VILÁG

PROLETÁRJAI

EGYESÜLJETEK! V"
Mai számunkból:
Jugoszláv kommentárok
a Kínai Népköztársaság ENSZ-képviseletének
kérdéséről
(2. oldal)
Épül a kenyérgyár
. (3. oldal)

1
S Z E G E D VAROS ÉS A S Z E G E D I J A R A S

Péntek, 1956. május 25.

Ara: 50 fillér

X I I . évfolyam, 122. szán*

A szegedi énekkari élet a fejlődés útján
(3. oldal)

DOLGOZÓINAK LAPJA

v

Mit kap Szeged a második ötéves tervben?
Elméleti

pártnap

az Ujszegedi

Kender-Lenszövő

Vállalatnál

tás nagyarányú fokozása, a javaslata alapján készítünk
helyes, korszerű termelés be- el, valóra válik.
vezetése elősegíti a többterKiss Károly elvtárs vitainmelést, s minden lehetőség dító előadásához
tizenhat
megvan arra, hogy a mező- hozzászóló volt, s mintegy 27
gazdaság teljesítse az irány- kérdést, javaslatot tetteik fel.
elveidben meghatározott fel- Gerebecz
Béla
hiányolta,
adatokat. Amint mondotta, hc-gy nem kapható elég kenekünk fel kell használná a rékpáralkatrész, s hogy a taszomszédos éliamok j ó ta- nács nem fordít elég gondot
pasztalatait, azckat mielőbb Új szeged külső részein a vadalkalmazni kell, mert csakis vizek
levezetésére.
Bakó
így lehet biztosítani, hogy az László azt javasolta, hogy a
árleszállítások minél előbb jövőben a gyártó vállalat is
kiterjedjenek az élelmászer- tartson kapcsolatot a külföldi
cikkeikire ás. Szeged állatte- vevőkkel, mert így a vitás
nyésztésével foglalkozva el- kérdései; tárgyalások útján
mondotta, hogy Szegeden és tisztázhatók, a
kívánalmak
a környékén az elmúlt évben gyártás közben alkalmazhahúszezer sertést vágtak le. A tók, Azt javasolta, hogy a
- szarvasmarha-tenyésztéssel Szegedi Kenderfonó raktákapcsolatosan rámutatott ar- rát Újszegedén építsék fel,
1
ra, hogy
mert ez tetemes fuvarozási
a szocializmust építő orköltség (megtakarításához vemég a szövetkezeteknél sem zet. Pavlovits László javasolszágok kölcsönös
segítése
elegendő az állatok száma, ta, hogy a technológiai osztálehetővé tette, hogy jelenazok takarmánnyal való lyok a jövőben ne kimutatátősen emeljük alapanyagsokat gyártsanak, hanem az
ellátása, s nagyon elhanya- üzem napi gondjával törődés nyersanyag-termelésüngoltak Szeged környékén a jenek. Helytelenítette, hogy
ket.
Iit<
legelők, j r
Hazánkban — mint mondota felsőbb szervek nem adta — a széntermelésnél kiak- szegednek — amint mondotnak önállóságot az üzem
* * * * *
t vezetőinek, apró-cseprő kérsokszor meghaladta a kitér- kellene fordítani a baromfidésekben is iparigazgatómelt szén értékét, s ezért a tenyésztésre is. A lakásprobsági, vagy miniszteri denmásodik ötéves
tervünkben lémákról • beszélve elmondta,
Lengyelországból az eddigi hogy második ötéves tervünk , tés szükséges. UNl*ift;»*300 ezer fonna szén helyett
,
,,.
He Imi Gézáné azt * javasolta,
most hárommillió tonna sze-1 meg nem oldja meg teljesen
net hozunk, be. A kölcsönös a lakáshiányt, < Szegeden, is hogy a Könnyűipari, MiniszSzerdán délután elméleti
pártnapot tartottak az Űjszegedi Kender-Lenszövő Vállalatnál. A pártnapon megjelent Kiss Károly elvtárs, az
M D P Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Ladányi
Benedek, az M D P Szeged Városi Bizottságának első titkára Ss. Közel négyszáz dolgozó jött el a pártnapra. hogy
meghallgassa a második ötéves tervünk irányelveiről
szóló tájékoztatást, s részt
vegyen a vitában. A megnyitó után Kiss Károly elvtárs röviden ismertette második ötéves tervünk feladatait, majd elmondotta, mit
várhatnak a szegediek a második ötéves tervtől. Rámulatott arra is, hogy

