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Makói palánták ^ ^ ^ g f á r a Ú S á g O t 
a Dózsa Tsz földiében 

Az idei Szeged környéki 
szárazság miatt nagy keres-
lete van a zöldségféleségek-
nek a szegedi piacon. Bősé-
ges termést csak ott tudnak 
elérni, ahol nagyüzemi gaz-
daságokban lehetőség van az 
öntözésre A Dózsa Tsz föld-
jén, a Jutagyár mögött már 
több évben termeltek öntö-
zéssel zöldségféléket Az 
idén ls kikerültek már a ko-
rgi primőráruk, hogy he-
lyükbe őszi karfiolt ültesse-
nek. Sajnos, nem volt ele-
gendő palántájuk, s ezért a 
makói Úttörő Tsz-hez for-
dultak segítségért. A múlt 
hét végén már megérkezett 
26 ezer palánta, amelyet 
még vasárnap is ültettek, 
hogy mielőbb földbe kerül-
jenek az értékes növények. 

Gazdagodó élet az újszegedi Rózsa Ferenc Jsz-ben 
— Uj Zetort, három moto- aratást Szemveszteség nél- több lesz • jövedelmem, 

ros vontatót, négy gumisko- kül takarították be a mint- mint korábban volt. 
csit, here- és fűkaszálógépet, egy négyszáz holdnyi búzát Ebben tökéletesen igaza 
a traktor után ekét és két és árpát, csaknem kizárólag va n Oláh Jánosnak, aki bi-
pótkocsit, három kévekötő saját erőből, külső segítség zonyára nem bánta meg, 
aratógépet vásároltunk már nélkül. Igaz, hogy a Szegedi hogy hallgatott a jó szóra, 
az idén — újságolta büszkén Kenderfpnógyár és a vasút Lassan beilleszkedett min-
Farkas József, az újszegedi kommunista munkásai időn- denki a közösségbe, még az 
Rózsa Ferenc Termelőszö- ként soron kívül javítottak idősebbek, vagy betegesek is, 
vetkezet elnöke. S nemcsak meg különböző gépeket, szer- akiknek természetesen köny-
ő büszkélkedik ezekkel a gé- számokat, hogy egy percnyi nyebb munkát keresnek, 
pekkel. meg az egyéb ered- fennakadás se legyen a sür- Szorgalmasan eljár már Na-
ményekkel a szövetkezeti gető munkában — de az cs® József is a szövetkezet-
gazdák' közül, hanem a többi eredmény mégis csak a dol- be, s megbecsülik munkáját, 
vezető és maga a tagság is, gos szövetkezeti gazdákat di- Szeretettel emlegeti a tagság 
mely jócskán felszaporodott cséri. S most megelégedéssel a 67 éves Kószó bácsit, aki 
tavaly ősz óta, amikor Uj- számolgatnak: a mostani elsőnek önként jelentkezett 
szegeden is -megindult a gazdasági évre tervezett 44 kaszálni — pedig nem is kí-
föld*. forint 50 fillér jövedelem vánták volna meg tőle. Ha 

munkaegységenként biztosan már az -öregeknél* tartunk, A szövetkezetben már na- meglesz, hiszen az aszály el- említsük meg Vajda bácsit, 

I I U U K Ö N Y V E S P O L C 
V. TVENDRJAKOV: A CSODATEVŐ SZENTKÉP 

A Kossuth Kiadó által megjelentetett könyvecske igen 
•agy érdeklődésre tarthat számot, különösen a fiatal 
olvasók körében. A kisregény arról szól, hogy egy hét-
éves gyerek horgászni, megy a patakra, s a homokos 
parton egy elrejtett régi szentképet talál. Hazaviszi és 
a szpmszédságban percek alatt elterjed a hír — egyik 
vénasszony a másik fülébe súgja —, hogy isten -választott 
kegyeltje* a kis szomszédgyerek által visszaküldte hívei-
nek a -csbdatevőt*. A gyermek egyrészt vallásos nagy-
anyja, másrészt a tanító néni között őrlődik, mivel hosszú 
ideig nem tudja eldönteni, hogy valóban csodatevő-e a 
szentkép. Az író finom érzékkel ábrázolja az egymással 
ellentmondó nevelésből fakadó súlyos lelki konfliktusokat. 

