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Egész Dél-Magyarországon 
megkezdődött a kender aratása 

Pénteken délelőtt Csong-
rád, Békés és Bács-Kiskun 
megyéből is jelentették Sze-
gedre a Délmagyarországi 

Rostkikészítő Vállalat köz-
pontjába, hogy vágós alá 
érett a kender, és általában 
megkezdődött az aratás. Né-
hány napja már több he-
lyen végeztek próbavágást. 
A nagy munka azonban 
csak pénteken kezdődött 
meg, bár még nem teljes 
lendülettel. 

Az aratás előtti becslések 
arról tanúskodnak, hogy az 
idei átlagtermés általában 
alatta van a tavalyinak. 
Nem múlt el nyomtalanul a 
nyári aszályos néhány hét. 

Holdanként átlag 22—23 
mázsás termésre számíta-
nak. 

Békésben a holdanként! át-
lagtermés felette van a 
húsz mázsának, Csongrád-
ban viszont alatta. Csak a 
szeged-öthalmi dűlőben, a 
Délalföldi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézet ötven hol-
das táblája kivétel, ahol az 
első becslések szerint 28—30 
mázsás termés várható. 

A nagyüzemi gazdaságok-
ban, ahol a múlt években 
szakszerű talajmunkát vé-
geztek, s megfelelően trá-
gyázták a talajt, ott most 
jónak mondható a termés. 

A kísérleti intézet gazdasá-
gában például korán meg-> 
erősödött a kikelt kender és 
dús leveleivel megóvta a 
talaj t a perzselő naptól, a 
gyors kiszáradástól. 

Kevesebb lesz a termés, 
mint tavaly, de azért nem 
szorulunk több külföldi ken-
derre, mert 

az idén a tavalyi 16 ezer 
holddal szemben Dél-Ma-
gyarországon 22 ezer hold 
földön termeltek kendert. 

Tehát mennyiségileg nem 
lesz kevesebb a kender a 
feldolgozó vállalatok tele-
pein, mint tavaly. Kisebb a 
termés, de a munka nem 

kevesebb az aratással. 
Könnyebnek azonban köny-
nyebb, mert a múlt évi után 
most újabb 45 szovjet ken-
dervágó kombájnt kapott a 
DÉLROST Vállalat. Tavaly 
50, az idén már 95 szovjet 
kombájn segíti ezt a nehéz 
mezőgazdasági munkát. 

Aratnak a kendertermelők 
péntek óta, de még nem tel-
jes lendülettel. A DÉLROST 
vezetői aggódnak is ezért. 
Ugyanis a kikészítő telepe-
ken már csak 8—10 napra 
elegendő áztatni való ken-
der van. Ha nem érkezik 
meg egy hét múlva az ú j 
kender, meg kell szakítani 
az áztatási szezont. Ez pe-
dig visszaveti a vállalat ter-
melőmunkáját, terve teljesí-
tését is. A kései aratásból 
más kár is származhat, ami-
re az állami gazdaságok 
nincsenek tekintettel, mert 
nekik kedvezőbb és kifize-
tőbb is a kései aratás. 

A feldolgozás szempont-
jából akkor jó a kender-
kóró, ha virágzás után, 
porzás előtt kerül levá-
gásra. 

így könnyebb az áztatás, 
jobban osztódik elemeire, 
fehérebb és finomabb ros-
tot ad. Ezt tudományos ku-
tatási eredmények és üzemi 

tapaszalatok támasztják alá. 
A Szegedi Kenderfonógyár-
ban is a korai aratású ken-
dert találják jobbnak, mert 
ebből finomabb fonalat tud-
nak készíteni. Igen ám, de 
ha porzás előtt aratnak, ak-
kor könnyebb lesz a kender 
fajsúlya. Ez pedig a terme-
lő vállalat szempontjából 
nem előnyös, mert súly után 
kapja a pénzt. így aztán, ha 
ígérték is egy héttel ezelőtt,; 
hogy megkezdik az aratást, 

valójában még most sem 
aratnak teljes lendülettel* 

A Mezőhegyesi Állami Gaz-; 
daságban például, ahol leg-; 
több kendert termelik a; 
környéken, a nyolc kom-; 
bájnból még csak négy dol-; 
gozik. Azt várjók, hogy ma-; 
got hozzon a kender és sú-; 
lyosabb legyen a kóró. ; 

A tények ismeretében a 
következtetés is magától ado-1 
dik. | 

A felettes állami szervek-
nek és minisztériumoknak 
meg kell vizsgálniuk a! 
termelés és feldolgozás! 
ellentétes érdekeit j 

és közös nevezőre kell azt 
hozni, mert így nemcsak a 
Rostkikészítő Vállalat, ha-
nem népgazdaságunk is ká-
rosodik. 