Vasárnap

Főiskolai

Nap

lesz Szegeden

Nagyszabású műsoros délelőtt szám Liszt: Esz-dur zongora- tanárának j'avaslatára. Egy ideig
lesz május 27-én, vasárnap a versenye. Előadja Szendrei Imre húzódott a Háry-intermezzóból
szegedi Nemzeti Színházban az zongoraművész.
készítendő kórusmű végső megidei Főiskolai Nap alkalmából.. A műsor második részének írása, mivel a mester nem talált
Délelőtt fél 11-kor Elkel ünnepi országos jelentőségű
eseménye liozzá alkalmas versszöveget. A
nyitányával kezdődik a műsor, lesz Kodály Zoltán Intermezzo- szegcdi Pedagógiai Főiskola íelamelyet a szegedi Bartók Béla jának eredeti bemutalója. Elő- kérésére Vargha Károly, a pécsi
Filharmonikus Zenekar ad elő adja a Főiskolai Énekkar, a sze- Pedagógiai Főiskola tanára válKáldor
János
vezényletével, gedi Kodály-kórus, a szegcdi. lalta • a yers megírását, s ezt a
Ezután /Szeged forradalmi lia- MÁV Hazánk Énekkara, a sze- szöveget zenésítette meg Kogyományai és a szegedi költők" gedi Szövetkezeti Énekkar és a dály Zoltán.
címmel Madácsy László főiskolai Filharmonikus Zenekar.
YezéNagy megtiszteltetése váródocens tart előadást. Ennek ke- nyel Szeghy Endre. A most be- sunknak, bogy éppen itt, Szegerelében Juhász Gyula, Móra Fe- m u t a tásra kerülő új művet Ko- den kerül először bemutatásra
renc és József Attila verseit , - / -..
, .. , ....
.. ,
a
Dutkon Edit, Tóth Zsuzsa, Ane- JallJ Zoltun
közelmúltban írta legnagyobb elo magyar zene*
sini Emil

főiskolai hallgatók sza- Szeghíj

valják. A szünet

Endrének,

előtti utolsó Főiskola ének- és

a Pedagógiai szerzőnk, Kodály

Zoltán

ú j kó-

zenetanszéke rusműve: toSHl

József Attiláról nevezik el
a faníhóképzőt

Vasgyűjtő hónap
szervezését
rendelte el
a Minisztertanács

A'
szegedi
tanítóképző náraival, osztálytársaival és
május 31-én tartja meg az személyes ismerőseivel találiskola névadó ünnepségét. Az koznak. 12 órakor emléktábiskolát József Attiláról neve- lát avatnak az iskola főbejáA Minisztertanács a lakó- zik el. A z ünnepség bemu- ratánál, majd délután úttöterületen „vasgyűjtő hónap") tató tanítással kezdődik, ame- rőavatás és a gyakorlóéves
tanácskozása
szervezését rendeli el, A vas- lyen Sárközi Zoltán, a «Leg- tanítójelöltelki
következik.
gyűjtő hónap 1956. június 30-' jobö tanító» címet nyert végAz iskola
fennállásának
á n fejeződik be. A Miniszter- zős növendék tanít az általá- 112. évében rendezett ünneptanács a vasgyűjtő
hónap nos iskola IV. osztályában. ségek a November 7 Művelő.Utána a tanítást megbeszédési Otthonban rendezett nömegszervezésével a város- és
lik, majd délelőtt 10 órákor a
községgazdálkodási minisztert^ növendékek József Attila ta- vendékhangversennyel fejeződnek be,
it
1
bízza meg,
»
.
•
*
A Minisztertanács felkéri a^
D o l g o z ó I f j ú s á g Szövetségét,
hogy a vasgyűjtő hónap sikeres teljesítése érdekébe n^gondoskodjék az ifjúság moegósításáról, a SZÖVOSZ/elnökét,,
hogy a földművesszövetkezeTöbb oldalról érkezett kérés alapján a Magyar Dolgozók
tesk szervező, mozgósító mun- Partja Központi Vezetősége a második ötéves terv irányelkájával a vasgyűjtést-'támo-) veinek tervezete feletti vitát június 6-ig meghosszabbította. A
június 6-a után érkező hozzászólásokat az irányelvek jóvágassa.
üt;--..
hagyásáig előreláthatólag nem lehet feldolgozni, ezért ezeket majd a tervjavaslat kidolgozásánál veszik figyelembe,

