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Vass tanácstag 
mindig segít 

Az asztalon akták. Az 
irathalmaz mögötti fénykép-
ről két fiúcska nevet a dol-
gozó édesapára. Vass István 
főkönyvelő nemcsak a vál-
lalatnál, hanem a városban 
is jó szakember hírében áll 
és népszerű. Ezért is, no 
meg természetesen azért, 
mert 1954-ben tanácstag-
nak választották. Vass Ist-
ván a városi tanács pénz-
ügyi állandó bizottságnak 
elnöke. 

Ha valaki általában ta-
nulmányozni akarja a ta-
nácsok állandó bizottságai-
nak munkáját, annak nyu-
godt lelkiismerettel aján-
lom a pénzügyi állandó bi-
zottságot. A tanácstörvény-
ben előírt feladatokat min-
taszerűen teljesítik. 

A kereskedelemben 
dolgozó fiatalokért 
Ez így leírva igen szür-

kén hat. Nézzük inkább a 
gyakorlatban, milyen mun-
kát végez a pénzügyi állan-
dó bizottság. Munkájuk do-
kumentálására előkerülnek 
az állandó bizottsági ülések 
precízen elkészített jegyző-
könyvei. 

A kereskedelemben, az 
üzemekben dolgozó fiatalok 
nem is sejtik, hogy a mo-
torján mellettük elrobogó 
Vass István mennyit segí-
tett nekik. A költségvetés 
elkészítésénél eredményes 
harcot vívott a tizennégy-
tizenhatévesekért, nem csök-
kentették a munkabérükre 
fordítható összeget. 

A szociális oiihon 
lakóiért 

A szociális otthon lakói is 
tudják meg, hogy jobb el-
látásukat az állandó bizott-
ság, Vass István "verekedte 
ki*. Az állandó bizottság 
javaslatára az elmúlt évben 
nyolc .fővel emelték a szo-
ciális otthon dolgozóinak lét-
számát. A kettes kórházban 
a fertőzött gyermekek osz-
tálya is Vass István és az ál-
landó bizottság javaslatára 
és segítségével készült el 
jóval a határidő előtt. 

Nem véletlen, hogy a 
pénzügyi állandó bizottság 
és Vass István munkája kö-

zé e rövid írásban egyenlő-
ség jelet rajzoltunk. Első-
sorban az ő érdeme a pénz-
ügyi állandó bizottság jó 
munkája. De ő szerényen a 
tagokra: Nagygyörgy Máriá-
ra, Szabó B Antalra és a 
többiekre hárítja a dicsősé-
get. 

Beszámoló 
a végzeii munkáról 
Vass István az I. kerület 

hatos körzetének tanácstag-
ja. A rendszeresen megtar-
tott fogadóóráit is sokan 
keresik fel, de többen ott-
honában a Dózsa György 
utca 7 szám alatt látogat-
ják meg ügyes-bajos dolgaik-
kal. Vass tanácstag mindig 
segft. A hivatali és tanács-
tagi munkája mellett egyéb 
társadalmi munkát is végez. 
Amikor mindezt elmondta 
utolsó kérdésként feltettük; 
mindez mellett jut ideje az 
otthoniakra, is? Nevetve vá-
laszolt: 

— Szinte hihetetlen, de 
legtöbb nap már délután 5-
kor otthon vagyok. A na-
gyobbik fiamért, Zoliért 
mindig én megyek az óvo-
dába. 

A határidős naplójában 
keres. Június I2-hez piros 
ceruzával írta: tanácsülés. 
Itt ő számol be a város el-
múlt évi zárszámadásáról 
és ismerteti az 1958-as év 
költségvetését. Hálás téma. 
És hogy ezekről sok mon-
danivalója akad, ez egy ki-
csit az ő érdeme is. 

(horváthné) 

Uj fémfelfárási 
eljárás 

A lett tudósok olyan új 
módszert dolgoztak ki, 
amellyel bármilyen keverék-
ben is pontosan kimutatják 
a fémtartalmat. Az új mód-
szer a most felfedezett 
"Tiooxin* nevű anyag al-
kalmazásán alapszik. A 
"Tiooxin* rendkívül érzé-
keny kémszer, amely még a 
talajban, az ötvözetekben és 
a különféle folyadékokban 
ls kimutatja a fém-mikro-
elemeket. 

