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A szegedi termelőszövetkezetek 
és az egyéni gazdák felkészültek 

a tavaszi munkákra 

Tessék, itt az új 
csokoládésszelet! 

Szegeden egyre több árusítással egybekötött árubemutatót 
rendez a kereskedelem. Ezek jelentőségéről, tapasztalatai-

ról olvashatunk beszámolót lapunk 4 oldalán. 

Irodalmunk 
;; napi kérdéseiről 

Már az első félévben 
annyi cipőt készítenek 

exportra a Szegedi 
Cipőgyárban, mint 

tavaly 

# 
A szegedi szakszer» 

vezeti nagygyűlés 
nyílt levele a város 

dolgozóihoz 

Jelentős határosatokat fogadott el a városi tanács 
végrehajtó bizottsága 

A városi tanács végrehaj-
tó bizottsága tegnap ülést 
tartott. Több fontos napiren-
di pontot tárgyaltak le, me-
lyek megvitatásában számos 
meghívott is részt vett. Az 
ülésen először jelent meg 
Nyári Mihály, a szegedi népi 
ellenőrző bizottság elnöke, 
aki a jövőben a törvényes 
rendelkezések értelmében 
rendszeresen részt vesz a 
városi tanács végrehajtó bi-
zottsága értekezletein, hogy 
tájékozódjék a város problé-
máiról, a v. b. döntéseiről. 

Biczó György, a városi ta-
nács v. b.-elnöke számolt be 
elsőnek a korábbi ülések 
határozatainak végrehajtá-
sáról, többek között a ság-
váritelepi családiház építési 
akcióra való jelentkezések-
ről, a Tisza Szállóval kap-
csolatos problémákról. Beje-
lentette többek között, hogy 

a városi tanács végrehajtó 
bizottsága és a szakigaz-
gatási tisztviselők a kö-
zeljövőben külön megbe-
szélésen vitatják meg a 
tanácsfunkcionáriusok két-
napos országos értekezle-
tének anyagát, 

Apró Antal, a Miniszterta-
nács első elnökhelyettesének 
referátuma alapján. 

Ezután Tari János, á mű-
velődésügyi osztály vezető jé 
terjesztett be részletes je-
lentést a köznevelés kérdé-
seiről, a szocialista hazafi-
ságra való nevelés problé-
máiról a szegedi iskolákban, 
A nagyon igényes, színvona-
las, elvi problémákat felvető 
és gyakorlati példák soroza-
tát tartalmazó jelentést 
élénk, nívós vita követte, 
amelyben — mint meghívott 
— felszólalt több pedagógus: 
Túri Géza, a Tanítóképző 
igazgatója, dr. Berki Imre, 
a Tömörkény Gimnázium 
igazgatója, Kedves András-
né, a Gutenberg utcai álta-
lános iskola igazgatója, 
Berta György, a művelődés-
ügyi állandó bizottság tit-
kára. 

A vita után több határozat 
született. így állást foglalt 
a végrehajtó bizottság: szük-

a szegedi termelőszövetke-
zetek az MSZMP agrárté-
ziseinek szellemében ké-
szítették el az 1958. évi 
termelési terveket. 

A tervek megvalósítása a 
termelőszövetkezetek nagy-
fokú politikai és gazdasági 
megerősödését eredményez-
heti majd. A tervek mind 
növénytermesztési, mind ál-
lattenyésztési vonatkozásban 
nagyarányú fejlődést tesz-
nek lehetővé. 

A szegedi termelőszövet-
kezetek szántóterületük 19 
százalékán termesztenek 
majd évelő pillangós takar-
mánynövényt. A Haladás Tsz 
jár az élen e tekintetben: 
szántóterületének 29 száza-
lékán vet pillangóst. 

A műtrágyafelhasználása 
majdnem hatvan százalék-
kal emelkedik az eiöző 
évekhez viszonyítva. 

A szántóterület majdnem 
húsz százalékát szerves trá-
gyával terítik le. 

Csökken a kenyérgabona-
termesztés, viszont a takar-
mánygabona termesztése nö-
vekedik, mégpedig kilenc 
százalékkal. Nagyon jelentős 
a fűszerpaprikatermesztés 
növekedése. 

