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ISagy erőfeszítéssel

víztelenítik

földjeiket

I Gyakran kémlelik az eget
' a deszki Táncsics TermelőTsz gazdái
szövetkezet gazdái. Ha újabb, a deszki Táncsics
zivatart ígérő felhők tornyoHIIIIMIIIIIIIIIIIIinillllllilllllillHlllllllllllllllllllllllllllltlIlllllllllllllinillilllinillllllllllH s u lnak, akkor azt mondják: laj, s a Táncsics Tsz földA szövetkezet gazdáinak
fjúsz
esztendeje
lesz e. napokban,
hogy 1941. június várakozás nyomasztó érzése
— Bárcsak szétkergetné
a ¡ei lapos, mélyenfekvő része- gyönyörű hagymaföldjén i
1
terüle*
22-én a hitleri német csapatok orvul megtámadták
töltötte el az embereket,
hogy ne ken terülnek el. A bőven több mint öt holdnyi terüle
széj
az esőfelhöket
a Szovjetuniót
Fennhéjázó
elbizakodottságukban
arról amely fokozatosan halványo'
szónokoltak,
hogy villámháborúval
elfoglalják
az egész ¿ott és akkor változott
át
szovjet földet. A már közel két éve tartó háború azonban heves
izgalommá,
amikor
csak 1945-ben ért véget és nem Moszkvában, hanem Ber- Lengyelország
megszállása
linben, ahova visszaűzték
a győzelmes szovjet hadsereg
befejeződött«,
hós katonái a fasiszta
betolakodókat.
Mi zajlott közben az 1939-tól 1945-ig tartó háború hat
~K
esztendejének
kulisszái mögött? Ebből villant fel néhány
Varsó az európai' fóvároérdekes képet — többnyire
magyar nyelven
még meg g f ) k k ö zül elsőnek esett álnem jelent dokumentumok,
vtsszaemlekezesek
alapjan — d o z»tul a hitleristák pusztíma megkezdődő sorozatunk.
t h dühének
A Szovjetunió elleni támadás huszadik évfordulójának
„Szeptember
»9-én a vénapjaiban egyben emlékeztetőül
is szánjuk. Á világ
ne- ^
_
kapitulációja
id;jen
pein, rajtunk is múlik, hogy meg egyszer ne idéződhesseemlékirataiban egv náci
f
nek fel a fasizmus, a naci nemet hatalmi torekvesek bor- f ő t i s z t _
néhány napra
zalmas eseményei.
gépkocsin Varsóba mentünk.
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Jodl
tábornok,
Hitler
egyik bizalmasa. 1943-ban a
gauleiterek gvűlésén beszédet mondott, amelvben egyebek között a háború kitörésenek okaival is foglalkozott
Megállapította. hogy a cseh
konfliktus vértelen megoldása 1938 , őszén és 1939 tavaszán. továbbá Szlovákia alávetése a német hatalomnak
olyan módon növelte meg
Németország területét, hogv
kedvező stratégiai körűiményeket teremtett
a «lengye 1
kérdés« megoldására.
.Todl tehát bizalmas, belső
körben nem tagadta a német agresszió tényét, elfelejtette
azonban hozzátenni,
hogy a közvetlen földrajzistratégiai tényezőknél
meg