A Diótörő « 
a Városi Balet l i skola v izsgae lőadása 

A városi balettiskolában 
tnár naponta folynak az elő-
készületek a szokásos év-
végi vizsgaelőadásra. Till El-
za, az iskola vezetője Szege-
den eddig nem tapasztalt 
nagy vállalkozásba fogott 
növendékeivel. Csajkovszkij 
híres balettjét, a Diótörőt 
kívánják bemutatni. Ez az 

első alkalom, mikor balett-
iskolások önálló és teljes ba-
lett-előadásra vállalkoznak 
Szegeden. 

A Diótörő mellett, mely-
nek előadásában 140 növen-
dék vesz részt, az előkészí-
tős apróságok egy kínai nép-
mesére komponált balettet 
mutatnak be. 

fl tudományos film 
kongresszusa Moszkvában 

Ez év szeptemberében 10-
től 20-ig Moszkvában meg-
rendezik a XII. nemzetközi 
tudományos filmkongresz-
szust, melyen több mint 20 
ország küldötte vesz részt, 
számos ország pedig megfi-
gyelőt küld. A kongresszus 
tartama alatt körülbelül 200 
tudományos filmet mutatnak 
be. 

Cf.öldíe perrel 
zsúfolásig megrakott újabb 
két repülőgép hagyta el ked-
den délután a szegedi repü-
lőteret. A szegedi kertek 
gyöngyét, a mézédes földi-
epret Prágába szállították. 
Ezekben a napokban szinte 
egész Nyugat-Európa érdek-
lődik a szegedi földieper 
iránt. Hétfőn Svédországba 
indítottak útba egy gépet 
földieperrel, de szállítottak 
már Bécsbe, a Német Szö-
vetségi Köztársaságba, s 
Brüsszelbe is. 

Szatymazi csemege 
Bécsben 

Szerdán délután elindult 
a szatymaei vasútállomásról 
az első vagon piros cseresz-
nye Bécs felé. A tavaszi 
aszály Nyugaton is pusztí-
tott a korai gyümölcsökben, 
s így most a szatymazi ter-
melők különösen megtalálják 
számításukat a cseresznyé-
ben. 6 Ft-ot tehetnek zsebre 
a cseresznye kilójáért. 

Szovjet gép ülteti a paprikát 
a baktói Felszabadulás Tsz földjén 

mély — ide számítva a to-
gatos vízhordót is — 

Nincs még egy gazdasági adogató lány foglal helyet, 
növény, mely olyan sok fá- Előttük egymásra függőle-
radságos munkát igényelne, gesem eső fogaskerekeken 
mint a paprika. A művelést lánc forog. A láncokra a tőtá-
nagyobbrészt hétrét gör- volságoknak megfelelően kis 
nyedve, szinte négykézláb gumipárnákkal ellátott, ön-
végezték eddig. És így esi- működő, automata-szerkeze- ültethet be. óriási előnyért 
nálják ezt a legtöbb helyen tek vannak erősítve, melyek ni/utatja az, hogy kézi erő-

naponta 
két-három holdat 

még ma is. A szegedi ter-
melők szent meggyőződése 
tartotta eddig: a paprika kis-

elveszik a lányok kezéből a 
palántákat. A láncok előtt 
speciális csoroszlya hasítja 

üzerrvi, növény, ez az egy, a földet, s a láncok átfordu-
lásánál, amikor a palánták 
tövei a földbe érnek, büty-
kös, billenő szerkezetek se-
gítségével a gép egy-egy li-
ternyi vizet önt a bokrokba. 
A csoroszlyanyomba állított 
palántákat erre a célra ké-

A baktói Felszabadulás szített kerekek szorítják be hattól napnyugtáig, 
Tsz 35 holdas fűszerpaprika- a földbe. . s e m panaszkodhat 

aminek a termelését nem le-
het gépesíteni, mert nem 
lehet olyan gépeket szer-
keszteni, melyek bánni tud-
nának a leheletfinom palán-
tával. Tegnap még hittük 
ezt, ma azonban már nem. 

