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Ujabb 380 ezer hektár öntözését, 
új iparváros létrehozását határozták el 

a Szovjetunióban 
Kazahsztán, Üzbegisztán és egykori sivatagban, sőt a ha- vőre a gyapotföldeket. 

Tádzsikisztán között. az tározat értelmében két új A nagyarányú munka, a 
Aral-tótól keletre, Közép- légijáratot is nyitnak a dol- sztyeppe meghódítása tulaj-
Ázsia egyik legnagyobb si- gozók szállítására. donképpen már meg is kez-
vatagos sztyeppéje húzódik. A sztyeppét meghódí- dődött. Az Éhség-sztyeppén 
Évszázadok során Éhség- tó vállalat munkásai ré- több új város épül. 
sztyeppénak nevezték ezt a szére két "gördülő falutoké- A vidék központja egy fel-
vidéket azok, akik arra szítenek. Mindegyikben 400 jesen új város lesz, amely 
kényszerültek, hogy itt ten- —400 munkás kap helyet, s még a legújabb kiadású tér-
gessék életüket. Nemhogy ezek a munkások házaikkal képen sem szerepel: Jangi-
az ember, még az állat is együtt költözhetnek az egyik Er. Itt összpontosul majd az 
nehezen talált magának táp- építkezés helyéről a másikra, egykori Éhség-sztyeppe me-
lálékot, s főleg vizet a áva- Az újonnan meghódított zőgazdasági termékeit fel-
tagos pusztán. sztyeppét nemcsak csator- dolgozó ipar, s emellett a 

A szovjethatalom évei nákkal. hanem alagcsövezés- sztyeppe más természeti kin-
rán a köré/ázsiai területen f 1 13 A c s a " ^ J * U3 v a r o s . 

z w bontakozott ki Vlz- tornakon ontozohajok jar- munkálják meg. Az öntözött 
tárolók, csa.tornarendszerek 

Háromezer menühöz 
! kell gondoskodni friss húsról, főzelékről vagy tésztáról 
> naponta az Alföldi Üzemi Vendéglátó Vállalat szegedi 
; egységénél. Mint képünk mutatja, a szegedi 42 üzem, 
> amely innen kapja ebédét, nem szűkölködik a húsellá-
! tásban. S hogy egyébként is megvannak-e elégedve a 
; »kosztosok«? Erről szól lapunk 3. oldalán közölt riport. 

épültek, s ma például az 
üzbég Köztársaság adja a 
Szovjetunió gyapottermelé-
sének jelentős részét. A kö-
zép-ázsiai Éhség-sztyeppe 
meghódítása most újatoto je-
lentős állomáshoz érkezett. 

Vasárnap közzétették a 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja Központi Bizottságá-
nak és a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsának határoza-
tát, amely tovább növeli az 
öntözött területet az Üzbég, 
a Kazah és a Tádzsik Köz-
társaságban. 

A határozat értelmében az 
egykori Éhség-sztyeppéből 
380 ezer hektárnyi területet 
öntöznek majd. A Tádzsik 
Köztársaságiban ötvenezer 
hektárra növelik az öntözött 
terület mennyiségét. 

A hatalmas arányú vállal-
kozásra a határozat értel-
mében külön óriási talaj-
megmunkáló és javító válla-
latot hoznak létre. Három év 
leforgása alatt a sztyeppén 
több mint 150 kilométernyi 
vasútvonalat építenek. Táv-
vezetékkel kötik össze az 
építkezések színhelyét, or-
szágutakat készítenek az 

nak és különleges esőberen- földeken is új kolhozok, 
dezések permetezik majd jö- szovhozok létesülnek. 

Na tanácshoznak 
a szegedi kommunista 

pedagógusok 
Ma, kedden délután 5 óra-

kor a Szeged városi pártbi-
zottság a kommunista peda-
gógusok részére aktívaérte-
kezletet tart a Kálvin téri 
pártházban. A tanácskozá-
son az iskolákban folyó ne-
velőmunkát és az ezzeil kap-
csolatos kérdéseket, teendő-
ket beszélik meg. Előadást 
tért Ladányi Benedek elv-
társ, a városi tanács v. b. 
elnökhelyettese, majd utána 
hozzászólások következnek. 

Magyar pártküldöttség vesz részt § 
a Csehszlovák Kommunista Párt ; 

XI. kongresszusán ! 
A Csehszlovák Kommunista Párt XI. kongresszu-

sán a Magyar Szocialista Munkáspártot Fock Jenő elv-
társ, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára és Kiss Dezső elvtárs, a Köz-
ponti Bizottság tagja képviseli A küldöttség kedden 
reggel utazott Prágába. 

