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Szakorvos-brigádok 
látogatják a Szeged 

környéki 
termelőszövetkezeteket 

Szeged város és a szegedi 
járás tanácsának egészség-
ügyi osztálya szakorvos-bri-
gádokat alakított, amelyek 
lakóhelyükön keresik fel a 
szövetkezeti gazdákat A bel-
és nőgyógyászokból, sebé-
szekből és más szakorvosok-
ból álló csoportok az első 
rendeléseket a szegedi Tán-
csics Tsz központi tanyájá-
ban tartották, most pedig a 
nagy nyári mezőgazdasági 
munkák befejezése után fel-
keresik a távolabb fekvő ter-
melőszövetkezeteket is. 

A szegedi járás mintegy 50 
kczös gazdaságába jutnak el 
a szakorvosok. 

A pártélet eseményeiből 
KÖZÖS PART-
ÉS KISZ-TAGGYtlLÉSEK 

zatot hozott, hogy többet kell munkaprogramot dolgoztak 
foglalkozni az idős és nyűg- ki. A többi között például 
díjas dolgozók problémáival, segítik a munkaverseny fel-

A szegedi járás pártalap- E célból felhívták például a lendítését, a politikai és 
szervezeti és KISZ-titkárai pártbizalmiakat, hogy a jö- szakmai oktatást. Az erdő-
a héten közös értekezletet vőben a nyugdíjas párttago- igazgatóság pártszervezete 
tartottak. Itt megtárgyalták bat is hívják meg időben a felkarolja ezt a kezdemé-
— a többi között — a KISZ' 
alapszervezetek vezetőségei-
nek újjáválasztásával, s a 
KISZ országos kongresszu-
sával kapcsolatos feladato-
k a t Ezt követően járás-
szerte közös párt- és KIÍ.Z-
taggyűléseken vitatják meg 

taggyűlésre, megbízást ad- nyezést, s megbízta egyik 
tak továbbá a nőtanácskom- tagját, hogy segítse a többi 
munistáinak, hogy törődjenek erdészetekben is a pártcsopor-
többet az idős munkásokkal, tok létrehozását, majd mun-

káját. 
PARTCSOPORTOK 
AZ ERDŐGAZDASÁGNÁL 

A Csongrád megyei Álla-
az ifjúkommunisták tenniva- ^ Erdőgazdaság erdészetei-

PROPAGANDISTA-
ELÖKESZÍTO 
TANFOLYAM 

3Cór hinta, 
„JőiílLámzá rBalat&n", 

foláiketík 
A szegedi vidám park tervezőinek látogatása Budapesten 

és Sztálinvárosban 

Már hírül adtuk lapunk- fel a szegedieknek megvé-
ban, hogy a városi tanács telre, a ringlispilt, kis autó-
és a Hazafias Népfront a 30 kat és a népszerű dodgemet 
éves városfejlesztési tervből 

Társadalmi munka 
a gyermekekért 

A főváros után követke-

lóit 
SZÁMÍTANAK 
AZ IDŐSEBBEKRE IS 

A Textilművek I. alapszer- deményezést 
vezetének taggyűlése határo- pártcsoportot 

nek kommunistái a községi 
pártalapszervezetekhez tar-
toznak. Most a sándorfalvi 
erdészet párttagjai jó kez-

„ Nyáron vályogot vetek..." 

Ahonnan évente sok esaládi ház 

Szeptember 1-én kezdődik 
a városi és járási propagan-
disták előkészítő tanfolyama 
az ú j oktatási évre. Az "idő-

indítottak el: SZerű kérdések- és a "mar-
alakítottak, s xizraus—leninizmus- tanfo-

lyamainak vezetői tíz napot 
töltenek tanulással. Az elő-
készítő tanfolyamon több 
százan vesznek részt. 

építőanyaga kikerül 
Tavasszál, amikor a hű-

vös, vizfodrozó, nádat hajlít-
gatö szelek komiszsága, já-
tékos pajkossággá szelídül, 
a tápéi vályogvető cigányok-
nak már nincs maradásuk 
házaikban. Naponta több-
ször is körüljárják a falu-
széli ásványhát kubikgödre-
it, tapogatják, valósággal 
kóstolgatják a ragadós, sár-
ga földet, lehet-e már kez-
deni a "vetést"? 