V Június 6-»fl meghosszabbították

a második ötéves terv
irányelveinek tervezete
feletti vitát

segítségnyújtást méltatva el- ! c s a k e z évben 59, a további-1 térium gyártson á? elegendő*
nwmh^ta azt
a7í is,
ifl
hogy t ö b b
. ,
,•
-, _
* ,>iim7rí_tv*rt=Lla+ mondotta
akban pedig száz u j lakás ; hímző-fonalat s biztosítsák a
országgal, köztük Romániákell J ó minőségű horgolótű elláépül.
Hangoztatta;
meg
val, Csehszlovákiával
már
gyorsítani a saját erőből tör- tást is. Németh Istvánné a
megegyezés jött létre.
ténő lakásépítkezéseket
és volt párizsi nagyáruház újEzután röviden ismertette, e h h t ó
második
minden segítséget meg '; bó 11-áruházzá való étalakftámit kap Szeged a
ötéves terv során. Elöljárójá- kell adni. Második ötéves .ter-. í ®át javasolta. Márki Andrásné a külterületekkel való töban a Szegedi Konzervgyár vünk legfőbb tétele az embeés a Paprikafeldolgozó Válla- rekről való gondoskodás. Ez- rődést vetette fel; kifogásolta,
lat bővítésével foglalkozott, ért, amint mondotta, biztosí- hogy több helyen rossz a vilElőadás
tanunk kell, hogy második lanyvilágítás, 6 leszerelik a
melyre — amint mondotta —
Móra
Ferencről
ötéves tervünk végéig az egy meglévő ívlárapákat is.
mintegy 15—17 millió forinfőre jutó reálbér 25 százalékAz elmúlt év
tot költenek. Második ötéves
A TársadaIom-':és j, Termé- december 12-én
A hozzászólók mindannyian
kal emelkedjen. Ezt megistervünk végén a PaprikafelIsmeretter- ú j igazgató érmétlődő
árleszállításokkal, helyeselték ötéves tervünk szet tudományi
dolgozó Vállalat évi terme- esetleg kisebb arányú bérren- célkitűzéseit, az irányelvek- jesztő Társulat által rende- kezett a RöszGépállolése m á r eléri a 26 vagont. dezésekkel kívánja országunk k e l egyetértettek. A válasz- zett Szegedi Nagy,, Írók című kei
másra. — Me...
,
, ,,
Mintegy 25 millió forintos megvalósítani. Vitaindító elő-, . . .
előadássorozat
következő
műdasba
zei Pál vagyok
^ f K l S 3 , Karoly elvtárs
beruházással raktár épül a adásának befejező részeként' f
sorát kedden, május 29-én — mutatkozott
Szegedi Kenderfonógyárban, a nemzetközi helyzetet ismer- ! helyeselte azt a kívánságot, este fél 8 órakor
rendezik be a fogadásá.• hogy a vuros vezetői, a Saes korszerűsítik a régi gépe- tette, s rámutatott arra, hogy
összegyűlt
! ged Városi Pártbizottság tag- meg az egyetem Dugonics ra
tíz
év
óta
nem
volt
olyan
sziket. A szegedi I I I . sz. Tégladolgozóknak,
<
jai
rendszeresebben
járjanak
téri
épületének
aulájában.
lárd a béke, mint most. Elgyárat is bővítik, mintegy 3 2
elmonmondotta, hogy javult a vi- ki az üzemekbe, továbbá azt, Móra
Ferencről
Madácsy majd
dotta életének
millió forintot költenek a bő- szonyunk a tők/és országok- hogy a párt Központi Vezetőv
László
főiskolai
docens,
a
vítésre, s
kal, s szorosabbá, barátivá ségének, Politikai Bizottságá- TTIT megyei irodalmi szak- • főbb állomásait, j
•
Így
tudták
meg
j
nak
tagjai
rendszeresebben
lett kapcsolatunk a szomszégépállomás
az üzem évi termelése így dos Jugoszláviával,
tájékoztassák napi problé- osztályának elnöke tart elő- a
•V-J
'"to.
mákról a dolgozókat is,
adást,
Közreműködnek,. és dolgozói, hogy
tízmillió téglára emelkedik
ú j igazgatójuk! u%, > t-v
A nemzetközi
feszültség
Móra
műveiből
szemelvényeA z elméleti pártnap közel
majd.
•
régi szakember:
\ enyhülése minden bizony- négy óráhosszat tartott, s akik ket mutatnak be: Barsy Béla a Budapesti Vörös Csillag
Szeged városa öt év alatt
nyal elősegíti második öt- részt vettek rajta, így távoz- Kossuth-díjas,
dolgozott
Miklósy Traktorgyárban
65—70 millió forintnyi beruhosszú esztendőkön át lakaházást kap. Bővítik a Szem- . éves tervünk célkitűzései- tak: megérte nagyon, hogy
György Jászai Mari-díjas és tosként, majd mint a Ferklinikát is és a helyi ipar fej- , nek megvalósítását,