KRIVELJOV: AZ EVANGÉLIUMI LEGENDÁKRÓL 
Kik írták az -isteni sugallatú* evangéliumokat? Mi az 

igazi tartalmuk, történelmi szerepük? Hogyan jött létre 
a kereszténység? Hogyan használta fel a keresztény egy-
ház a szent evangéliumokat a kizsákmányolás, az el-
nyomás védelmében elkövetett vérengzéseinek igazolására? 
Ezekre a kérdésekre ad választ a szerző és könyve, amely 
most jelent meg a Kossuth Kiadónál. A minden bizony-
nyal nagy népszerűségnek örvendő könyv közel másfél-
száz oldalon, különböző fejezetekben foglalkozik az egyes 
egy házi-evangéliumi tételekkel, amelyeket egytql-egyig 
tényekkel érvekkel cáfol meg. A könyv az antiklerikális 
irodalom legjobb termékei közé tartozik. 

Erdőrongálőkat ítéltek el 
Felelőtlen emberek pusz- bűnöst, Deák Józsefnét a 

titják erdőinket Az erdő- szegedi járásbíróság négyhó-
pusztításnak többféle módja napi felfüggesztett börtön-
van, az egeikről — a jószá- büntetésre ítélte, 
gok kártevéseiről — koráb- Lehetne sorolni hosszan a 
ban már szóltunk lapunk- példákat. László Mihály, Mó-
ban. Most egy másikat, az rahalom, IV. kerület 175. 
engedély nélküli fakivágáso- 6Zám alatti lakos ezer fo-
kát kell szóvá tennünk. Ez- .ribt Csányi József, Szaty-
zeá • jelenséggel is találko- máz, Fehértó'310. szám alatti 
zunk nap rtiint nap a sze- lakos 1 hónapi börtönbün-
gedi járásban. Pedig a rend- tetést, Gémes Sándor, Ba-
őnség, a tanácsok, az erdő- lástya, Fehértó 23. szám 
őrök igyekeznek megakadá- alatti lakos és Csókási La-
lyozni a fakivágást, de nem í<*. Csengele, Tanya 496. sz. 
sok eredménnyel. alatti lakos 500-500 forint, 

Az utóbbi időben ugyanis M ó d r a Jánosné, Rúzsa, Ta-
igen sok szegedi járási la- nya.221. szám alatti lakos 
kos állt a szegedi járási bí- 4 0 0 f o r i n t Pénzbüntetést ka-
róság előtt jogtalan fakivá- P°« engedély nélküli faki-
gás mia t t A bíróság ítéle- vágásért, 
teivel igyekszik nevelni, hat-

pokkal előbb befejezték az lenére is csak egy forinttal Balogh bácsit — ahogyan a 
kevesebb eddig az értéke, szövetkezetben is szólítják 
Ezt pedig megszüntetik, sőt őket —, akik odaadóan, szor-
még túl is teljesftik okos galmasan dolgoznak, erejük-
gazdálkodással. höz mérten. S az idős embe-

Mert a közösben is azon reket, ha már nem tudnak 
vannak a gazdák, hogy mi- dolgozni, akkor is segíti a 
nél többet hozzanak lei a szövetkezet, mint ahogy ti-
földből, növeljék a szövet- zenhét idős termelőszövetke-
kezetj vagyont és egyéni jö- zeti gazdát nyugdíjazott az 
vedelmet. Ezt a célt szolgál- idén, akiket a pénzjárandó-
ia például a fővárosban fel- ságon túl is támogatnak, 
állított elárusítóhely is, aho- É . , , 
va saját maguk szá?lítiák a CS Baba I S l V a n ? . . . 
virágot, zöldségféléket, s 
együtt adják el a szövetke- . A szövetkezetben egy em-
zeti és háztáji termékeket. bert varnak meg a kozos 