vei 12—14 ember csak egy 
holdat tud beültetni napon-
ta, s ráadásul a legtöbbjük 
estére kelve már fel sem tud 
egyenesedni. A paprikaülte-
149 ben most még koszttal is 
napi 100 forint a napszám, 
de sokan mondják: bizony, 
még így sincs ez a mumka 
megfizetve. Ezzel a szovjet 
géppel dolgozhatnak pirika-

"" akkor 
senki-

tábláján napok óta dolgozik A gépnek munka közben s e m a" derekára, vagy hogy 
egy Zetor-vontatású szovjet « traktorvezetővel együtt különösképpen fáradt, 
paprikaültető gé.p. Tökélete- ottagu személyzetre van A Felszabadulás Tsz-ben 
sebb munkát végez,' mint a szükségé. Hárman a palán- a fűszerpaprika-termelés 
legprecízebb kezű, papriiká- tat adogatják neki, egy em- forradalmasításának azonban 
ban megöregedett ültetőasz- o«r Pedig a gép után megy, e z m é g c s a l k a kezdete. Pár 
szony. Csak ott kell utána-
jayítani a munkát, ahol ba-
rázda van, vagy hirtelen he-
pehupás a talaj. Simára hen-
gerezett, morzsalékos földön 
a gép munkájában 

as irigy sem találhat 
hibát 

Hogyan is működik ez a 
"csodagép*? Tetején, a kife-
szített ponyvasátor alatt há-
rom, kényelmes, rugós ülés 
van. Ezeken három palánta-

s botkormányszerú emelővel 
az ültetés mélységét szabá-
lyozza, illetve a fordulók-
nál kiemeli a talajban moz-
gó szerkezetet. A gépen van 
egy sok száz literes vizes-
tartály is, melyből elmés el-
osztó segítségével jut a víz 
a kis öntözőkannákba, on-
nan pedig a palánták tövei-

Még n e m c s ö k k e n t 
a p r i m ő r á r u k ára 
Gyenge volt a tegnapi piac 

A tegnapi piac — mint ál- kilogramm zöldbab jelent 
talában dologidőben a szer- meg a Szent István téri pia-
dai piac — gyenge és drága con, kilónként 15 forintért 
volt. A felhozatal is lénye- adták. A zöldpaprika dara-
gesen gyengébb a szokottnál, bonként 2 forint volt. 
A tavaszi zöldségfélék iránt Igen sok, háromezer kilo-
nagy volt az érdeklődés^ .gramm óvöröshagymát talál-
ezt ki is használták a ter- tunk a tegnapi piacon. A 
melők. A levesbevaló zöldség zöldhagyma letörte az óhagy-
csomójáért 50-60 fillért, ma órát: kilónként 80 fil-
gyökérrel együtt pedig egy lérért árusították. Érthetet-
forint-egy forint húsz fillért len módon emelkedett a régi 
kértek. burgonya ára. A termelők 

Egyéb primőrárú ára - 2,20-2,80-ért adták. A ma-
éppen a gyenge felhozatal gánkiskereskedők a megsza-
miatt — az elmúlt hetipiac- bott áron, kilónként egy fo-
hoz hasonlóan alig változott, rint nyolcvanért értékesítet-
A zöldborsó kilója 5—6 fo- ték. Az újburgonya, melyből 
rint, az uborka 10—11 forint, a két piacon 45 kilogramm 
a földieper 7—14 forint, a volt összesen, a piaci kezdő 
karalábé csomója 1,50—2 fo- ára 10 forint. A karfiolt ki-
rint, a reteké 50—70 fillér, lónként 7 forintért árusítot-
a saláta fejenként 30-90 fii- ták. 
lér volt. A cseresznye ára Az aprójószág ára kilón-
arány lag kedvezően alakult ként: csirke 40, tyúk 22, 
Kilónként 5 és 7 forintért pulyka 18, kacsa 22, liba 23 
árusították. Mindössze két forint volt. 

UA 

Híit Ubx s-xátnadia a (Sug ? 