Tiszta időben kedd éjjel 
láthatjuk a szputnyikot 

A Magyar Tudományos tíz százalékát alakítja át 
Akadémiához megérkezett villamosenergiává, ami 
Moszkvából a szputnyik- rendkívüli eredmény, ha te-
óriós heti "menetrendje*. Az kintetbe vesszük, hogy ed-
értesítés szerint a héten há- dig általában még világvi-
romszor is átrepül hazánk szonylatban is csak 1—2 szá-
területe fölött a szputnyik zalékos hasznosítást sikerült 
III., illetve hordozó rakétá- elérni. Érdemes megemlite-
ja. A hétfőre virradó éjjel ni, hogy hasonló szilíciumos 
jelentkezett először a szá- napelemekből éppen most 
guldó hordozó rakéta, majd készül egy erőmű szovjet 
keddről szerdára virradóra Kazahsztánban, 
maga a mesterséges hold s Érdekessége a szputnyik 
szerdáról csütörtökre virra- Ul.-nak, hogy végig nap-
dó éjszaka ismét a hordozó energiával dolgozó egyik 
rakéta repül el rendkívül speciális adóját csak a 
nagy gyorsasággal felettünk. Szovjetunió felett lehet ven-
A mesterséges hold és ra- n i . Radarállomások segítsé-
kétája tiszta időben szabad gével a szovjet megfigyelő 
szemmel is látható, de nem állomások kérdőjelére alig 
közvetlenül fölöttünk, ha- JO másodperc alatt továbbít-
nem északkelet-délnyugati ja a földre azokat az ész-
irányba haladva. Erre az al- revételeket, amelyeket égi-
kalomra már mind a három testünk egyszeri megkerülé-
magyar megfigyelő állomás s e SOrán több mint száz 
működésbe lép. perc alatt tapasztalt 

A szputnyik III.-ban 

Szegedi pedagógus 
díjnyertes munkája 

A Magyar Úttörők Szö-
tavasszal más 
közösen több 

páílyázatot írt ki. A beér-
kezett több ezer pályamű-

egyébként egy sorozat ezüst-
cink akkumulátort és egy 
sorozat higany száraztelepet 
helyeztek el. Ezek biztosít-
ják a folyamatos energiael-
látást, de mellettük egy ve- / . / 
lük teljesen egyenértékű ^ f k k f f , 
r.aptelep is működik. 

A szputnyik-napelem a 
nap energiájának körülbelül vet elbírálták. 

A pedagógiai pályázatra 
• beküldött munkájáért Pálfi 
: Gyula szegedi pedagógus 
•1500 forint jutalmat ka-
• pott. 
: A szülők részére kiírt pá-
•lyázat elsődíját — 1000 fo-
• rintot — Sebestyén Gábor-
: né alsópáhoki édesanya 
t nyerte eL 

Munkáskórusok impozáns 
seregszemléjével ünnepelték 

a jubiláló Szegedi Általános Munkás 
Dalegyletet 

Kádár János és Marosán György elvtársak levélben köszöntötték 
a félévszázados énekegyüttest 

hozta meg a kórusélet ör-
vendetes fellendülését, 
aminek eredményeként a 
dalegylet a "kiváló ének-

kar* megtisztelő rango-
záshoz jutott. 
A nagy tetszéssel fogadott 

mány nevében köszöntöt-
te a jubiláló énekegyüt-
test és átadta a minisz-
teri dicsérő elismerés ok-
levelét. 

Felemelő, több mozzana- nek a kapitalizmus változó 
tában bensőséges ünnepség helyzetéből adódó hullám-
színhelye volt vasárnap zásával. Az 1929—1933 
délelőtt a Szegedi Nemzeti között lezajlott kapitalista 
Színház, ahol a Szegedi Ál- gazdasági válság idejében, 
talános Munkás Daüegylet a munkásmozgalom megerö-
50 éves jubileumát ünne- södésének folyományaként 
pelték. Az első rész köz- a munkásénekkar élete is ünnepi beszéd után Benke 
gyűlés formájában emléke- fellendült. Az énekkar el- Valéria, művelődésügyi nrü-
zett meg a munkásmozga- ső karnagya, Schwarz Imre, niszter szólalt fel és a múlt 
lom mindmáig oly jelentős nehéz körülmények között, kultúrájának tömör értéke-
szerepet játszó, harcos értékes munkát végzett és lése kapcsán kiemelte a 
kulturális munkájáról: az ő alapozta meg a szegedi munkásmozgalom hevitette, 
énekkarról. kórus hírnevét. 1926-ban szocialista kultúra döntő 

