meggyőzték és a f ia-
talok kezenyomán már az ő 
rozsa is kévékbe fekve vá r j a 
a cséplést. Nehéz eldönteni, 
hogy minek örülnek jobban 
a brigád tagjai : a megsegí-
tettek hálá jának, vagy a bri-
gád növekedésének. Péter 
Mihály DISZ-en kívülálló 
fiatal is ielentkezett, hogy 
beáll soraikba 

A rozs aratása már befe-
jeződik a községben. 

A búza kerül sorra 
i i 

Mire az beérik, addig még- i 
jobban megérlelődik a nem-
rég született bizalom, ame-
lyet munká jukka l szereztek 
meg a fiatalok. Vasárnap ők 
kezdik meg ünnepélyesen a 
búza aratásét . Díszes arató-
ruhában ál lnak be a táblába 
és sa já t zenekaruk hangjai 
mellett kezdik az ünnepi ka-
szálást. Az első koszorú bú-
zát Billau Éva, a fiatalok 
t i tkára viszi brigádjával a 
községi pártszervezet t i tká-
rának. Aztán majd szól a 
nóta, pereg a tánc. Kacag-
hatnak a fiatalok. mert 
mindnyá jan örülnek a jól-
végzett munkának. Meghív-
ják azokat is, akiknek segí-
tettek. hogy gondtalanul vi-
gadjanak velük. 

Most már könnyű dolga 
van annak, aki az üllési 
DISZ m u n k á j á t aka r j a 
számbavenni. Ismeri és sze-
reti a f iatalokat az egész 
falu. Munká jukka l szereztek 
megbecsülést maguknak. 

B. M.-né 

Aktíva értekezletet tartottak 
a megye kommunista értelmiségi dolgozói 

Csütörtökön délelőtt Hódmezővásárhelyen, a Me-
gyei Pártoktatók Házában tar tot ták meg a Csongrád-
megyei Párt-végrehajtóbizottság összehívására a me-
gye kommunista értelmiségének aktíva-értekezletét. 
Az értekezleten megjelenőket Ábrahám Antal elvtárs, 
a megyei pártbizottság t i tkára üdvözölte és köszön-
tötte az értekezleten résztvevő Mód Aladár elvtársat, 
a Társadalom- és Természettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat főti tkárát . A vitaindító referátumot 
Varga-Kovács János, a megyei pártbizottság kulturális 
osztályának vezetője »Az értelmiség szerepe a népi, 
nemzeti egység kialakításában és a szocializmus épí-
tésében" eímmel tar tot ta meg. A sok elvi kérdést tisz-
tázó referátumot vita követte. Kiss Árpád, a szegedi 
egyetem rektora. Bolya I.ajos jogász. Baróti Dezső 
egyetemi tanár . Imolya Imre pedagógus hozzászólása 
után Mód Aladár elvtárs szólalt fel. Az idő előrehala-
dottsága miatt az aktíva-értekezlet résztvevői elfo-
gadták Kukán Ferenc egyetemi tanár javaslatát , hogy 
az egyes részletkérdéseket a közeljövőben összehí-
vandó vitaösszejöveteleken beszéljék meg. 

Varga-Kovács János elvtárs összefoglalója után 
Ábrahám Anlal elvtárs zárszavával ért véget a megye 
kommunista értelmiségi dolgozóinak aktíva-értekez-
lete. 

— öt új széria cikket gyár-
tottak az elmúlt hónapban a 
Kéziszerszámgyárban. Ezek 
között játékharapófogók és já-
tékcsavarhúzók voltak. E hó-
napban még két új cikket ik-
tatnak be. 

— Karika Zsigmond ifjúsági 
kóckikészítő brigádja az ű j -
szegedi Rostkikészítő üzemben 
átlagosan 165—170 százalékra 
teljesíti normáját. 

Szocialista szerződést kötött a szegedi Móra Ferenc 
és a deszki József Attila kultúrotthon 

Az elmúlt napúkban a szegedi „Móra Ferenc" és 
a .deszki „József Attila" Kultúrotthon szocialista szerződést 
kötött egymással. A szerződés szorosan összefűzi a két kul-
túrotthon munkáját, s az eddig már kialakult kapcsolato-
kat állandóvá teszi. A „Móra Ferefic" Kultúrotthon vállalá-
saiban a deszki kultúrotthon fölszerelését kiegészítő társa-
dalmi munka, a falusi kultúragltációban való fokozott rész-
vétel, a deszki falutörténeti kiállítás továbbfejlesztéséhez 
gyüjtőnapok rendezése, a kultúrotthon szakköreinek gyakor-
lati segítése, szerepei. A deszki kultúrotthon saját csoportjai 
által gyűjtött népitánc- népdalanyag átadását. népviselet 
kölcsönzést, a népszokások színpadi feldolgozásához való se-
gítséget ad a „Móra Ferenc" Kultúrotthon számára. 

