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Kétezer
mázsa kender
naponta
a Délrost
telepére
Mióta Dél-Magyarországon
megkezdődött a kender átvétele, naponta kétezer mázsa
érkezik a Délrost újszegedi
telepére. Eddig mintegy 20
ezer mázsát szállítottak be. A
szezon végére előreláthatólag
60 ezer mázsa kendert vesz
át az újszegedi telep.

fontos, hanem az asztagbarakás is. Mert a kendert csak
jövő tavasszal dolgozzák fel.
Ha pedig a kazlat nem jól
r a k j á k , beázhat és sok kár
keletkezhet. A kazalrakókra
sincs panasz, igyekeznek, ha
segítségre van
szükségük,
jönnek a gépmunkások is.
Ilyenkor leállítják a gépeket.
Az eddig beszállított ken- ••Hadd álljon — mondják —,
der 50 százaléka első osztályú, harminc
százaléka
második és húsz százaléka
harmadik és negyedik osztályú.

Ártott a kender minőségének
az utóbbi napokban hullott
eső.
Rothadási
folyamat
ugyan nem kezdődött, de a
kenderkóró megbarnult és ez
minőségi romlást j e l e n t
Az eső nemcsak a szántóföldön, hanem akkor is árthat, amikor szállítják, vagy
a telepen tárolják a kendert.
Ezért nagy gonddal kell a
vasúti kocsikba rakni és ott
letakarni.

Szerda, 1957. szeptember 18.

érkezik
újszegedi
most a nyersanyag a fontos*.
A rendkívüli
gépállásokra
már előre számoltak a Délrostnál, úgy is mondhatjuk,
már előre rádolgoztak. A harmadik negyedév első két hónapjában túlteljesítették tervüket, s ha most a kenderszállítás idején száz százalék
alatt maradnak is, a negyedéves tervet azért teljesítik.

Nem élhetek muzsikaszó
nélkül
című négyfelvonásos Móricz Zsigmond-vígjátékkal nyitotta
idei évadját a Szegedi Nemzeti Színház. A darabot a szombati premier óta is nagy sikerrel játsszák. Képünk a II.
felvonásból készült, az asztalnál balról jobbra ülnek: Zsani
néni (Décsy Györgyi), Mina néni (Miklós Klári). Birike
(Lehóczky Zsuzsa) és Pepi néni (Tóth Böske). A bemutatóról lapunk 3. oldalán írunk részletesebben.

ra való szállítása, árusítása ;
és bizonyos bizonytalanságot;
is von maga után a piacol-;
gatás.
A Terményforgalmi Vállalat megkezdte a kukorica fel- •
vásárlását a kialakult napi«
áron. Ezzel lehetővé vált a ;
fölösleges, piacokon való idő- *
töltés elkerülése. A vállalat}
telepei területenként adják J
meg a termelőknek a felvá- f
sárlással kapcsolatos f e l v i l á - j
gosítást,
*f

a kendert szállitó vagonok
A Mikszáth Kálmán utcában
10 perc múlva már a Dél- már régóta "szúrja* a járókelők
rost telepén gurultak. Még szemét egy lebontott tetejű épüeső és sötétedés előtt ki let. Mi készül itt? Vagy csak
tudták rakni.
tatarozzák? Az utcán azonban
Persze nemcsak a kirakodás erre nem kapnak választ, Miért

áll hát mégis féltetővel itt, a
belvárosban ez a ház? Az el*
lenforradalom maradványa ez.
Az ellenforradalmárok bontották
le félig a tetőt? Nem, hanem a
múlt év októberi, novemberi ellenforradalmi kártevések miatt
nem kaphatott újabb beruházást
a továbbépítkezésre a Szőrme- és
Bőrruhakészítő Vállalat. Az Attila utca felőli építkezés folyta*
tása lett volna a Mikszáth Kálmán utcai épület emeletráhú*
zása, amelyből raktárt akartak csinálni. Néhány hete még azt
mondták "lett volna*. Ma már
örömmel közlik, hogy lesz. Egy
év után tovább folytatják a
Szőrme- és Bőrruhakészítő Vál*
lalat építkezéseit. Ahogy a vállalatnál mondják: "öcsi hitelből*. Vagyis 737 ezer forintos

Tivább folytatfák
a Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat
építkezéseit

Elkészült az állattenyésztés hároméves fejlesztésének tervjavaslata

az állatállományt számszerűleg a tervidőszak alatt
csak mérsékelten kell növelni, viszont jelentős mértékben kell fokozni a tej,

Hűtőházak épülnek
Az élelmiszeripar növekvő
termelése még a jelenleginél
is több hűtőházat kíván. A
meglevő hat hűtőház zsúfolt,
képtelen több árut tárolni.
Ezért a hároméves tervben
két
hűtőházat
építenek:
Egyet Miskolcon. A másik
hűtőház helye még nincs kijelölve. A tervek szerint Békéscsabán vagy
Szegeden
épitenek egy 350 vagonos hűtőházat.