És a májusi verőfény, a 
Jankó-családot már kint ta-
lálja a gödrökben. Erre az 
időre már megérkeznek a 
cimborák, a rokonság is. 
Kecskeméti, félegyházi, do-
rozsmai cigányok jönnek a 
faluba, hogy itt megkeressék 
a család télire valóját, fel-
vállalják a szezonra a mun-
kát. 

Jó lesz-e a szezon? Azt as 
öreg Jankó András meg a 
két fia, Pali és Gyurka már 
jó előre meg tudják "sac-
colni ". Mennyi volt a falu-
ba a farsang idején a lako-
dalom? Ha sok munkájuk 
volt a télen a "szárazfák-
vallatóinak, mármint a ze-
nészeknek, ez azt jelenti, 
esztendőre új házak is kel-
lenek a fiataloknak, ahhoz 
pedig vályog kell. Bár mos- „ . . . . . .. . 
tanában ezt is egyre nehe- Ötször, hatszor is ai kell kapaznl, meg kell taposni az 
zebb előre kiszámítani. Hi- agyagot, ebből lesz a jó vályog 
ÍÍÜLÍ* L Í ^ ^ Í ^ Iákba rakott "kúpokkal" a ségös dolgozó embörök va-
- -- -- nagy liba-, kacsaúsztató gyünk, csak olyanok, mint 

gödrök partját. Az építkezé- akiknek csináljuk a vályo-
legény már leginkább az új 
házba viszi mátkáját. 

Kezdés előtt szépen letisz- sgfc általában cséplés után got. Ha a gazda kiváltja a 

TUDOMÁNYOS 
PROPAGANDA-
BIZOTTSÁGOK 

Jövő havi taggyűléseiken 
tudományos propagandabi-
zottságokat alakítanak a sze-
gedi járás kommunistái. E 
bizottságoknak valamennyi 
községben az lesz a feladata, 
hogy mind a párttagság, 
mind pedig a pártonkívü-
liek tudományos érdeklődé-
sét kielégítse. Tervszerűen 
segítik a természettudomá-
nyos ismeretek, s a mate-
rialista világnézet terjeszté-
sét, tájékoztatják az embe-
reket a korszerű technika 
vívmányairól. 
TSZ-TAP ASZT AL AT-
CSERÉK 

A röszkei termelőszövetke-
zetek pártszervezeteinek kez-
deményezésére negyedéven-
ként tapasztalatcserét tarta-
nak a helyi tsz-vezetők a 
gazdálkodás, munkaszervezés 
és egyéb feladatok jobb el-
végzése céljából. E módszert 
most tovább fejlesztették. A 
héten más vidéki: a kübek-
házi Sarló és Kalapács Ter-
melőszövetkezet gazdálkodá-
sát tekintették meg a rösz-
kriek. A tízéves kübekházi 
tsz-be látogattak át, s a lá-
togatást követő közös ebéd 
után megvitatták a látotta-
kat. 
ÜJ PARTALAPSZERVEZET 

előrehozta az ifjúsági park 
megépítésének határidejét 
Több nagyvároshoz hason-
lóan, remélhetően jövőre 
már Szegeden is üzemel a zett az érdekesebb tanul-
vidámpark. mányút, hiszen ahogy elju-

tott Szegedre a hír, a sztá-
Munkában az akcióbizottság linvárosiak társadalmi mun-

kával építették vidámpark-
Az első lépés a napokban j u k at , szegeden is már ed-