Érthető tehát, hogy gazda- munkához, Baba Istvánt Ta-
godik az élet. ' s bizakodó vasszai mar dolgozott tizen-
hangulatban folyik a munka egynehány napot és segéd-
az újszegedi Rózsa Ferenc k e z e " a Jelesege is. Azóta 
Termelőszövetkezetben. — azonban tájára sem néz a 
Azonban nem mindig volt ez ftezdasagnak. Sajat, mintegy 
fg_ ezer négyszögöles kertjevei 

foglalja le magát, ennek ter-
fl tétovázás Után ményeit szállította vasúton 

S * q Budapestre i«. Többször fel-
Tavasszal még sokan akad- szólították a munkára, sőt 

tak olyan ú j belépők, akik alkalmazták a közgyűlés ha-
Í8léje sem néztek a szövet- tározatát: munkaegységeket 
kezetnek. A télen aláírták vontak le az igazolatlan el-
ugyan a belépési nyilatkoza- maradás miatt, legutóbb pe-
tot, de mikor dolgozni kel- dig megvonták a háztáji föld 
lett volna, spekuláltak. A használatát. Ennek ellenére 
régi szövetkezeti tagságnak füle botját sem mozgatja, 
furcsa volt ez a húzódozás, Pedig kár és a saját érdeké-
hiszen ók megtalálták a szá- b e n k é r i a tagság, hogy amit 
mításukat. Miért okoskod-
tak a többiek? bír, tegyen meg a közös gaz-

A kommunisták azonban daságért. Igaz, hogy beteges 
gondosan a mélyére néztek — dehát nem kívánják tőle 
ennek a problémának. Kü- ^ a munkát, amit a fiata-
lön-külön beszélgettek az , k t ó l A t ^ mégsem 
emberekkel. Nem sajnáltak , ,. 
a fáradságot, s volt olyan fogadja el mentsegul a szo-
gazda, akit a lakásán is fel- vetkezet vezetősége és maga 
kerestek, mint például Póczó E tagság sem, hogy egyálta-
Mihálynét. A barátságos esz- lán nem bí dolgozni mert 
mecsere után, a meggyőző " • ... . 
érvek hatására ez az * * a P ^ 8 ' a z o t t h o r u e g e s 2 

új tag is megkezdte a szö- napokat kitöltő munka, 
vetkezetben a munkát S Az élet halad és jól halad 
nem bánta' meg. Nyilatkoza- a R ó z s a F e r e n c Termelőszö-
ta helyett inkább álljon er- ., _ 
re bizonyságul az, hogy ha- vetkezetben. S amikor egyes 
marosan beléptette a tsz-be -húzódozókato munkara ker-
f i a fejeségének az apját is. nek fel a szövetkezet veze-

tőt, vagy a pártszervezet tag-
jai, nem azért teszik, mintha 

— Ebben a hónapban el- nélkülük tönkremenne a kö-

Nem bánták meg 

másik egykori -húzódozó*. h ° g y találják meg a helyü-
— A múlt hónapban is 33,7 ket és boldogulásukat, mint 
egységet teljesítettem, s ahogyan ők is megtalálták, 
akárhogy számolok, a kerttel 
és háztájival együtt jóval Koloszár Béla 

ni, megakadályozni a faki-
vágást 

Ezért büntették hathónapi 
félfüggesztett börtönbünte-
tésre Gilicze János, Balástya, 
Tanya 285. szám alatti la-
kost. Gilicze a balástyai ta-
nácstól ez évben öt darab 
akácfa kitermelésére kért 
engedélyt Az engedélyezett 
öt darab akácfán kívül 32 
darab erőteljes élő akácfát 
vágott ki. Lázár Pálné, ö t -
tömös, Tanya 204. szám alatti 
lakos a Csongrád megyei ál-
lami gazdaság erdészetét 
pusztította. A múlt év ok-
tóberében 7 darab akácfát 
vágott kt. Tettéért a bíróság 
8 hónapi felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélte. 