A két kultúrotthon közötti együttműködést mindkét 
kultúrotthon aktívái örömmel fogadták, attól a kultúrmunka 
föllendülését, gazdagodását várják. 

A szerződés vállalásai azt mutatják, van lehetőség 
arra, hogy a városi és falusi kultúrotthonok között gyümöl-
csöző kapcsolatok alakuljanak ki. 

Bevált ax országúti próbák során 
a tömlő nélküli gumiabroncs 

Az eddig el ter jedt tömlős 
pneumaiik ál talában köny-
nyen megsérül és váratlan, 
kisebb defekt is súlyos sze-
rencsétlenséget okozhat. 
Ezenkívül a sérülés kijaví-
tása fáradságos fizikai mun-
kával jár . 

A gumiipari központi labo-
ratórium szakemberei körül-
belül félévvel ezelőtt kezdtek 
foglalkozni a tömlőnélküli 
pneumatik hazai gyártásának 
kérdésével s ma m á r ott tar-
tanak, hogy az ú j gyár tmány 
előállítását lényegében meg-
oldották. A tömlő nélküli 
gumiabroncs első változatá-

ból számos darabot készítet-
tek, amelyeket jelenleg az 
országutakon próbálnak ki. 

A tömlő nélküli pneuma-
tikból a közeljövőben előál-
l í t ják a második változat 
mintapéldányait és a kísérle-
tek befejezése után megkez-
dik a sorozatgyártást. 

Szabályozták 
a mezőgazdaságban 
dolgozó ipari tanulók 

tanulási idejét 

A földművelésügyi minisz-
ter, az állami gazdaságok mi-
nisztere, a Munkaerőtartalé-
kok Hivatala elnökével egyet-
értésben utasítást adott id az 
állami gazdaságokban és a 
mezőgazdasági termelőszövet-
kezetekben dolgozó ipari ta-
nulók tanulóidejének megál-
lapításáról. A tanulási Időt 
három évben állapították meg. 

= H!UEK= 
— A „Bújócska" cimű. ná-

romfelvonásos vígjátékot köz-
kívánatra szombat este 8 órai 
kezdettel ismét bemutatják az 
űjszegedi „November 7" Kul-
túrotthonban, ahol a gondnok-
nál egész nap válthatók je-
gyek. Az előadás után kitűnő 
tánczenekari kísérettel bál reg-
gelig. 

— Meghalt a világ legkövé-
rebb embere... A Reuter hír-
ügynökség jelentése szerint a 
bristoli kórházban meghalt a 
világ legkövérebb embere, az 
ausztráliai származású W, 
Barnev. Súlya 265 kiló volt. 

— Kodály Concerto című 
zenekari müve a londoni rá-
dióban. London. A BBC fil-
harmonikusai szerdán este 3 
londoni rádió műsorában 
Malcolm Sargeant vezényleté-
vei előadták Kodály Zoltán 
Concerto című zenekari művét. 

— A Városi Balettiskola 
Szülői Munkaközössége július 
9-én, szombaton és 10-én, va-
sárnap délután fél 8 órai kez-
dettel megismétli eddig nagy 
sikert aratott előadását a 
MAV Petőfi Kultúrotthonban, 
Alsóvároson. Előadásra kerül-
nek: Csajkovszkij és Strauss 
legszebb táncai, Bayer: Baba-
tündér című balettje. Jegyek 
kaphatók a kultúrházban min-
dennap délután 5-től 7-ig. A 
nagy érdeklődésre való tríon-
tettel kérik a jegyeket elővé-
telben megváltani. 

— Festik a móraváros! ál-
talános iskola tantermeit, hogy 
őszre szép, tiszta iskola fo-
gadja a tanulókat. 

É r e t t s é g i — a f ö l d e k e n 
A megszokottól eltérő módon in-

dult kedden hajnalban a munka. 
Hűvösebb is volt, szél is fú j t . 

Mégis rövid nadrágban álldogált 
egy naptól barna kislány az öntöző-
árok mellett. Nagy kapával bajlódott, 
próbálta eltömni az utat és fe l jebb te-
lelni a vizet, amely már csaknem el-
árasztotta az öntözőbarázdák közt so-
rakozó paprikabokrokat. Messziről is 
látszott, hogy az egész lábaszára, még 
a combja is sáros. 

