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A régi és új termelőszövetkezetekben 
késedelem nélkül haladnak 

a tavaszi munkákkal 
A korábbinál többet termelnek a szegedi járásban 

cukorrépából, pillangós takarmánynövények bői, borsóból, 
mákból — Rekordtermés ígérkezik a gyümölcsfélékbőt 

— Esősebb, csapadékos időjárást várnak a gazdák 

szokatlanul korán A téli szövetkezeti szerve-
zőmunka és az ezt követő keztek a rovarkártevők is. 
földrendezések befejezése A cukorrépatáblákon érzé-
után az egész szegedi járás Reny károkat okoz a répa-
területén késedelem nélkül barkó és a répabolha. A ter-
kezdték el a gazdák a ta- melőszövetkezetek gazdái 
vaszi talajelőkészítést és a azonban 
vetéseket. 

jelent- eredményesebb az őszi ülte-
tés — az őszi lombhullás 
után telepítenek. 

A% embert szállító űrhajó 
már a közeli jövőben 

útnak indulhat 
— mondatta Andrej Kuznyeeov professzor 

Andrej Kuznyeeov profesz-
szor kedden este a Művésze-
tek Dolgozóinak Központi 
Házában beszámolt a szput-
nyik-űrhajók segítségével 

Hosszú évek óta nem volt 
példa arra, bogy április 
első napjaiban, a kukorica 
kivételével, a legtöbb ka* 
pásnövény magja már a 
földben Jegyen. 
A tavaszi kalászosok az 

árpa- és a zabvetések tervét 
pontos időre teljesítették a 
járás szövetkezetei. 

máris megkezdték a vegy-
szeres védekezést. Növény-
védőszerekből nincsen 
hiány. 
A esapadékszegény tél és 

a száraz tavasz miatt gyen-
gébbek most kalászos veté-
seink is, mint amilyenekre 
a langyos, esős hosszú ősz 
után számítottunk. Bár a 
tavaszi fe j trágyázása, ápo-
lási munkákat mindenütt jó 
minőségben elvégezték a 
szövetkezetek. 

A jelenlegi helyzetet ala-

Korszerűbb géppel 
gyorsabb munka 

Befejeződött már a cukor-
répa vetése is. 

A tervezett 1555 kataszteri 
hóid cukorrépa helyett még P u l ^ 
az április 4-i ünnepek előtt gyümölcsfélékből 
1601 hóidat. vetettek el a 
szövetkezetek. Idén a járás 
szövetkezeti gazdaságai je-
lentősen 

növelik pillangós takar' 
mánytermő területeiket is. 

különö-
sen őszibarackból, sárga-
barackból. almafélékből, 
meggyből és cseresznyéből 
továbbra is rekordtermés 
ígérkezik. 

Hosszú idő óta nem volt 
Eddig 2329 kataszteri hold ^ m e n y e s beporzodas 
új lucernát vetettek. Étkezési k T n u i T - " 
borsót is nagyobb területe- bimbóban levő 
ken termelnek m o * : 985 ka- < tobb< 
taszter! hold az összborsóve- S^molcfosolmek meg a taté 
tés. a járás tsz-eiben. Ez t 5 " 6 , ^kos fagyők 
mintegy 20-30 százalékkal * u d t a k a r t a a i - I d e>. M e z ő 
több a korábbi évek átlagá- ^ " ^ I c v m e s u n k er-

tekét emeli meg az is, hogy 
a szövetkezeti gazdák már a 

Mákvetésböl 4 százalékkal tél ideién jól felkészültek a 
teljesítették túl a tervet vegyszeres védelemre. A 

gyümölcsfaolajos, mészkénle-a közös gazdaságok. Jelen-
leg kereken 800 kataszteri 
hold közös mák várja az 
erőt adó tavaszi esőt a já-
rásban. 

A falvak, tanyák dolgozó 
parasztjai éppen olyan szor-
galommal végzik munkáju-
kat a szövetkezeti gazdasá-
gokban, mint ezelőtt egyé-
nileg tették. 

Már kezdetben jól érez-
tette hatását a közös mun-
kák jó megszervezése is. 

ves, őszibarackoknál a bor-
dói leves rügyfakadás előtti 
permetezéseket mindenütt a 
maga idejében elvégezték. 
Ugyanakkor 

jelentős területeken új 
gyümölcsösöket is telepi-
tettek. 

Összesen 179 kataszteri hold 
új gyümölcsöst ültettek ezen 
a tavaszon a járás szövetke-
zetei. A korai kitavaszodás 
miatt az ültetéseket már be-
fejezlek. A tervek szerint 

Sok szövetkezetben a tábiá- azonban idén 777 hold új 
kon belül nemcsak brigádok- gyümölcsös lesz a járásban, 
ra, munkácsapatokra, hanem E területnek, döntő részén a 
családokra is felosztották a mélyforgatást már most el-
kapásnövényeket. Érvényre készítik s — miután sokkai 
juttatták azt a helyes elvet, 
aki többet dolgozik, aki töb- ' 
bet termel, többet is kapjon. 
A gazdák többlettermésük 
jelentős részét prémiumként 
vihetik majd haza. 