történt meg. Vidámpark d ; g s o k üzem és dolgozó je-
tervezésére, építésére akció- lentkezett munkára. Sztálin-
bizottság alakult. Ebben városban a sportpálya mel-
valamennyi szegedi tömeg- je-tt árnyas ligetben terül el 
szervezet és nagyobb válla- a vidámpark. Jelenleg 34 
lat képviselője részt vesz. f p j e játék áll a sztálinvárosi 
Az akció-bizottság a KISZ, g y e r m e k e k rendelkezésére, 
a Nőtanács, a Szakszerveze- A közkedvelt úttörővasút 
tek Megyei Tanácsa képvi- hossza pedig 2200 méter. A 
selői, a városi tanács illeté- sztálinvárosi vidámpark 
kes osztályvezetői, Lacsán igazgatója, Jelinek Fülöp 
Mihályné országgyűlési kép- készségesen állt a szegediek 
viselő, a három kerület ta- rendelkezésére, annál is ta-
nácselnökei, néhány nagy- k a b b , mert ahogy elmondta 
üzem, vállalat igazgatója, a _ Beszédes Kornél, a sze-
Hazafias Népfront szegedi g e d i tervező sokat segített 
vezetői és aktívái Budapes- a z g vidámparkjuk felépíté-
ten és Sztálinvárosban ta- sében. A játékeszközöket ta-
nulmányozták a vidámpar- vétel nélkül a vasmű dol-
kok felépítését és üzemelte- g o z ói készítették el társa-
tését. dalmi munkával, az ezekhez 

A bizottság útja elsőnek a szükséges anyagot pedig a 
fővárosba vezetett, a kis városi tanács adta. 
vidámparkba. A bizottság A Hazafias Népfront sztá-
négy mérnöktagja — három linvárosi vezetősége felaján-
gépészmérnök és egy épí- iási lapokat készített, s 
tészmérnök — rajzot készí- e z e n vállaltak munkát sze-
tett a kis vidámparkban te- m é ly szerint a dolgozók, 
lálható játékokról. 

A JÁRÁSBAN 

togatjak, elegyengetik a k e z d ö d n e k a faluban. Ekkor- községiül az agyagot, és tö-
xplaccot" oda hordjak a ra ^ a megrendelők elfu- reköt is ad, akkor kevesebb, 
sárba való polyvát, kopolya- z z i k ^ elsó „vetése. ha pedig nem, akkor 500 fo-
kutakat csinálnák a_ víznek. ^ Az épitkezések egy nn£. 
Es ezután teljes erővel be- misífc csoportja késő őszig, Odább aztán az ifjabbik 
levetik magukat a csöppet majdnem a tél elejéig hú. Jankó világosabb egyezséget 
sem mgylesre méltó nehez 2Ódik j hdt éríflető, ha ajánl. Háromszáz forintért 
munkaba. A férfiak kora „ .„A.„c^nt(,ki derek, is már meacsináliuk. Hiaave 
reggeltől késő estig lenn áll- a mindenszenteki derek is már megcsináljuk. Higgye 

, ..... , r - . még az ásványháti gödrök el, nagyon meg kell dói-
nak a gödörben, kapaval m r t j á n találják a Jankó- gozni a forintért. Nem do-
vagják, locsoljak, pelyvaz- £alddoU A munkanapok bálózhatunk a napi ezerrel, 
zák a felásott agyagot. Az- ilyenkor már rövidebbek. 700—800 is elég estig. A ke-
tán kis, szánkótalpú ikerve- Kilenc-tíz óra felé kezdik a resetbül sok kell a kosztra, 

formázást, estére mert a sár megenné az em-
azért így is ki- bert. 

' nyomják az 500— Jóleső érzéssel, szelíd mo-
; v 600-at. A levegő sollyal nyugtázza később, 
í már hideg, de az hogy nem vagyok én gazda, 

agyagban benne ér- egyszerűen csak érdeklődöm 
zödik még a perzse- a munkájuk után. Nem til-
lő nyár utolsó me- takozik a fényképezés ellen 
lege. Amikor bepil- sem, hiszen ö már filmen is 
lézik a víz tükre, s szerepelt, méghozzá a Rá-
éjszakánként cifra kóczi hadnagyá-ban "lépett 
kis jégvirágok kép- fel", mint lovaskatona — 
ződnek a lágy sár mert hogy éppen akkor ka-

$ ÍÉ| tetején, akkor van iona is volt. 
vége a. szezonnak. És ezt már a gazdáktól 