tisztában német szövetségese
szándékaival.
Ezért
Ciano gróf, olasz külügyminiszter' 1939. augusztus 11-én
felkereste német kollegáját,
Ribbentropot
Salzburg melletti rezidenciájában, hogy
megbizonyosodjék a dolgok
állásáról.
»Megkérdeztem öt — írja
naplójában —, miközben a
kertben sétáltunk:
— Nos, Ribbentrop,
mit
akarnak, önök? A korridort
vagy Danzigot?
— Egyiket sem — víllRntotta rám hideg, porcelánkék
szemét. — Mi háborút akamnk•
'
^
^
,
\
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megértetésében
és agreszsziójának felbátorításában az
a politika, amelyet
Anglia
és Franciaország
kormányai
éveken
keresztül folytattak
rt fasiszta Németország
irányában.
Közismert
tény,
hogy ezek az imperialista
kormányok a kommunizmustől való félelmükben és a
Szovjetunió iránti gvűlöletűkben kiegyező, békéltető
magatartást tanúsítottak a
hitleri agresszió iránt. Nvugtalanította ugyan őket Hitler kielégíthetetlen étvágya,
dé inkább áldozatul dobiák
neki Ausztriát
és CsehszlosíSfonroldaTiln^itt^
határozott cselekvéssel vessenek gátat az új világháború fenyegetésének, a náci vilaguralmi
törekvéseknek.
legfőbb igyekezetük
arra
irányult, hogy a Szovjetunió
ellen fordítsák * nácik hadigepezetét.
1939 augusztusában
az muropai politikai helyzet
ismét pattanásig feszült. Hitler Danzigot és a lengyel
korridort követelte, s a német propagandagépezet már
bevált módszerével idegőrlő
kampányba kezdett. A háborús fenyegetéseket határmenti
provokációkkal
nagyszabású katonai intézkedésekkel támasztották alá.
Az angol é6 francia kormányok ismét megkísérelték,
hogy egyezkedésre
bírják
Hitlert — lengyel szövetségesük rovására.

*»Ooruan
titkos
parancsa
«negallap.tja hogy
«miután
f
módszerek
politikai
l h t6 a
kim ruí
8 kel tl
'' "?
' V
f
határok helyzetének
rendé» s e r e »eroMato« uton keres
megoldaet«.
A tamadás napja: 1939.
weptomber 1. Közelebbi időP « * » 04 ora 45 perc.
Rs
masnap hajnalban 65
" e m e f , hadosztály
rnrltott
Lengyelországra,
amelynek
" ű k látókörű, reakciós kormanyai egesz korábbi politikajukkal az ellenség maimára hajtották a vizet. A
katasztrófa pillanatában a
felkészületlenség es zűrzavar
tetőfokán egyes lengyel katonai alakulatok és a polgári
lakosság néhány csoportjé, , . .
,
, . , ,
nak
hosiessege meg kesleltetni is alig tudta a német
páncélos hadosztályok, zuhanóbombázók és a gépesített
gyalogság kíméletlen roha-
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háború kirobbantásának
híre megdöbbentette az egész
világot, még a német népet
„„.
u
mA h f l b < > r u c,öndben.
rús hangulatban
következett
be — írja Werner Harz német újságíró. — Nem
volt
tomboló nép az
utcákon,
mint ahogyan 1914-ben, nem
voltak zászlók és felvonulások, nem meneteltek
ujjongó, felvirágzott
csapatok.
Berlin utcái üreseknek
lát-

A fasiszta
Olaszország tzottak,
egyetlen
kormánya sem volt teljesen sem lehetett látni.

csapatot
Csak a

Hirdessen
a Dél-Magyarországban!
liiflllllimill lllllltlCMllllttl IIIIIIIIIIIVIII llltlll IklIIIIMIttlIIII llltlll ItlIllllllillBlitSMMMHMg

Hirdetéseink

eredményesek!

apróhirdetési díj hétköznap 9 szóig
10,— Ft.
apróhirdetési dij vasárnap 9 szóig
20,— „
közlemények hirdetési díja hétközn. soronként 6,— „
közlemények hirdetési díja vasárnap soronk. 12,— „
keretes hirdetési díj hétköznap mm-ként
2,50 „
keretes hirdetési dij vasárnap mm-ként
3,— „
Hirdetéseket naponta 2-ig, szombaton 10 óráig veszünk
fel. Szombati hirdetéseket
szerda 2 óráig.
a Dél-Magyarország kiadóhivatalában,
Szeged, Klauzál tér 3. az., és
a Magyar Hirdető szegedi kirendeltaégeben.
Szeged. Károlyi u. 3. sz.

ttme^ilt

i

ború* élményem közül a leg- ;
mélyebb benyomást
tette ,
r m
« - Megrendültem attól, i
mivé lett ez a szép varos
Rombadőlt es kiégett hazak.
éhező és elgyötört nép. Az
éjszakák már kellemetlenül ,
hidegek voltak, por és füsttakaró ereszkedett a városra. ;
és mindenütt érezni lehetett I
az égett hús émelyítően édeskés szagát. Ivóvíz nem volt
sehol. Egy-két utcában lengyel ellenálló csoportok elszigetelt harca tartott még.
Máshol mindenütt csend honolt. Varsó halott város
volt«.
Varsó tragédiája azonban
csak első állomása volt annak a gigászi merényletnek,
amelyet a fasizmus az emberiség ellen tervezett
(Következik:
A FURCSA IIÁBORÍ!)