Kisteleken nagyon elszaporodott 
a burgonyabogár, 

kevés a védekezőszer 
A szegedi járás 33 községében igen elszaporodott a 

: koloródóbogár, főleg Kisteleken. Az egész járás terüle-
;tére csak 6 gépe jut a növényvédő állomásnak, amelyek 
[főként a nagyobb burgonyatáblákon tudnak eredményes 
[munkát kifejteni. A probléma nem is a gépek munká-
jában, hanem a védekezőszer hiányában mutatkozik. 
[Ugyanis Kistelekre csak 500 kiló DDT-port utaltak ki és 
[ez a mennyiség már kifogyott. Jelenleg tehát sem a he-
lyi földmúvesszövetkezet, sem más üzlet nem tud véde-
kezőszert adni, pedig az egyéni termelők saját érdekük-
nek tekintik a burgonyabogár elleni hathatós védekezést, 
azonban szinte tehetetlenné váltak a DDT hiányában. Ille-
tékesek sürgős Intézkedéseire lenne szükség a veszélyes 
kártevők megsemmisítése ügyében. 

hét múlva befejeződik a 
több mint 10 millió íorinfbból 
épülő kertészeti berendezés 
öntözőmúvedmefk egyik negy-
venholdas részlege. S akikor 
ezen a területen megszűnt 
egyszer s mindenkorra az 
aszály. Az első vízágyúk 
már itt vannak, s minden-
nap estefelé "tüzelésbe* kez. 
denek. A Tisza vízével lö-
vik a konok kánikula által 
keményre száradt rögöket. 

Most még csak a 
terméstől terhes 
paradicsomtáblák-
ra juttatják el a 
Tisza áldásos vi-
zét, de — mint ké-
pünkön is látható 
—; a Budapesti 
Talajjavító Válla-
lat szorgoskezú 
munkásai építik, s 
gyorsan haladnak 

. . előre a paprika-
táblák alácsator-
názásával is. Jó 
mélyen a föld bel-
sejében dolgoznak) 
s a helyszínen ké-
szült nyers beton-
ból öblös vezeté-
keket készítenek a 
föld alá. Pór hét 
múltán, munkájuk 
végeztével már a 
paprikatáblákon is 
fel lehet állítani a 

viharágyúkat; 
amelyek szétlövik 
a természet go-
noszságát; 
aszályt. 

Csépi J. 

az 

Magyar-orosz-szakos képzés Is Indul 
a Szegedi Tudományegyetemen 

A Szegedi Tudományegye- 15-ig kell a bölcsészettudo 
tem bölcsészettudományi ka- mányi kar dékáni hivatalá-
rán az 1958—1959-ik tanév- hoz eljuttatni, 
ben magyar-orosz-szakos Felvételüket azok a ta-
képzés is indul. E szakra nulók is kérhetik, akiknek 
utólag — a középiskolák út- iratait az iskoláztatási bi-
ján — lehet jelentkezni. A zottság esetleg már másik 
jelentkezési iratokat június egyetemre megküldte. 

apwuiideu&ek 
A n A S V E T E L 

A fájdalom, a kétségbeesés és a nyomor olvasható le 
ennek a bús algériai gyermeknek arcáról. Talán éppen 
most pusztult el a francia gyarmatosítók golyójától az 

apja? 

Egy pohár sörre 
tértünk be a minap egy ven- kodik a vendéglőben hagyott 

; déglöbe. Az üzlet vezetője sok üveg (ami még a jobbik 
udvariasan tudomásunkra eset), de erről tanúskodhat-
hozta, csak pilseni üveges nak a vendéglő környékének 
sör van, aminek ára 11 fo- lakói is, mert záróra körül 
rint. A szomjas ember mit zeng-bong a környék. Hol a 
tesz ilyenkor? Sóhajt egyet fák törzsén, hol a házak 
és fizet. Távozáskor aztán falán csattan az üveg, mely 
kezébe nyomják az üveget az- hangos csörömpölés után 
zal, "ez az öné, mert kifizet- megszűnik bűnjel maradni, 
te*. Haza is vittük, gondolva Reggel csak az üvegcserepek 
arra, jó lesz paradicsomos tanúskodnak az éjszakai 
üvegnek, bár egy kicsit drá- csendháborításról, meg az ok-
0<t. talan pazarlásról, ami ebből 

Mit tesznek azonban az a helytelen rendelkezésből 
üveggel azok a férjek, akik adódik. Jogosan kérdezik az 
esténként két-három, sőt en- emberek a Vendéglátó V4I-
7tél is több darabbal a hó- IalattőI nem iehetne-e visz-
nuk alaít indulhatnának ha- ... . 
za? A *bűnjelekkel* bizto- szavaltani az üvegeket vagy 
san nem szívesen dicseked- valamiképpen megoldani ezt 
nek. Nem ám! Erről tanús-, az üvegproblémát? 