itt maradtunk, j ó volna, ha Kormos Lajos, a szegddi Nem- • union nevű külkereskedelmi
lesztésére hárommillió forinvállalat exportfelelőse bizotot költenek. Megépül az ú j s a terv, melyet a dolgozók sűrűbben lenne ilyen, .
zeti Színház művészei,
nyította be,
hogy sokrétű
kenyérgyár, melynek kapacimunkakörben is megállja a
tása biztosítja Szeged zavarhelyét. Amikor azután eltalan kenyérellátását. Újszehangzott a párt felhívása, az
geden élelmiszer és ruházati
elsők között jelentkezett faboltot nyitnak. A Tisza Szállusi munkára. Így került az
lót pedig visszaadják eredeti
előkészítő iskolára,
ognan
rendeltetésének. A város közpedig a Röszkei Gépállomás
lekedésének
megjavítására
— A traktoros n a p o n a d i á k át a z élüzem elmeket —
élére.
25—30 ú j autóbuszt k a p SzeÜ j környezet, ú j munkakör
Csangráli
A Gépállomások Megyei Igazgatóságának
a Mindszenti (14), harmadik
ged. Ezenkívül egy ötven— ú j problémák forrása. Így
Gépállomás (12.6 százalék).
személyes ú j óvodát is épí- közleménye:
Eddig mintegy 40 holddal több gépi ka- volt ez Mezei elvtárs esetében
tenek. Móravárosan nyolcA május 20-ig elért eredményeket értészálást végeztek a gépállomások a múlt év is. Meg kellett ismernie a
tantermes ú j iskola, Petőfi- kelve
talajmunka tervteljesítésben első
gépállomás legégetőbb teenhasonló időszakához képest. A kaszálási
telepen pedig két ú j tante- 201.4 százalékkal a Mindszenti, második
dőit, a dolgozókat és problétervteljesítésben 11.3 százalékkal első a máikat, a községet, a gépálrem biztosítja majd a gyer- 143.2 százalékkal a Makói, harmadik 131.8
Mindszenti, 9.1 százalékkal második a Hód- lomáshoz tartozó tsz-eket —
mekek jobb oktatását. Nép- százalékkal az Öföldeáki Gépállomás. A memezővásárhelyi, 6.8 százalékkal harmadik a gyorsan és alaposan. Mezei
művelési célokra mintegy 1 gye gépállomásai összesen 25.225 normálSándorfalvi Gépállomás.
millió 400.000 forintot, sport- holddal több talajmunkát végeztek eddig,
elvtárs azonban
feltalálta
létesítmények fejlesztésére és mint a múlt év azonos időszakában.
Az egy traktoregységre jutó normálhold magát és a kezdeti elfogódottkarbantartására 500.000 fotekintetében első Batida 207.1, második ság után a gépállomás pártA négyzetes vetés teljesítésében 182.9
rintot költenek majd. Kiss
Röszke 204.9, harmadik Deszk 201.8 normál- szervezetének és kollektívájáKároly elvtárs
rámutatott százalékkal első a Vásárhelyi, 156.5 százaholddal.
. , I, :
nak segítségével gyorsan lelékkal második a Nagykirályhegyesi, 139.9
arra, hogy
A takarmánybetakarításban eddig leg- küzdötte a kezdeti nehézsészázalékkal harmadik a Székkutasi Gépáljobb eredményt Négyökrű Ferenc (Móraha- geket. A téli gépjavítást és a
lomás. Ezidáig 5987 holddal több négyzetes
lom) ért el, aki 104 katasztrális holdról ta- felkészülést, mint a tavaszi
ezek az adatok még nem
vetés van, mint tavaly volt.
karította be a takarmányt.
szemle során kiderült, a Röszvéglegesek, még kidolgoA gépállomások nagy lendülettel készül- kei Gépállomás jól hajtotta
A
növénypolásban
a
múlt
évhez
képest
zás alatt áll Szeged fejlesznek a traktoros napra. Ezen a napon adja végre.
mintegy 398 holdnyi lemaradás mutatkotésének terve.
át a megyei igazgatóság az élüzem címeket,
zik, ha a hasonló időszak eredményét vetTavaszi munkájuk Is gyors
a 4000 forintos jutalmat a négyzetes vetés- ütemben halad. A legtöbb
A mezőgazdaság
problé- j ü k össze, s ez főleg a vetés megkésésével
ben legjobb eredményt elért gépállomás- munkaterületen
a • Röszkei
máit boncolgatva rámutatott magyarázható. A növényápolási terv teljenak, valamint a kiváló dolgozó jelvényeket. Gépállomás teljesítménye jóarra, hogy a műtrágyagyár- sítésében első a Mórahalmi (17.2), második