A nagy és szép tavaszi len-
dületet ezekben a napokbari 
egyre nagyobb mértékben 

fékezi a korai aszályra vál-
tozott időjárás. . 

Burgonyából például még 
mintegy " 220 kataszteri hold 
vetése hátra van. A barázda-
fenékig teljesen kiszáradt, 
rögös, illetve homokos föl-
dekbe. míg azok valameny-
nyire meg nem áznak, ér-
telmetlennek tartják most a 
gazdák a vetést. Hasonló 
helyzet mutatkozik a napra-
forgóvetésben is. Az eddig 
elvetett magok is számos he-
lyen csak sínylődnek a szá-
raz földben. A példátlanul 
korán érkezett tavaszi aszályt 
súlyosbítják az állandó hi-
deg szélverések. Eddig Baks-
ról és Tápéról jelentettek 
komolyabb, távaszi száraz-
ságból. szélverésből eredő 
karokat-: A borsó- és mákve-
tésekben azonban már más-
felé is mutatkoznak veszte-
ségek. A korai aszállyal egy-
időben 

végzett legutóbbi biológiai 
kutatásokról. Teljes bizo-
nyossággal elmondhatjuk •— 
jelentette ki —, hogy azok 
a változások, amelyeket az 
élő organizmusok az űrre-
pülés idején elszenvednek,, 
nem veszélyesek a védeke-
zés mai fokán és így a szov-
jet tudósok eljutottak annak 
a feladatnak a megoldásá-
hoz, hogy űrhajót bocsássa-

nak fel, emberrel a fedélze-
tén. 

Kuznyeeov professzor 
hangsúlyozta, hogy az em-
bert szállító űrhajó felbocsá-
tása a jelek szerint a közeli 
jövőben megtörténik. 

A professzor kijelentette: 
» A z embernek a világűrben 
teendő ugrása előtt vagyunk. 
Meggyőződésünk, hogy min-
den jól megy és kivívjuk a 
győzelmet*. 

Ausztriában új kormány alakult 
Kedden utolsó miniszter-

íanácsi ülését tartotta Juli-
us Raab kancellár kormá-
nya és benyújtottá lemondá-
sát. Az osztrák miniszterta-
nács feje pontosan kancellá-
ri kinevezésének nyolcadik 
évfordulóján vonul vissza az 
aktív politikától. 

Adolf Scharf osztrák köz-
társasági elnök Alfons Gor-

bachot. az Osztrák Néppárt 

elnökét bízta meg az új kor-
mány megalakításával. 

Gorbach két új minilttert 
és két új államtitkárt vont 
be kormányába. 

Az új Gorbach-kormány, 
amelyet az Osztrák Néppárt 
bizonyos mértékű jobbra-
tolódása jellemez, a jövő hé-
ten mutatkozik be a parla-
mentben, ahol Gorbach kan-
cellár kormánynyilatkozatot 
tesz. 

(Somogyiné felv.) 

Az újszegedi ládagyár karbantartó műhelyében gyorsab-
ban megy a munka, mióta új, nagy teljesítményű, fo-
lyadékhűtéses síkesztergapadot szereltek fel. A századmll-
liméter pontossággal dolgozó új gép, melynek forgási se-
bessége is nagyobb az eddig használtaknál, a Bolgár Nép-
köztársaságban készült és szakemberek állítása szerint 
felveszi a versenyt az eddig ismert NDK-gyártmányú 
esztergapadokkal is. Felvételünkön az új gépet láthatjuk 

munk ában 

Egybef üggő sétányokat alakítanak ki 
a Széchenyi téren 

Megszűnnek a belső útkereszteződések — Lebontják a vaskorlátokat 
— Nagy kővázákat helyeznek el 

A nápokban már jeleztük, hogy terv ké-
szült a Széchenyi tér átrendezésére. Tu-
lajdonképpen nem az. egész tér átrende-
zéséről van szó — hiszen az épületsarok 
jellegét, a tér helyzetét figyelembe véve 
már korábban kialakították a parktükrö-

. ket, hanem jelentős részmegoldásokról. 
A korzó középső útvonala megmarad ré-

gebbi formájában, csupán új aszfaltbur-
kolatot kap. A fák alatt két oldaLon hú-
zódó járdát egysíkúvá alakítják át. Nem 
lesznek útkereszteződések, hanem a Ká-
rász utcától a Takaréktár utcáig a szé-
le? középső sétányt, egybefüggő járda, A 
megfelelő magasságú szegéllyel bontja 
meg. A platánok törzsei alatt levő szabad 
köríveket megnagyobbítják, hogy a fák 
gyökerei hosszú ideig ne emelhessék meg 
az elterített aszfaltburkolatot. Ennek a 
megoldásnak munkálatai folynak jelenleg, 
majd megkezdik a további rendezést. 