A színpadon felállított országos munkásdalos talál- emberformáló erejét, 
elnökségi asztalnál, az Ál- kozót rendezett a Munkás Benke Valéria a kor-
talános Munkás Dalegylet Dalosszövetség Szegeden, s 
zászlaja előtt foglalt he- ezen a kiemelkedő esemé-
lyet Benke Valéria, az nyen Móra Ferenc méltatta 
MSZMP Központi Bizott- a találkozó jelentőségét, 
ságának tagja, művelődés- 1937-től már vegyeskarrá 
ügyi miniszter, ifj. Komó- alakult át a Dalegylet, Ezután még a régi dalosok 
csin Mihály, az MSZMP amely az üldözések kö- kitüntetéseit osztotta szét. A 
Szeged városi bizottságának zött sem tört meg soha- "Szocialista kultúráért* jel-
első titkára, Biczó György, sem. vényt kapták: Bajó László-
Szeged mj. városi tanács 1935-ben ülte a szegedi né, Fehér András, Heiszig 
v. b.-elnöke, a jubiláló munkásénekkar fennállásé- József. Pászti Ferenc, Szilá-
dalegylet vezetői, Szeged nak 25 éves jubileumát, gyi József, Törköly Ferenc, 
kulturális életének képvi- Ekkor avatták fel a Dal- Waltner Mihály és Waltner 
selői, a vendégkórusok több egylet zászlóját, amely in- M.hályné. 
vezetője. nen kezdődően mindig fo- Az ünnepség fővédnökei 

A közgyűlés ünnepi szó- kozottabb munkára serken- között szerepelt 
noka Törköly Ferenc, az tette a munkásdalosokat. Kádár János, az MSZMP 
MSZMP városi bizottsá- Az 1939-ben kitört II. vi- Központi Bizottságának 
gának tagja volt. lágháború idejében, az ille-

Ismertette a jubiláló ének- gális pártot még harcosab-
kar küzdelmes útját az ban támogatta az énekkar, 
1908-as elindulástól, kiemel- beigazolva, hogy 
ve azt a szembetűnő tényt, a szellem fegyverei mi-
hogy a kórus aktivitása lyen fontos agitatív esz-
mindenkor párhuzamosan közök, 
haladt a szocializmus ügyé- Miként az ifjú Verdi ha-

zafias tendenciájú operái- A Népművészeti Intézet és 
val az olasz felszabadulás az alakulóban lévő Dalos-
harpaira tüzesítette honfi- szövetség üdvözlése után a 
társait, és a nemrégiben szegedi énekkarok és az út-
elhunyt nagy finn zeneköl- török kedveskedtek a jubi-
tő, Ian Sibelius a szabad- láló kórusnak ajándékokkal, 
ság eszméjét szolgálta Az ünnepi közgyűlés be-

: gyújtó zenekari alkotásai- fejeztével következett a 
5 Huszonnyolc katasztrális tűknél fogva olyan kitűnő val, úgy nagy érdeklődéssel várt 
•hold spárgát ültettek el a spárgát teremnek, melyhez a munkásdalosok éneke hangverseny, 
• tavaszon az ásotthalmi és a hasonló egyetlen európai ál- js lelkesítőcn edzette a amely magas színvonalával 
í balástyai egyéni gazdák. Ez Iámban sem termeszthető. A sziveke s fokozta a küz- a szocialista szellemű zene-
: az új, külföldi piacon egész következő őszön s tavaszon dőképességet. kultúra fényes diadalát jel-
; Európaszerte keresett zöld- az eddigi tervek szerint még 1944 március 19-ike, a ma- zi, s egyben a munkáskóru-
• ségféle most kezd meghono- újabb 30 katasztrális holdat gyar történelem sötét gyász- sok impozáns seregszemléje 

. . . : sodni a Szeged vidéki ho- , o t „ , F h h napja, a Szegedi Munkás volt. (A hangversenyről 
(Liebmann felv.) ; m o k f ö , d e k e n A k o r á b b j k í_ akarnak telepíteni. Ehhez D a l e g y l e t m ű k ö d é s é t i s e g y _ s z ó l ó m é i t a t á s s a l lapunk 5. 

Benke Valéria művelődésügyi miniszter a kormány nevé- j sérletek bebizonyították: államunk tobb százezer fo- i d ő r e megszüntette. Csak oldalán folytatjuk beszamo-
ben köszönti a jubiláló szegcdi dalegyletet 'homokföldjeink termesze- rint hitelt ad a gazdaknak. az 1945-ös felszabadulás lenkat.) 

első titkára és Marosán 
György, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tag-
ja levélben üdvözölte a 
nagymultú szegedi Mun-
kás Dalegylctet, s az üd-
vözleteket forró tapsok-
kal fogadták. 

Mindjobban meghonosodik 