A széles ha tárban itt is, ott is cso-
portok dolgoztak. Egy csoport azon-
ban. úgy látszott, csak sétálással töl-
tötte az időt. Lassan éppen a parika-
föld felé közeledtek s nemsokára be-
szélgetésbe kezdtek az addig szorgal-
masan tevékenykedő kislánnyal. A tá-
volból puszta érdeklődésnek tűnt a 
csoportot alkotó négy férf i és a lány 
beszélgetése. Pedig egészen másról 
volt szó. A közelben kiderült, hogy a 
mezítlábas, rövidnadrágos, sáros kis-
lány — érettségiző nagylány. Az ér-
deklődők: az őt vizsgáztató bizottság 
elnöke, iskolájának igazgatója és ta-
nárai. 

A szegedi Mezőgazdasági Techni-
kum végzős diákja inak gyakorlati ké-
pesítő vizsgája folyik az algyői tangaz-
daságban. 

t ? éggel mindenki megkapta a ma-
ga feladatát , és azután szétszé-

ledtek a nagy határban. Tíz órára mái-
eredményt is lelhetett látni. Addigra 
Such Ica — a sáros kislány — baráz-
dáiban is vígan csörgedezett • a víz. 
itatta a szomjas paprikákat. 

A bizottság Iva rov Ilonától érke-
zett hozzá. Ivanov Ilonának melegágy! 
ültetéssel kapcsolatos feladata voi', 
egészen modern e l z á r j á l k°'lett meg-
oldania; tőzeg-tápkockás palántaneve-
lés volt a tétele. Hárem fiút kapott ki-
segítőnek. s mire a bizottság hozzáér-
kezett. már sok kis tőzegkocka sora-
kozott egymás mellett, amelyeket Ilona 
gyártott az ügyes formázógéppel. Azt 

is elmondotta, mi lenne a további fel-
adat. A tápkockák közepébe lyukat 
kell fúrni , belehelyezni a magot, amely 
azután ott ha j t ki s a kockával együtt 
kerül kiültetésre. Egyik nagy előnye 
ennek a modern el járásnak, hogy a 
kis palánta gyökerei nem sérülnek 
meg az átültetésnél, mer t a tápkocka, 
mint egy kis cserép, védi azokat. 

f lona bizony kicsit elfogódott volt 
a „beszélgetésnél" — hisz élete 

első komoly vizsgájának bevezetője ez. 
— Such Ica azonban bátran, nyugod-
tan felelgetett. Munka közben, a meg-
szokott környezetben —, mer t sokszor 
voltak idekint gyakorlaton a három is-
kolai év alat t — a napsütéses ha tá r -
ban el lehetett felejteni, hogy most 
szigorú vizsgálat folyik. Bognár Imre 
igazgató elvtárs is, amikor látta, hogy 
minden rendben megy, kézbe vet te a 
kapát, és maga is. látható kedvteléssel, 
egyengette a víz út já t . Nem sajnál ta a 
fáradságot az elakadt szivornya rend-
behozásától sem. A szivornya — nem 
mindenki t ud ja — egy kifliszerűen 
meghajl í tot t bádogcső. amellyel a köz-
lekedő edények törvénye alapján mes-
terséges szivattyúzás nélkül át lehet 
emelni a vizet az öntözőcsatornából az 
öntözőárokba, ahonnan azután az a 
barázdákba folyik. Ez úgy lehetséges, 
hogy a teljesen víz alá merített szi-
vornya egyik végét sár ra l légmentesen 
eltömik, ma jd óvatosan, hogy a másik 
vég ki ne emelkedjék a vízből, át-
emelik a csatorna gá t ján a vályúhoz, 
a víz színénél valamivel alacsonyabb-
ra helyezve. Utána óvatosan kibontják 
a tapasztást, s a nyíláson azután már 
bőven ömlik a víz. A lányok is meg-
csinálták ezt előzőleg, de közben el-
mozdulhatott a cső. Míg Such Ica 
vizsgázott, az igazgató elvtárs tapasz-
talt keze egyszerre rendbehozta a baj t . 

Huszonegy lány és fiú dolgozott 
kedden, diákéletükben utol jára a leg-
különbözőbb feladatok megoldásán a 

Újítók és sztahanovisták tanácskozása 
a Szegedi Közlekedési Vállalatnál 

tangazdaságban. Vizsgáztak termény-
szedésből, ültetésből is. Pavlovity De-
zső káposztamagot ültetett az erős 
széllel küszködve. Hudák Jolán szinte-
zési feladatot kapott, Román Bori eke 
kapát tartott, bátran és ügyesen ve-
zette a melligérő kukorica közt a 
lovat. 

A k ' nem látta, el se hinné róluk, 
hogyan dolgoztak előző nap 

mert a kendő®, mezítlábas lányok más-
napra elegáns i f j ú hölgyekké változ-
tak. Valamennyien fehérrel díszített 
sötétkék ruhában jelentek meg az 
érettségi vizsgálatot vezető bizottság 
előtt. A gyakorlat után elméletből is 
számot kellett adniok. tanúbizonysá-
got tenni irodalmi, történelmi ismere-
teikről a szakismeretek mellett. Sok iz-
galom, készülődés, tanulás előzte meg 
azt a percet, amikor komolyan, össze-! 
szedetten beszélni kezdtek a kapott 
tételről. 