A négy belső útkereszteződés megszű-
nésével mód nyílik arra, hogy a tér álta-
lános sétány jelleget öltsön. Ennek érde-

kében a négy "utcabenyilás« járdarészeit 
is felbontják és az úttest széléig meghosz-
szabbítják a parktükrüket. Maga a rövid 
úttest a most épülő hosszú járdával egy-
öntetű lesz, vagyis jobbra és balra for-
duló sétányt formálnak ki. Mindezzel egy-
időben eltüntetik az idejétmúlt alacsony 
vaskorlátokat — azok alapköveinek meg-
hagyásával — és a beugró sétányokon 
műkőből készült nagy virágvázákat he-
lyeznek el. 

A terv megvalósulásával még szebbé va-
rázsolják a Széchenyi teret, ahol alkalom 
nyílik esetenként virágkiállítás bemutatá-
sára is. A szakszerűen nemrégiben át ül-
tetett platánfák közül már több "megin-
dult*, levelet hajt. A 'gondos kezelés nyo-
mán — a vastag törzsek köré csavart 
szalma állandó nedvesen tartásával — 
minden remény megvan rá, hogy rövid 
időn belül a kiszáradt fák helyén megfe-
lelő magasságú lombos platánok díszeleg-
jenek. ! 

A Szegedi Zenei Hetek elé 
A Szegedi Zenei Heteket ezúttal másodízben rende-

zik meg a KISZ kulturális szemle keretében, s remélhető-
en olyan, vagy még nagyobb sikerrel és eredménnyel, 
mint a tavalyi volt. Ez annál is inkább várható, mert 
szereplés a kulturális szemlén Liszt és Bartók évfordu-
lókhoz kapcsolódik, s ez már önmagában is sokra kötelezi 
ének- és zenekari kultúránk tevékeny szereplőit. 

Műsoruk összeállításakor különös gonddal ügyeltek 
arra, hogy Liszt- és Bartók-művek tolmácsolásával mél-
tóan adózzanak a két nagy magyar zeneköltő emlékének, 
kifejezve ezzel nemcsak az emlékezést, a hagyományok-
hoz ragaszkodást, hanem a szegedi kórusmozgalom érett-
ségét is. Énekkaraink, kórusaink az elmúlt években sok 
és nagyszerű szerepléssel már bebizonyították ugyan, hogy 
az országban a legjobb vidéki kórusok és énekkarok közt 
van a helyük. Ezt a kedvező helyezést azonban nem-
csak megtartani kell, hanem szépíteni is: egyrészt még 
jobb szereplésekkel, másrészt a kórusmozgalom további 
szélesítésével. 

Az utóbbi mellett szól, hagy a nagymúltú szegedi 
munkáskórusok és énekkarok mellett a KISZ kulturális 
szemlén fiatal, új énekkarok-is bemutatkoznak. Énekkari 
kultúránk ápolásának ügye előbbrehaladt az utóbbi idő-
ben, főként a Szegedi Karnagyi Klub munkájának ered-
ményeként. A Szegedi Munkásőrség 60 tagú férfikara, 
több honvédségi énekkar szerepel most első ízben a nagy 
ének- és zenekari szemlén, s a Szegedi Tatarozó Válla-
lat 

újjászervezett 50 tagú vegyeskórusát is új kórusként 
üdvözölhetjük. 

A kórusok és énekkarok számának növekedése min-
denesetre az általános fejlődés mellett bizonyít, amit re-
mélhetően a szereplések színvonala, az előadott művek 
sikeres tolmácsolása, de nem kevésbé a helyes műsorvá-
lasztás erősít majd meg. Ma már van is miből válogatni. 
A kórusművek kiadásában és terjesztésében — az előző 
évek gyakorlatával szemben — az utóbbi két évben je-
lentős 

a vá-Uozás. Közel 40 új, eszmeileg és művészileg 
egyaránt megfelelő kórusmű jelent meg 

A KISZ kulturál 
is szemle tehát arról is számot ad 

majd, hogy ae új műveket mennyire ápolják énekkara-
ink, mennyire képesek a mával szólni a mához, műso-
rukba felvéve természetesen az énekkari kultúra haladó 
kincseit ü. A helyes műsorválasztásnak és a jó szereplés-
nek ma már együtt kell járnia. 

Uj színfoltja most a második Szegedi Zenei Hetek-
nek, hogy tavaly csak a műkedvelő énekkarok és az álta-
lános és középiskolák énekkarai szerepeltek, most a fel-
sőfokú oktatási intézmények ének- és zenekarai is köz-
reműködnek. Közel 40 énekkar, illetve kórus, és számos 
zenekar szerepel most a második Szegedi Zenei Heteken, 
amely ma este 7 órai kezdettel nyílik meg a Zeneművé-
szeti Szakiskola hangversenytermében. Ez alkalommal az 
Újszegedi Kender- Lenszövő Vállalat énekkara, a DAV 
Erkel Ferenc Kórusa, az EDOSZ népi együttes kamara-
kórusa és a Szakszervezetek Általános Munkáskórusa sze-
replésével. A második Szegedi Zenei Hetek zárónapja' 
május 31-én, s bizonyára újabb lépésnek tekinthetjük, m, 
szegedi ének- és zenekari kultúrában. 