1957-hez viszonyítva het-
ven százalékkal emelkedik. 

A cukorrépa vetésterülete 
negyvenöt százalékkal lesz 
több. 

A város zöldségellátásához 
nagyban hozzájárulnak ez 
évben a szegedi termelőszö-
vetkezetek. 

A Felszabadulás Tsz-ben 
1600 melegágyi ablak alatt 
termelnek korai zöldségfé-
lét. 

A belterjességet növeli az 
öntözött területek kiterjesz-
tése. Ezen a téren a Felsza-
badulás Tsz tör az élre. ö t -
ven katasztrális hold terüle-
ten szórófejes öntözést való-
sít meg. 

A beruházások terén az 
újszegcdi Haladás vezet. 

Tízmillió forintot ruházhat 
be állami segítségből. A Fel-

szabadulás Tsz hárommil-
lió forintot fordít majd ter-
málkút fúrására, szintén ál-
lami segítséggel. 

A jelentés foglalkozott a 
mezőgazdasági munkák ál-
lásával illetve a felkészü-
léssel. 

A tél kedvező volt a gabo-
nák áttelclésére. nagyobb 
kár sehol sem mutatkozik. 

Talajvízkár eddig nincs. A 
gabonafélék állapota az el-
múlt évhez viszonyítva jobb. 
Felfagyás idáig nem mutat-
kozott — bár a pillanatnyi 
hideg időjárás miatt a fel-
fagyás veszélye fennforog. 
A termelőszövetkezetek fel-
készültek a fejtrágyázásra. 
A gabonaféleségek fejtrá-
gyázására 

elegendő nitrogén műtrá-
gyát biztosítottak a ter-
melőszövetkezeteknek. de 
jut elegendő az egyéni pa-
rasztság részére is. 
A tavaszi vetőmagfélesé-

gek mind a termelőszövetke-
zetekben. mind az egyéni 
parasztság részére biztosítva 
vannak. A tavaszi munkára 
a gépállomások jobban fel-
készültek, mint tavaly ta-
vasszal. 

Megállapítható, hogy mind 
a termelőszövetkezetek-
ben, mind az egyéni 
parasztságnál növekedett a 
munkakedv, javult a mun-
kafegyelem. A hideg időjá-
rás miatt a tavaszi munkák 
még nem kezdődhettek meg, 
A jelek szerint komoly fenn-
akadás nem lesz ez évben. 

A jelentést szintén hosszú 
vita követte, amely lényegé-
ben a korábbi tanácsülés 
mezőgazdasági vonatkozású 
határozatainak realizálására 
irányult. A vita során 

a városi tanács végrehajtó 
bizottsága leszögezte, hogy 
a Búzakalász Tszcs — hi-
bái ellenére — életképes. 

Felkérte a harmadik kerü-
leti tanácsot, nyújtson több 
segítséget a Búzakalász 
Tszcs fejlődléséhez és annak 
működéséhez, az agrártézi-
sek értelmében. 

Ezután több határozatot 
fogadtak el. 

(Liebmann felv.) 

i m m n i M i i H H u n i i u n n n H 

Március 15 tiszteletére: 

A Hazafias Népfront és a KISZ 
gazdag ünnepségeket rendez Szegeden 

irodaimi pályázatot kiírni 
szegedi írók részére, a sze-
gedi haladó hagyományok, 
munkásmozgalmi emlékek 
irodalmi feldolgozására. 

A következő iskolai év ele-
jéig iskolai rendtartást kell 
kidolgozni, amely szabályoz-
za, illetve előírja a tanulók 
viselkedését az iskolában, 
társaságban stb. 

Több határozat rögzíti a 
végrehajtó bizottság elvi ál-
láspontját a szocialista haza-
fiságra való nevelés problé-
máival kapcsolatban. 