Jáksó Zsuzsa, az iskola DlSZ-tit-
kára, Adyról beszélt. Nyugodtan, ke-
rek mondatokban számolt be a tanul-
takról. Irodalomtanára. Németh Fe-
renc elvtárs — aki a legutóbbi peda-
gógus napon ,.A közoktatásügy kiváló 
dolgozója" kitüntetést kapta — derűs 
örömmel hallgatta. A tanítvány sikere 
a tanárnak is öröm. 

A vizsgázó 21 középiskolásból, 
mi re még egy nap eltelik, i f jú 

technikus lesz. Remélhetőleg mindből. 
Már vá r j a őket a mezőgazdaság; kí-
sérleti intézeteink, állami gazdasága-
ink. szövetkezeteink. Kívánságuk sze-
rint helyezték el őket, egyikük így ke-
rü l mezőgazdasági szaküzletbe, egy 
másik pedig konzervgyári célgazda-
ségba. Mindannyian igénybe vették az 
elhelyezkedési lehetőséget. A hónap 
végén mér a termelő munkában vizs-
gáznak ú j r a napról napra abból, amit 
az iskolában három évi tanulással, 
szorgalommal gyűjtöttek. 
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A Szegedi Közlekedési Vál-
lalat dolgozói sztahanovista 
és újító értekezletet tartottak, 
ahol megjelentek az üzem leg-
jobb újítói, sztahánovistái, s 
megtárgyalták milyen eredmé-
nyeket hozott edd'g az üzem-
ben az újító-mozgalom. 'Az ér-
tekezleten 27 javaslat hang-
zott el, amely a további mun-
ka sikeréhez járul hozzá. Ko-
vács Ferenc esztergályos töb-
bek között javasolta, hogy a 
műhelyben lévő gépeket adják 
át a dolgozóknak szocialista 
megőrzésre. 

A hozzászólások és javasla-
tok mind igen értékesek vol-
tak A Szegedi Közlekedési 
Vállalat élenjáró dolgozói kö-

telezték magukat, hogy több 
dolgozót bekapcsolnak a Szta-
hánov-mozgalomba. Az újító-
mozgalom kiszélesííésével pe-
dig az újítási feladattervben 
lefektetett pontokat valósítják 
meg. Szakmai tudásuk bővíté-
sére igénybe veszik a műszaki 
könyvtárat. A műszaki körö-
kön a műszaki és a forgalmi 
osztály dolgozóival työzösen 
megtárgyalják a jól bevált 
munkamódszereket. Ezek segí-
teni fogják az üzem dolgozóit 
ahhoz, hogy felajánlásaikat ma-
radéktalanul teljesítsék és az 
évi tervet a határidő előtt 11 
r.appal, december 21-ére be-
fejezzék. 

Vida György 

350 napköziotihonos tanuló nyaral 

az újszegedi központi táborban 
A szegedi megyei jogú vá-

ros oktatási osztálya a múlt 
évekhez hasonlóan az idén is 
nagy gondot fordit a napközi-
otthonos tanulók nyaraltatá-
sára. 

A július hónapban beindított 
újszegedi központi táborban 
350 napközi otthonos tanulót 
nyaraltat az oktatási osztály, s 
egyben a tanulók felügyeleté-
ről, játék és sportolási lehető-

ségeiről is a legmesszebbme-
nőkig gondoskodik. A nyarai-
tatás költségeit nagyobbrész-
ben a város fizeti. 

Az újszegedi központi lá-
borral egy időben még egy tá-
bort is létesített az oktatási 
osztály. Ez a tábor a Petőfi-
telepi I. számú iskolában van, 
ahol a Petőfitelepi iskolák tart-
ják nyári táborozásukat. 

Gyémántokleveles mérnököt ünnepeltek 
a Vízügyi Igazgatóságon 

A Szegedi Vízügyi Igazgató-
ságon a napokban ünnepséget 
tartottunk. Köszöntöttük a 
vízi mérnökök nesztorát, a 60 
évi szolgálatát betöltött Szi-
rónyi Béla mérnököt. Az idős 
mérnök részére a magyar kor-
mány hűséges szolgálata ju-
talmául a Munka érdemérmet 

adományozta. E hónap 2-án 
pedig az Építőipari Műszaki 
Egyetem Tanácsa gyémánt 
oklevéllel tüntette ki a 82. éves 
mérnököt. Dános Vártér fő-
mérnök dolgozóink nevében 
üdvözölte az idős embert és 
meleg szeretettel kívánt ;o 
egészséget és hosszú élete,. 

Dévény István 