A cserepessori 
problémákról 

A bírálatról 

ah, 
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Előadás: ma este 
A Magyar Állami Népi Együt-

tes, vidéki vendégszereplő kör-
ú t j a során hires ú j műsorá t m a 
este m u t a t j a he az újszegedi 
szuhadtéri szinpadon. Ezúttal 
nem verbunkosok, csárdások 
és leánytáncok szerepelnek 
programjában , hanem drámai es 
komikus tánc já tékok, illetve Ko-
dály Zoltán Székelytonú-jának 
legszebb részletei. A 130 tagu 
együttes nagy tánckarának , 
ének- és zenekarának ú j es 
m o d e m műsora r i tka művészi 
é lményt Ígér, hiszen hosszú ido 
után 'most érkezett el az első 
alkalom ar ra hogy a népi mű-
vészi hagyományokat modern, 
legmagasabb szintű feldolgo-
zásban láthassuk, s ehhez há-
góidé alkalomra ismét sokáig 
várhatunk — az együttes ál-
landó liazai és külföldi vendég-
szereplései miatt. 

Képünkön a Barcsay szerető-
je című székely népbal ladára 
komponált t ánedráma két fő-
szereplőjét lá tha t ják olvasóink. 

(Siflis felv.J 

Ülést tartott 
a N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i Tanácsa 

A kormány tájékoztatási 
hivatala közli: 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának pénteki 
ülése a Minisztertanács elő-
terjesztése alapján törvény-
erejű rendeletet alkotott a 
tartási és gondozási kötele-
zettség teljesítésének bünte-
tőjogi védelméről. 

Az ú j törvényerejű rende-
let az eddigi jogszabályok-
hoz képest annyiban jelent 
változást, hogy a tartási kö-

telezettségek (gyermektartás 
szülőtartás, stb.) bűnös elmu-
lasztását — minden további 
feltétel nélkül — büntetendő-
nek nyilvánítja. 

A szociális szempontból is 
szükséges és fontos ú j ren-
delkezés huzamosabb idő óta 
felvetődő társadalmi problé-
mát old meg. 

Az Elnöki Tanács a továb-
biakban személyügyi, állam-
polgársági és egyéb folyó 
ügyekben határozott. 

A kulturált városképért 
A z I. k e r ü l e t i t a n á c s é p í t é s - ó s k ö z l e k e d é s i c s o p o r t j a 

több helYen intézkedett a h i á n y o s s á g o k megszüntetésére 

Pénteken a Konzervgyárba is 
megérkezett a gőz a Szegedi Erőműből 

(Liebmann Béla felvétele) 

Több heti fáradságos munka eredményeként az ígérethez híven tegnap, pén-
teken megérkezett a gőz az Erőműből a Szegedi Konzervgyárba is. Délután 1 óra-
kor nyitották ki elsőízben a gőzcsapot az Erőműben és pillanatok alatt megtelt a 
hosszú távvezeték. A hálózat elkészült, most már csak a hőszigetelés van hátra. De 
már addig is használhatják a Konzervgyárban az Erőmű gőzét, ami a saját fejlesz-
tésű gőzüknél sokkal olcsóbb. i 

Képünkön a Vasutas-pálya mögötti térségben az úttest fölött áthaladó táv-
vezeték összekapcsolásának utolsó mozzanata látható. ' 

Szeged egyre jobban a sze-
gedieké. Szerkesztőségilh'k-i 
höz naponként érkezik olyan 
levél, melyben egy-egy ház, 
utca, városrész elhanyagolt-
ságát kifogásolják. A levél 
írói legtöbb esetben — kivé-
tel nélkül — hivatkoznak a 
város egyre növekvő idegen-
forgalmára, a /Szép Szege-
dért* mozgalomra és gyors 
intézkedéseket kérnek. A 
kerületi tanácsok igyekez-
nek erejükhöz mérten fel-
számolni Szeged /sötét folt-
jait*. 

Az első kerületi tanács a 
város szívét . /bír ja*. Nekik 
aztán igyekezmiök kell. Az 
idegenforgalom csaknem tel-
jesen az ő területükön zajlik 
le. Az ő kezelésükben álló 
parkokat, intézményeket 
igyekeznek rendben tartani. 