Deák Józsefné, Asottha-
Jom, V. kerület 647. szám 
alatti lakos következetesen 
az erdőből szerezte be téli 
tüzelőjét. A járási tanács 
emiatt szabálysértési eljá-
rást indított ellene. De De-
ákné továbbra is a házához 
közel lévő állami erdőben 
vágta a fát. Mint visszaeső 

A s t r a n d o l o k k é n y e l m é é r t 

" sssam 

(Tóth Béla telv.) 
A Szegedi Fürdők Vállalat arra törekszik, hogy minél jobban szolgálja a strando-
lok kényelmét. Az idén megszüntették az úgynevezett mólót, amely nem volt biz-
tonságos és helyette hat kényelmes napozót állítottak fel. A vállalat házi műhelyé-
ben, saját beruházásból készítette cl ezekefc amelyeken — mint felvételünk mutatja 
— gyakori a -telt ház*. Most már a napimádókat mi sem gátolja abban, hogy csokn-

iládébarnára süttessék bőrüket 

Vigyázzunk a villamosra! 
Mi okozta a legutóbbi három közlekedési balesetet 

a József Attila sugárúton ? 
Tegnap reggel i öra n 

perckor a József Attila su-
gárút 6. számú ház előtt 
súlyos közlekedési baleset 
történt. A Gedd felé közle-
kedő villamosnak ment Tus-
kin Istvánné, Kálmány La-
jos utca 14. szára alatti la-
kos. A villamos a közelben 
lévő fához vágta az Idős asz-
szonyt, akit súlyos fejsérü-
léssel a Il-es kórházba szál-
lítottak. 

így szól a mai hírünk a 
legújabb közlekedési bal-
esetről. Sajnos,' az utóbbi 
időben igen gyakran olvas-
hattunk ehhez hasonlót a 
Dél-Magyarország hasábjain. 
Egy hét alatt három súlyos 
baleset történt a József At-
tila sugárúton, s valameny-
nyinél a sugárúton közle-
kedő villamos volt az egyik 
•szereplő*. 

,7 ipuseset" 
Mi okozza ezeket a bal-

eseteket, s hogyan lehetne 
elkerülni? — ezekkel a kér-
désekkel kerestük fel dr. Bú-
zás Gézát, a Közlekedési 
Vállalat forgalmi tisztjét. 

— A legutóbbi szerencsét-
lenség típuseset — kezdte a 
forgalmi tiszt. — Az elmúlt 
hét három közlekedési bal-
esetét mind gz emberi gon-
datlanság okozta. Mert mi 
történt tegnap? A József At-
tila sugárút 6. szám előtt 
-teljes gőzzel* haladt a vil-
lamos. Tuskin Istvánné — 
már a kocsiúton is szabály-
talanul közlekedett, hiszen 
nem az átkelésre* kijelölt he-
lyen akart átkelni — a vil-
lamoskocsi hátuljának ment. 

— Csaknem ugyanezen a 
helyen gázolta el az elmúlt 
héten a villamos Poroznak) 
Sándort. A nyomozás során 
kiderült, hogy Boroznaki 
egész délután italozott. A ta-
núk vallották, hogy Boroz-
naki egy taxi elől ugrott fel 
a kocsiútról, a figyelmetle-
nül tovább futott, így került 
a villamossínekre, a villamos 
összezúzta jobb lábát. 

Fokozott óvatosság 
— Csányi Istvánné a kór-

házban vallottg: csak azt 
vette észre, hogy a villamos 
kikapta alóla a kerékpárt. 
Csápyiné ugyanis gondatla-
nul a Textilipari Technikum 
előtt a villamosnak hajtott. 
Szerencséje mentette meg a 
súlyos balesettől. Valameny-
nyit a gyalogosok okozták 
gondatlanságukkal. Altalános 
jelenség, hogy az emberek 

nem veszik figyelembe a 
közlekedési szabályzatban 
előírt villamosnak járó el-
sőbbséget 

— Mi a Közlekedési Vál-
lalatnál mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy meg-
előzzük a baleseteket. Min-
den hónapban három óra 
kötelező oktatáson, tovább-
képzésen vesznek részt a 
villamosvezetők és a kala-
uzok." A közlekedési szabá-
lyok ismertetésén túl ezeken 
a foglalkozásokon részlete-
sen ismertetjük és elemez-
zük a megtörtént baleseteket. 
A forgalomban is ellenőriz-
zük a kocsivezetőket. De a 
közlekedésben résztvevő gya-
logosoktól is elvárjuk, hogy 
saját testi épségükért leg-
alább nézzenek körül, mi-
előtt a villamossínekre lép-
nének — mondta befejezé-
sül dr. Búzás Géza. 