í

Öt hónapja a Röszkei Gépállomás élén

A Mórahalmi
Gépállomás veaet
a növényápolási
terv teljesítésében

val az előirányzat felett van
és akár a röszkeiek, akár a
gépállomási
igazgatóság illetékesei
beszélnek a gépállomásról, egyformán dicsérik
munkáját.
Ez
nem kismérték1 / a
ben Mezei elvtárs
érdeme,
aki néhány hónap
alatt jól
M _ ' "
beleilleszkedett
rvt v-* 1 a Röszkei Gépállomás életébe.
Aki ismerte a Röszkei Gépállomást korábban is és figyelemmel kísérte tevékenységét az elmúlt hónapok alatt,
az a fejlődés sok jelét tapasztalhatja. Vonatkozik ez mindenekelőtt a
munkafegyelemre, amely korábban egyáltalán nem volt erős pontja
a gépállomásnak, Az elmúlt
esztendő során
napirenden
volt, hogy néhány dolgozó bizony akkor maradt otthon,
amikor neki éppen tetszett.
Amióta azonban Mezei elvtárs a gépállomás igazgatója,
alig fordul elő hasonló eset,
ami a munkaidő jobb kihasználása mellett Mezei elvtárs
nevelőmunkájának kiemelkedő pozitívuma,
ö t hónap — rövid idő. Ahhoz, hogy Mezei elvtárs valóban a gépállomás vezetője legyen, még sokat kell tapasztalnia, de az eltelt idő is bebizonyította, hogy Mezei elvtárs beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. S ha továbbra is
szívvel-lélekkel dolgozik, vezetésével a Röszkei Gépállomás a jók közül a legjobbak
közé kerülhet,
Petrovics István