— Hogy kel ezre? hallottam: a tápéi vályogból 
— kérdezem az öreg jó falat lehet csinálni. Gon-
Jankótól. Bodor füst- dozással 80—100 esztendeig 
felhőt ereget nagy i$ megteszi. Ezért van az, 
tajtékpipájából, mi- hogy a szomszédos Petőfi-
közben térdig jár a telep építkezői is leginkább 
szortyogó sárban, itt szerzik be a vályogot, de 
Eleinte nem vála- sokat behordanak Szeged 
szol, hamiskás hu- külvárosaiba is. Egy-egy 
nyorgással néz a szezonban félmillió vályog is 
parton álló asszo- elkészül itt, az ásványháti 
nyára, aki egy kubikok partján. Természe-
csibuknak is be- tesen ez nem mind a tápéi 
illó szipkapipá- cigánycsaládok munkája. 
ból vigyorogva szív Sokan vannak az építkező 

tökbe feladják a pépes sa- egy vastag pántos szivart, fiatalok között, akik szabad-
Tat a partra. Boszorkányos összekacsintanak, látom gaz- ságuk alatt, meg a gyári 
gyorsasággal telnek meg a dának, azaz vettetönek néz- műszak után maguk for-
kis formaládikók, pillanat nek. mázzák ki az új családi ié-
műve az egész, megfeszül a — No — toldom a szek 15—20 ezer ősi építő-
kötél, az asszonyok húzzák a szót — hát mennyi az? Kit elemét, a vályogot. Az évi 
friss vályogot ki a többi hogy lehet becsapni? — Er- termelés annak ellenére sem 
mellé a sorba. re már kicsit megsértődik az csökken, hogy téglagyáraink 

A búzaérlelö júniusi napok öreg. egyre több csengős hangú, 
már teljesen beterítve talál- — Nincs itt szó, kérőm, jó téglát adnak az új csalá-

Üjabb pártalapszervezet 
alakult a szegedi járásban. 
Az Asotthalmi Állami Gaz-
daság pusztamérgesi üzem-
egységének tizennyolc párt-
tagja alakította meg e hó-
napban alapszervezetét, s 
dolgozott ta programot a 
politikai munka megjavítá-
sára, a termelőszövetkezeti 
mozgalom segítésére, s a 
gazdasági munka támogatá-
sára. 

A bevált tapasztalatok 
alapján 

Tizenhat óra volt a legke-
vesebb, de van jónéhány 
olyan sztálinvárosi is, aki 
már a 600—700-ik társadal-
mi óránál tart. Egyébként 

A szegedi vidámpark épi- Sztálinvárosban nagy becsü-
tőinek aránylag könnyebb a lete van a társadalmi mun-
dolguk, hiszen számos példa kának. Pontos kimutatást 
és sok hasznos tapasztalat vezetnek róla és aki 30 órás 
áll már rendelkezésükre. A munkát végzett bronz, aki 
budapesti Vidámpark főmér- 70 társadalmi munkát ezüst, 
nöke például elmondta, hogy aki 120-at arany jelvényt 
a népszerű kerékpár-pályát kap. 
ne aszfaltozzák, hanem be-
tonnal képezzék ki. Az asz-
faltban ugyanis mély nyo-
mot vág hosszab használat 
után a kerékpár és ez ba-
leseti forrás lehet. A vízi 
körcsónak, az autós körhin-
ta, a repülőhinta nagy tét-

Segítség a szegedieknek 
A sztálinvárosi vidám-

parkból sem hiányzik az 
autós, repülős körhinta, a 
lánc- és hajóhinta, van itt 
"Hullámzó Balaton-, ring-

„ , „ . „ . . . lispil és több érdekes já-
szesre talalt a szegedi lato- . .. T ,. , , , l ^ ö i t c t á * t e k - J e l l n e k Fulop igazgató gatók között, s már ott, 
szinte egy emberként állapí- megígérte, hogy valameny-
,„ , , . . .. _ ,. nyi játék műszaki rajzát 
tottak meg ilyen a szegedi , ..... , . . . 
vidámparkban "is lesz.® A ^ u l ^ ^ 
népszerű játékok közé kell f * s e n fo^etó mérnköknek 
sorolni az óriáskereket. A l e s Z a tervezo mernokoknek. 
bizottságban lévő tervezők A hasznos kirándulás 
alapos műszaki leírást ké- anyagát ezen a héten dol-
szítettek róla. A budapesti gozzák fel a bizottság tag-
Vidámpark vezetői elmon- jai, s a jövő héten készítik 
dották, hogy felújítják a el a látottak alapján a 
parkot, s a régi játékokat programtervet, mit kíván-
kicserélik. így egy sor igen nak megvalósítani Szegeden. 
érdekes játékot ajánlottak Horváth Lászlóné 