Ezután Szili Antal, a me-
zőgazdasági osztály vezetője 
jelentése következett a sze-
gedi termelőszövetkezetek 
termelési és pénzügyi tervei-
nek előkészítéséről, valamint 
a tavaszi munkákra való 
felkészülésről Szegeden. A 
jelentés megvitatásában 
részt vettek a szegedi terme-
lőszövetkezetek elnökei, a 
dorozsmai, a deszki és a 
sándorfalvi gépállomások 
képviselői, a Nemzeti Bank 
szegedi járási f iókjának ve-
zetője is. 

A jelentés többek között 
rámutatott arra, hogv 

Kínai szakszervezeti vezetők 
Szegeden 

A Magyar Szakszerveze-
tek XIX. Kongresszusán 
részt vett Liu Csan-sen, a 
kínai szakszervezetek alel-
nöke és Kuang Jü-lung, a 
kínai szakszervezetek nem-
zetközi kapcsolatok osztályá-
nak munkatársa tegnap reg-
gel Szegedre érkezett. A 
kedves kínai vendégek dél-
előtt ellátogattak a Szegedi 
Textilművekbe, ahol megte-
kintették az üzemi bölcsődét, 
a napközi otthont, a kártolót, 
a fonodát és hosszasan el-
beszélgettek a vállalat dolgo-
zóival, vezetőivel. Délben a 
Szalámigyárban fogadiák 
meleg szerettei a kínai elv-
társakat, akik ebéd után a 
Paprikafeldolgozó Vállalat-
hoz is ellátogattak. Délután 
részt vettek a Szakszerveze-
tek Csongrád Megyei Tanácsa 
elnöksége által rendezett 
nagygyűlésen, ahol üdvözöl-
ték a vendégeket és éltették 
a kn»si—magyar barátságot. 

Liu Csan-sen, és Kuang 
Jü-lung az esti órákban 
utaztak vissza Budapestre. 

„11 vallás eredete" 
címmel ma előadás lesz 

az Ifjúsági akadémián 
A KISZ városi bizottsága 

által létrehozott Ifjúsági Aka-
démia ma sorra kerülő elő-
adásának címe: -A vallás 
eredete«. A Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban este 6 
órakor Kalocsai Dezső do-
cens, a Szegedi Tudomány-
egyetem marxizmus—leniniz-
mus tanszékének vezetője 
tar t előadást az akadémia 
hallgatóinak. A KISZ vá-
rosi bizottsága a rendkívül 
érdekesnek ígérkező előadá-
son más érdeklődőket is szí-
vesen lát. 

Korábban már hírt adtunk 
arról, hogy a Hazafias Nép-
front Szeged városi bizottsága 
ésa Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség Szeged városi bizott-
sága közösen rendezi meg az 
idén a március 15-i ünnep-
ségeket. Gazdag programot 
dolgozott ki az ünnepséget 
előkészítő bizottság. Célul 
tűzték ki, hogy március 15. 
megünneplése során bizony-
ságot adjunk arról: az 1848 
—49-es szabadságharc és 
polgári forradalom a társa-
dalmi előrehaladás egyik nagyi 
lépcsőfoka a magyar törté-
nelemnek. Ma, március 15. 
igazi örököseinek azok vall-
hatják magukat, akik ko-
runk leghaladóbb eszméinek, 
a szocializmusnak a megva-
lósításán fáradoznak. 

Ezeknek a gondolatoknak 

Csoníloliú madarak 
Szegeden 

A napokban Szegeden ér_ 
dekes madarakat figyeltek 
meg. Az újszegedi ligetben 
és a házak kertjeiben a kü-
lönböző bogyókat termő fá-
kat pacsirtánál valamivel na-
gyobb, színes tollú, bóbitás 
szárnyasok csapatai lepték 
el. Kiderült, hogy nálunk 
ritkán látott, úgynevezett 
csonttollú madarak ezek, a 
tundrák fészkelői. Elnevezé-
süket a szárnytollgerinc vé-
gén fejlődött piros csontpán-
célról kapták. 

Az északi »vendégek« más-
kor általában a város hatá-
rán kívül ütik fel tanyáju-
kat, most azonban valószí-
nűleg az éhség szelídítette 
meg őket annyira, hogy la-
kott területre is bemerész-
kedtek. Egyébként csak kis 
időt töltenek nálunk, rövid 
pihenés után északnak ve-
szik útjukat. 