Sürgetés, felszólítás 
Területükön sok vállalat, 

hivatal működik, s ezek saj-
nos már kevésbé viselik 
szívükön a népszerű -Szép 
Szegedért* mozgalmat. Az 
elmúlt időkben például la-
punk fényképpel emelt szót 
a Széchenyi tér 5. szám alat-
ti OFOTÉRT elhanyagolt 
portája miatt. Azóta a kerü-
leti tanács, a műemlékvédő 
albizottság és jó néhány em-
ber sürgette az OFOTÉRT 
vezetőit portájuk rendbeho-
zása miatt. Már van ered-
mény. Az első kerületi ta-
nács építési osztályától en-
gedélyt kértek az építkezés-
hez. A tervek szerint még 
ebben az évben rendbehoz-
zák a portájukat. Reméljük, 
úgy is lesz. 

A Belváros szívében, a 
Széchenyi téren, igen elő-
kelő helyen "üzemel* a Sze-
gedi Kiskereskedelmi Válla-
lat központja. Jobban meg-
becsülhetnék munkahelyü-
ket, mert már lassan évek 
múlnak el, és irodahelyisé-
gük külső falát még nem 
vakolták be. 

Határidő a munka 
elvégzésére 

Az első kerületi tanács 
építési csoportja felhívta a 
vállalat vezetőinek figyel-

mét — ítSstoan —, s kérték, 
réiwéí--előbb • ho22ftk' rfefMjpé 
a falat. Az első kerületi, ta-
nács felszólítását ' megerősí-
tette a másodfok, a városi 
tanács építési és közlekedé-
si osztálya is. s .'határidőt 
tűzött ki a munkák elvégzé-
sére. Kötelezték a vállala-
tot, 1958. július l-ig végez-
zék el a munkát. Sajnos, a 
felszólítások eddig ered-
ménytelenek maradtak. Ta-
lán majd a büntetés serken-
ti a vállalat vezetőjét. A 
fennálló rendedet értelmében 
Ugyanis az első kerületi ta-
nács építési csoportja Ha-
lász György elvtársat, a Kis-
kereskedelmi Vállalat igaz-
gatóját 500 forint pénzbün-
tetéssel sújtotta és ez az 
összeg addig emelkedik, míg 
meg nem csináltatják a Szé-
chenyi tér 2. szám alatti 
irodájuk külső vakolatát. 

A rendbontókat 
megbüntetik 

Az építési csoport őrkö-
dik a város képe felett. Szi-
gorúan megbüntetik a rend-
bontókat. A Déryné utcában 
például a házakat sátortető 
és nyergestető borítja. Ter-
mészetesen ide csak e két-
fa j ta tető építését engedé-
lyezi a csoport. A legutóbb 

megsértették az építők az 
engedélyt, s manzárd-tetővel 
építkeztek itt. A tanács a 
büntetésen kívül kötelezi az 
építtetőt a tető lebontásá-
ra is. 

Az építési engedélyt szeg-
te meg Frányó Ferenc Pusz-
taszeri utca 19. szám alatti 
lakos is. Az engedély /mo-
dernizálásra és födémcseré-
re* szólt, s Frányó lebon-
tatta az egész házat. A ta-
nács építési csoportja Frá-
nyó Ferencet háromezer fo-
rintra, a kivitelező kőmű-
vest, Kopasz Jánost pedig 
ezer forintra büntette meg. 
Az építési engedélyt nem 
lehet »kijátszani«. 

Felelősségre vonták a Go-
gol utca 34. szám alatt az 
engedély nélkül építkezőt is. 
Másik két személy ellen is 
eljárás indult, akik nem tar-
tották be az engedélyt. 

Az első kerületi tanács 
építési csoportja a közeljö-
vőben városvizsgálatot ren-
dez. Számontartanak min-
den omladozó vakolatú há-
zat és felszólítják majd a 
tulajdonost, az Ingatlanke-
zelő Vállalatot, a magántu-
lajdonban lévő házak gaz-
dáit egyaránt a gyors tata-
rozásra. 

Kádár János elvtárs látogatása 
a munkásőrség parancst oki 

kiképzi táborában 
Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottsága 

első titkára, Biszku Béla elvtárs, a Politikai Bizottság tag-
ja, belügyminiszter és Sándor József elvtárs, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja pénteken meglátogatták a 
munkásőrség parancsnoki kiképző táborát. A vendégek 
megismerkedtek a tábor lakóinak életével, munkájával. 
Kádár János elvtárs meleg szavakkal üdvözölte az egybe-
gyűlt lelkes munkásőröket. 

A munkásőrök nevében Halas Lajos elvtárs, a mun-
kásőrség országos parancsnoka mondott köszönetet az üd-
vözlő szavakért és a látogatásért. 

Délután Kádár János, Biszku Béla és Sándor József 
elvtársak a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottságra lá-
togattak el és hosszasan beszélgettek Benkei András elv-
társ, megyei első titkárral és a pártbizottság többi mun-
katársé vaL 