:: Dfíegnyíd Szeged
új Kamara.színháza

A Terményforcalmi Vállalat megkezdte1:
a kukorica felvásárlását
f

Megyénk területén eddig
leginkább a rövid tenyészidejű
kukorica
betaikarítása volt csak folyamatban,
Most azonban már megindult
a kukorica általános törése,
betakarítása. Ezzel párhuzamosan egyre több termény
kerül piacra és városonként,
sőt járásonként kialakultak
Fontos a gyors szállítás is. a terményárak. A termelőkAz újszegedi állomás dol- nek nem egyszer problémát,
külön fáradságot okoz a kugozóira nincs is panasz.
korica termésének a piacokAz egyik napon, amikor délutánra várták a szerelvény
érkezését, aggódva szemlélték az eget vezetők és munkások a Délrost újszegedi telepén. Felhők tornyosultak.
«-Baj lesz, ha későn érkezik, s esőt kapunk* •— mondogatták. Hasonló gondolatok foglalkoztatták a vasutasokat is. De alig gördült be a
szerelvény,

Az Országos Tervhivatal és
a Földművelésügyi Minisztérium állattenyésztési szakemberei kidolgozták az állattenyésztés hároméves fejlesztésének tervjavaslatát. A tervezet fontosabb pontjai a következők:
Az állattenyésztés hároméves fejlesztésénél a takarmányok minél nagyobb részét fordítsuk állati termékek előállítására. Ebből az
elgondolásból
következik,
hogy

Nem élhetek
muzsikaszú nélkül...

tojás, gyapjú hozamát, és
növelni a vágómarha és vágóbaromfi tenyésztését.
Számszerű növekedést a tervezet csak a szarvasmarhaés a juh-, kisebb mértékben
a baromfitenyésztésben
javasol.
A belterjes állattenyésztés
érdekében
is
elsősorban
szarvasmarha-tenyésztésünket kell fejleszteni, mégpedig
megfelelő árrendezés, a szerződéses neveltetés és hizlalás
kiszélesítése, a rétek, legelők
megjavítása és a pillangós takarmányok
termesztésének
növelése útján.
A baromfitenyésztés termelékenységének fokozására tovább kell szélesíteni az állami keltető állomások hálózatát. Javasolja a tervezet,
hogy
a keltető állomásokon baromfitenyésztő szaktanácsadókat
alkalmazzanak,
akik tanácsadással segítik
az egyéni baromfitartókat.
A gyapjútermelés az ipari
szükségletnek csak 30 százalékát fedezi. Ezért gyapjútermelésünket jelentős mértékben növelni kell. Ennek főbb
eszközei: a gyapjú árának
rendezése, bárányok kedvezményes juttatása a háztáji
juhtenyésztők részére, a báránynevelési szerződések kiterjesztése, a termelőszövetkezetek ellátása juhtörzsekkel, az eddiginél nagyobb
juhállományok az állami gazdaságokban.

helyre. Költség a többszöri csomagolás, külön költség a kabátok utaztatása, szállítása. Mindezt megtakaríthatnák, ha itt volna helyben a raktár. Meg is takarítják, mert rövidesen megkezdődik az új raktárépület építése.
Kell is sürgősen a raktár, mert
a gyár termelése hónapról hóDapra növekszik. A harmadik
negyedévben már 70 százalékkal
termelnek többet, mint az első
negyedévben. Ez a mennyiség
46 százalékkal több az elmúlt
év hasonló időszakában elért
teLjesítménynéL
Természetesen
több munkást alkalmaznak, sőt
ezekben a napokban is új szaönkSUségcsükkentési lagot állítanak munkába. A dolgozók felvétele most folyik, Van
hitelből.
Még ez évben százezer forint jelentkező bőven, csak
értékű munkát végeznek majd
kevés kőztük a szűcs
eL
és szabó szakmunkás
Nagy szüksége van a Szőrmeés Bőrruhakészítő Vállalatnak
,
...
erre a raktárhelyiségre.
Meg* Pedig "agy szükség lenne rajuk,
r t h a v olna
növekedett a kapacitás, vele ™
„
elég szakmunkás,
együtt a termelés is, tehát több
1°™*° t o v a b b l 3 e z e r
ba
a készáru, csak az a baj, hogy « a l tobbet parütatna a^valnincs hol táróim. Helyesebben lalaL Ennyivel kérnek többet,
nincs Szegeden raktárhelyisége de nincs aki csinálja. Van 25
a vállalatnak. Hát mégis, hol ipari tanuló a vállalatnál, de
raktározzák a kész bőrruhákat, bármennyire igyekeznek is, takabátokat? Budapesten. Itt van nulnak is ezek a fiatalok, behárom raktára a vállalatnak. Ez lőlük is csak évek, a gyakorlat
annyit jelent, hogy ha elkészül- formál majd mestert.
A második negyedévben még
tek a kabátok itt, a szegedi
gyárban, becsomagolják őket, alig-alig érték el az alaprentabis irány Budapest. Ott természe- litást. Az elmúlt két hónapban
tesen kicsomagolják, majd rak- azonban már nyereséggel dolgoztározzák. Egyidő után aztán a tak. Igaz, még nem sokat tudkereskedelmi vállalatok megren- tak félretenni nyereségrészesedelésére ismét csomagolnak és désre, alig három és fél napi
fizetésre valót. A lelkesedés a
küldik rendeltetési helyükre.
többért, a jobbért folytatott kiNem ritkán ugyanazon az tarló munka év végére azonban
úton indulnak visszafelé meghozza az eredményt. Nem
alaptalanul reménykednek a vea kabátok, amelyeken már egy- ^
^
g ^
Azt mond.
szer elhaladtak Budapest felé.
Nem Szegedre, de Kecskemétre, ják, most három és fél nap, de
Kiskunfélegyházára, s több más az év végére lesz ez még több is.