.4 rendőrség véleménye 
Ezután a rendőrség közle-

kedést ellenőrző csoportját 
kerestük fel, s kérdeztük 
meg, mi a véleményük a vil-
lamosok által előidézett bal-
esetekről. Itt a következő-
ket mondták el: 

— A balesetek legnagyobb 
százalékát a gondatlanság, 
figyelmetlenség idézte elő. A 
három villamosszerencsétlen-
ségnél is ez volt az ok. A 
gyalogosok és a kerékpáro-
sok fa mögül, minden körül-
tekintés nélkül lépnek ki, 
hajtanak, s ez okozta a bal-
eseteket. A villamosközleke-
dést is fokozottabban ellen-
őrizzük az utóbbi időben. A 
villamosvezetők általában 
gondosan, nagy körültekin-
téssel végzik munkájukat, 
ezt mi sem bizonyítja job-
ban: még ebben az évben 
nem indult eljárás villamos-
vezető ellen. 

— A József Attila sugárút 
egyébként ls veszélyes köz-
lekedési góc Szegeden. Ezt 
az útszakaszt fokozottabban 
ellenőrizzük. Naponta 20-—39 
embert sújtunk a helyszínen 
pénzbírsággal. És igen sokat 
figyelmeztetünk. Altalános 
vélemény az, hogy az idus 
emberekkel fordul elő leg-
többször a baj. Ezért arra 
képjük hozzátartozoikat, ók 
próbáljanak hatni, hogy az 
idős emberek a legelemibb 
közlekedési szabályt tartsák 
be, csak a kijelölt helyen 
menjenek át a kocsiúton és 
lelépés előtt alaposan néz-
zenek körül. 

E héten nyit a Boszorkánykonyha 
és a Sárkány szálló és étterem 

A Szegedi Szálloda és Ven-
déglátó Vállalat ezekben a 
papokban különösen szorgal-
mazza, hogy a játékok meg-
kezdéséig, e hét végéig meg-
nyíljon a hídfeljárónál a 
reprezentatív berendezésű, 
Boszorkánykonyha elnevezé-
sű büfé éa a Sárkány Szálló 
és Éttereim a Nagyállomás 
mellett. 

Szabados István igazgató 
tsgnap elmondotta, hogy az 
erőfeszítések meghozzák 
eredményüket: néhány na-

pon belül mindkét újonnan 
berendezett vendéglátóipari 
egység a vendégek rendelke-
zésére áll. A Boszorkány-
konyha — elsőo6ztályú be-
rendezése és a figyelmes ki-
szolgálás ellenére — har-
madosztályú árakkal dolgo-
zik. Itt naponta ezer-ezer-
ötszáz vendéget tudnak fo-
gadni. A Sárkány Szálló és 
Étterem 12 szállodai szobá-
ban 20 ággyal, 400 személyes 
kerthelyiséggel és komplett 
tánczenekarral áll majd a 
vendégek rendelkezésére. 

Újabb 270 gyermek indul 
üdülni Szegedről 

A napokban tért vissza 
Szegedre az a 470 gyermek, 
aki két hetet töltött az or-
szág legszebb üdülőhelyein, 
a Balaton partján, vagy a 
Szabadság-hegyi úttörőüdü-
lőben. Szüleiknek csupán 87 
forintnyi hozzájárulást kel-
lett fizetniük, a költségek 
nagyobb részét a SZOT vi-
selte. 

A Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa gyermeküdülte-
tési akció keretében a Bala-
ton mellett 470 Csongrád me-
gyei úttörőt üdijltet idén. 

Most újabb csoport, 270 
gyermek indul a megyéből, 
hogy ismét két hetet tölt-
sön Faradon, Tóalmáson, 

vagy a Szabadság-hegyen 
kellemes pihenéssel, játék-
kal, szórakozással- Az újabb 
csoport augusztus 3-án in-
dul útnak «és augusztus 18-án 
tér vissza. 

T a n á c s ü l é s 
a III. h e t ü l e t b e n 
Csütörtökön reggel 9 óra-

kor ülést tart a III. kerületi 
tanács. Ax illést a Rákóczi 
utca II. szám alalt tartják, 
s azon a községfejlesziési 
tervet vitatják meg. A ta-
nácsülés nyihanos. 