Míg a férfiak elkészülnek a 
sárcsinálással, jól esik egy 

szivar a kis tajtékpipából 

A TÜRELEM TETEJE 
Hogy milyen birka- tüstént hozzáláttam űriember ugyanis rendületlen kltartás-

türelmű emberek lé- megmutatni, milyen nem kevesebbet je- sal — hogy a tőkés 
teznek még manap- legény vagyok én. lentett ki, mint a rend állítólagos sza-
ság is plánétánkon! Hosszadalmas len- következőket: "Mind- badságát ültethesse a 

Egyszer pendelyes ne itt leírni, mikép- addig, amíg nem áll helyébe —, méghoz-
utcagyerek korom- pen fogtam újra meg helyre a szabadság zá tízévi meddő, tel-
ban a velem egyivá- újra hozzá a sziszi- Kelet-Európa kom- jesen hiábavaló rá-

feladathoz, s munista országaiban, galmazás után is, ez 
háromórányi a Szabad Európa már igazán tisztelet-

Rádió változatlanul re 

sú kispajtásom át- fuszi 
nyújtott nekem egy vagy 
félig elhasznált fog- erőlködés után ho-
krémes tubust. (El gyan vallottam tel- ellátja hírekkel a 

Elég vasfüggöny 
kis lakosságot-. 

Hát ez alaposan le-

nem tudom képzelni, jes kudarcot, 
honnan csenhette.) annyi, hogy 
Mielőtt azonban ki- cimbora a végén sza-
engedte volna a ke- bályosan hempergett pipált engem! 
zéból, jól megnyom- a sikongó nevetés-
ta a végét, s a ki- tőL Már egy másik 
lökődött tejfölszerű darab lekváros ke- tem, hogy ha valaha egész emberöltön ke-

méltó türelmes-
ségre vall. Ezen már 

mögötti nevetni sem érde-
mes, jóllehet a ki-
jelentés felette ne-
vetséges. Tudott do-

Eddig ugyanis ab- log, hogy a nevetést 
ban a hiszemben él- sem lehet bírni egy 

megszakítás pépre bökve masza- nyeret is eltemetett valahol türelem-díja- resztül 
tos ujjával, azt közben, de bíztatott, kat osztogatnak, ak- nélkül, 
mondta nagy hen- hogy majd kér még kor az arany fokoza- Mert az nem lehet 
ccgve: az anyjától, s abból tot feltétlenül az én kétséges senki előtt, 

— Ha ezt vissza- nekem is ad nem mellemre tűzik majd hogy a Szabad Euró-
gyömöszölöd a he- egy, hanem két ak- a fogkrémes tubussal p a Rádió-bizottság 
lyére, adok egy ha- kora harapást, amek- történt végtelen aka- tiszteletre méltó el-

korát csak birok. ratmegnyilvánulásom nőkének holta nap-
a Ez a kis történet elismeréseként. De ja j ) ? k e ) l koholt, ha-

zug híreket gyárta-
nia, ha szavát akarja 

rapást. 
Rávillantottam 

szemem, amint fecs- vágódott az eszembe, most már tartok tö-
kefarkúra harapta amikor elolvastam a le, hogy nem leszek 
éppen a jókora lek- DPA hírügynökség esélyes. Arcbibald S. tartailí "sőt a" ieszár" 
város kenyeret, ami- jelentését, amely sze- Alexander úr mögött m a z o t t a i is nyugod-
tői a fülecimpájáig rint Archibald S. én szégyenlősen el-
ragacsos volt az arca. Alexander, a Szabad bújhatok, hiszen 

— Az semmi — le- Európa Rádió-bizott-
gyintettem, nagyot ság elnöke nyilatko-
nyelve az összecsor- zott a müncheni új-

szocializmust 
rendszerek ö 

építő 

jak, vályoggal és százas gú- sémmi becsapásrul. Tisztös- di házakhoz. Csépi József dult nyálamból és ságíróknak. Ez az lásában reménykedni 

tan az örökéhe lép-
hetnek. 

Hát csak csinál-
j á k . . . 

N. L 