A fehértói rezervációban is 
megjelentek a csonttollú ma-
darak, s érkeznek már a pa-
csirták is. Vasárnap dr. Bc-
retzk Péter főorvos, a kiváló 
ornitológus a védett terüle-
ten a hómezők felett egy gu-
lipánt is látott — a délről 
jövő madarak előőrseként. 

(t. b.) 

a jegyében tartanak márci-
us 14-én, az utolsó tanítási 
órán megemlékezéseket a 
szegedi egyetemeken, az ál-
talános- és 'középiskolákban. 
Az ünnep délelőttjén 11 óra-
kor a Klauzál téren, a Kos-
suth szobornál koszorúzási 
ünnepség lesz. Ugyanebben 
az időben a Beloiannisz téri 
pantheonban Petőfi szobrát 
koszorúzzák meg: az ünnep-
ségen közreműködik a Vas-
útforgalmi Technikum ének-
kara. Megkoszorúzzák az 
Aradi Vértanúk térén levő 
»Szőregi csata emlékművé«-t 
is: itt az egyetemi énekkar 
énekel. 

Az 1848—49-es szabadság-
harc szegedi dokumentumai-
ból ' készült kiállítást márci-
us 15-én délután 3 órakor 
nyitják meg ünnepélyes ke-
retek között a Mór a Ferenc 
Múzeumban. Ez alkalommal 
kerül sor Szeghy Endre »Sza-
badság-szerelem« című ú j 
kórusművének bemutatásá-

ra, a Ság vári és a Tömör« 
kény Gimnázium énekkará-
nak tolmácsolásában. Este a 
színházban Erkel: Hunyadi 
László című operáját játsz-
szák a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei díszelő-
adás keretében. » 

Március 16-án díszünnep-
ség lesz délelőtt fél 11 
órai kezdettel a Szegedi 
Nemzeti Színházban. 

A Hazafias Népfront sgegpdi 
elnöksége, a Kisz Szeged vá-
rosi bizottsága és a városi 
tanács által rendezendő ün-
nepségen ünnepi beszédet 
mond dr. Lőkös Zoltán, a 
Délmagyarország szerkesztő 
bizottságának és a Hazafias 
Népfront városi elnökségé-
nek tagja. Változatos műsor 
teszi színessé és emlékezer 
tessé a díszünnepséget, 
amelynek műsorában a kü-
lönböző szegedi öntevékeny 
kulúresoportokon kívül köz7 
reműködnek a Szegedi Nem-
zeti Színház művészei is. 

T i z e u n é » T fa j ta s z ő n y e g 
k é s z ü l az Ljszegecl i K e n d e r -

L e n s z ö v ő b e n 
Az Üjszegedi Kender- Len-

szövő Vállalat dolgozói igye-
keznek a legválasztékosab-
ban kielégíteni a lakosság 
igényeit. Néhány éve kezd-
ték meg a szőnyeggyártást, 
s az akkori három helyett 
ma már tizennégy fa j tá t ké-
szítenek. mintegy harminc 
minta- és színváltozatban. A 

filmnyomott perzsa és toron-
táli utánzatok után legutóbb 
az ugyancsak különleges, 
sokféle árnyalatú, nagy lila-
kockás szi'jn'yegmintájuk 
nyerte meg a kereskedelem 
tetszését. Ebből egyelőre 
mintegy hatezer négyzetmé-
tert készítenek. 

Az idén is megrendezik 
az Aranv Dániel matematikai 

versenyt 
A Bolyai János matema-

tikai társulat a Művelődés-
ügyi Minisztérium támoga-
tásával az idén is megren-
dezi a középiskolák első és 
második osztályú tanulói szá-
mára az Arany Dániel kö-
zépiskolai matematikai ver-
senyt Az első- és másodosz-

tályos középiskolások isko-
lánként jelentkezhetnek és 
ugyanígy a tanítóképző és a 
közgazdasági technikum If i . 
osztályú növendékei. A ver-
seny első fordulóját már-
cius 31-én tar t ják az isko-
lákban. 