(Siflis J ó z s e f

felvétele)

Kormányrendelet
a munkásőrség tagjainak
baleseti kártalanításáról
A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány rendeletben szabályozta a munkásőrség tagjainak baleseti ellátását. A rendelet szerint a
munkásőrök
e
szolgálatuk
teljesítésével összefüggő sérülés, vagy baleset által okozott
munkaképesség-csökkenés,
vagy rokkantság esetén baleseti járadékot, illetőleg rokkantsági nyugdíjat,
hátramaradottaik pedig özvegyi, illatve szülői nyugdíjat, vagy árvaellátást kapnak; A baleset

következtében gyógykezelésre
szoruló munkásőr mindazokra
a szolgáltatásokra jogosult,
amelyek a munkaviszonyban
álló dolgozókat üzemi baleset után megilletik. A táppénzt, valamint a baleseti járadékot és nyugdíjat a munkásőr részére a
munkahelyén
járó munkabér
alapulvételével kell megállapítani. Ha a
munkabér nem éri el az 1200
forintot, a szolgáltatások havi
1200 forint munkabér alapján
járnak.

Munhásürök és a ruhagyári
dolgozók baráti találkozója lesz
szombaton
A szegedi „Gera Sándor"
önálló munkásőr-zászlóali II.
századának tagjai a Szegedi
Ruhagyár dolgozóival baráti
találkozót rendeznek szombaton este a Ruhagyár kultúrtermében. A baráti találkozón — amelyet vacsorával

kötnek egybe —- beszédet
mond Puszti István századparancsnok elvtárs. A találkozó alkalmával
vendégül
látnak Szegeden tartózkodó
szovjet harcosokat is. A vacsorát a Ruhagyár KISZfiataljai szolgálják fel.

Ismét aratják a rizst a baktói
szikeseken
Az egykori baktói szikes
„bíbickocogókon" az idén is
beérett a rizs. A búzát, kukoricát alig termő külső baktói földeknek ez a darabia
most ismét 12—18 mázsás
rizstermést ígér.
A Felszabadulás Termelőszövetkezet 47 holdas rizstelepén napok óta tart a serény arató munka. Kedden
reggel például a szövetkezet
70 tagja, asszonyok, lányok,
férfiak, az öregek és a fiatalok együtt vonultak ki. hogv
mielőbb betakaríthassák szén
rizstermésüket. Ugy számítják: e> hét végére az utolsó
szál rizs aratásával is elkészülnek. s aztán jöhetnek a
cséplőgépek, hogy zsákba tegyék a baktói szik aranyát;

A Felszabadulás Termelőszövetkezet tagjai az idén
foglalkoztak először rizstelepükön haltenyésztéssel, s ez
is igen szép hasznot hajtott a
közösségnek. Tizennyolc mázsányi félkilós, kilós és még
ennél is nagyobb pontyokat
adtak el. — melyek a rizstelep vizében nőttek fel — kilónként 12—18 forintos áron.
A halnevelés — bár az idén
még csak kísérletként foglalkozott ezzel a szövetkezet —
megközelítően annvi hasznot
adott, mint maga a rizstermelés. Ilyen
körülmények
között a tsz tagjai arról a
földről, mely évekkel ezelőtt
még egv tisztességes termést
sem adott, most egyetlen esztendő alatt két termést vettek.