Modern, nagyméretű 
kombináltszekrény, 
rekamié, kerékasz-
tal, három szék-
kel, minden elfo-
gadható árért eladó, 
esetleg motorért cse-
rélek. Cim a kiadó, 
ban. 6170 

Prima kétszemélyes 
ka jak eladó. Zoltán 
u. 20. Du. 4 órá-
t ó l . X5129 
Igényesnek hajlí tott 
diőpolitúros hálószo-
ba eladó. Ungvári 
u. 9. Fodortelep. 
Bőrkabát ját most 
festesse Csordás 

bőrruhakészítönel, 
Szent Miklós u 7. 
Felsővároa. x 
Vajháti Kendergyár-

ba r. pozdorja kor-
látlan mennyiségben 
8.16 Ft-os áron reg-
gel 6 órától kezdő-
dően kapható. 

Eladó Betta reka-
mié, 2 fotel. 2 szék, 
dohányzó asztal. — 
Londoni krt. 18., 
a j tó 2. 9160 

Kisipari sportkocsi, 
használt mosóteknő 
eladó. Érd. Jelmez-
kölcsönző, Lenin k r t 
m. 

Versenykerékpárt 
veszek. Cím a Hir-
detőben. 

Kisebb szalagfűrész, 
1 fázisú, 220 Voltos, 
l lóerős villanymo-
torral eladó Jutá-
nyos áron. Kistlsza 
utca 12. x 

Egy zongora eladó. 
Bercsényi a* 15. 
fldsz. 5. 5145 

Két nagy Jégszek-
rény nem Igényes-
nek, fehér piros-
pettyes bakfis leány-
karuha és tropikál 
férf inadrág igényes, 
nek eladó Szenthá-
romság u, 10. felső 
csengő 2.. du. 5-től. 

9144 

10 erős család méh 
ú j kaptárakban, 1 
mázsás mézkészlet-
tel eladó. Esetleg Jő 
helyen lévő ház-
helyért elcserélném. 
„Termelő családok" 
Jeligére a kiadóba. 

8143 

Szobát keresek Jú-
lius l - re üreset, 
vagy kevés bútor-
ral, 6 havi bért elő-
re fizetek. Címeket 
a kiadóhivatalba ké-
rek „Szeged" jeligé-
re. 5127 

FO kaszálásra ki-
adó. Belv. közp te. 
mető. 

A Nagyfal Célgazda-
aág több éves gya-
korlattal rendelkező 
főgépészt keres. Il-
letménye és já ran-
dóságok a kollektív 
szerződés szerint. — 
Bővebbet személyes 
megbeszéléskor köz-
lünk. Ugyancsak a 
fenti gazdaság gya-
korlattal rendelkező 
villanyszerelőt fel-
vesz, aki ipari ée 
mezőgazdasági vil-
lanyszerelésben Jár-
tas. Cím: Nagy fal 
Célgazdaság, Algyő-
Nagyfa. X 

Német, angol nyelv-
tanítás, fordítás. — 
Gutenberg u 26. — 
tanárnő, négytől. 
Italbolt vezetését 
vállalom. Fmsz.i 
vonalon. „Szakem-
ber I ." Jeligére a 
kiadóhivatalba. 5153 
Főid papr ikának fe-
liből kiadó. Hul-
lámtérben. Alsóvá-
rosl ff. 63. 5152 
Személyazonossági 

igazolvány elveszett 
vasárnap éjjel. Kó-
szó István és Ist-
vánné névre Kér-
tük a becsületes 
megtalálót a benne 
lévő címre kü ld je 
cí. 5*33 