(Siflis fetv.)

A szövetkezel elnöke, Gárdonyi Imre, Hétár Károly a g T o n ó i m i x éa Huszár Beta Hrtgádvezeto a közös gazdaság térképét nézve, a földek víztelenítéséről tanácskoznak

csapadék megállt, tén víz áll. A hagyma —
földje- hullott
összegyűlt a mélyedéseken, amelyet 150 kataszteri holpusztulás fenyegeti a növé- don termesztenek
— naHősies
munkával
nyeket.
gyon szép, s nem különb az
A szövetkezet gazdái azon- Makón sem, amelyet tudvaDeszken nagyon elég len- ban nem nézik tétlenül a levően a hagyma tett híresne már az esőből. Az utóbbi sok vizet, szembeszálltak
a sé. A «Táncsics«-ban a hagyhárom hétben szinte kivétel természettel, hogy
víztelenít- maföld vízzel
borított
rénélkül mindennap zivatar sék a földeket. A férfiak, ki szén — ha nem folytatnák a
pásztázta a szépen megmun- gumicsizmában, ki pedig csak mentést — legkevesebb 500
kált, minden mezőgazdasági mezítláb nekifogott a mun- mázsa hagyma pusztulna el.
A hétfői, szinte felhőszakulturában bő termést ígérő kának és a földeket átszelő
földeket. Fekete, kötött a ta- csatornákhoz — ahogy itt kadásnak számító eső után
mondják — bajuszárkokat a szövetkezet irodájában a
kezdtek ásni, hogy a víz le- közös gazdaság térképe fölé
szaladjon a földekről. A hő- többen hajoltak. A szövetkesies munkának, ha nem is zet elnöke, Gárdonyi Imre, a
teljes, de jelentós az
ered- szövetkezet agronómusa. Déménye. A vízzel borított té- tár Károly és a szövetkezet
A szatymazi gyümölcstermelő körzetben a korán érő. rületekről
a szövetkezeti egyik brigádvezetője. Huszár
Myflower elnevezésű őszibarack szüretelése már megkez- gazdák által ásott árkokban Béla arról tanácskoztak, hogy
dődött. A híres gyümölcstermelő vidéken — amint la- gyors sodrással folyik tova a saját szivattyú felhasználápunkban ezt már jelentettük —^ idén rekordtermésre szá- csatornák felé a víz.
sával miként lehetne gyormítanak a szövetkezeti gazdák.' A jó termésből »ízelítőa földek víztelenítését,
Ujabb zápor után sítani
ként« tagnap, kedden már több szegedi üzletben is váa hagymaföld megmentését.
sárolhattak a város lakói.
— Amit tudunk, mentünk A brigádvezető azt is monTegnap különösen Zsombón szüreteltek sok ősziba- a víztől! — mondotta Gárdo- dotta, hogy brigádjának minrackot. s a Béke Tsz-ből. valamint a Virágzó Gyümölcsös nyi Imre. a tsz elnöke és Dé- den férfitagja kész közreműI és a Gyümölcsöskert elnevezésű termelőszövetkezeti cso- tár Károly,
ködni a földek víztelenítéséa tsz agronómuportokból több mint hat mázsát adtak át. a felvásárló sa. — A gyakori
ben. S nemcsak Huszár Béla
zivatarok
j szervnek. Szatymazon a nagyobb szüret, előreláthatóan a j következtében
azonban csor- brigádja, hanem valamennyi
hét végén kezdődik. .* ekkor már egy vagon finom gyü| dultig megteltek a főcsator- növénytermesztő brigád, a
mölcsöt küldenek külföldre.
nák. Hiába húztuk az árko- szövetkezet valamennyi férgondolja
kat. csak nem akart
keve- fitagja ugyanígy
mezőgazdasági
sebb lenni a viz. Aztán
a ezt. Hiszen
Vízügyi Igazgatóság is segít- termékekről, a szövetkezeti
ségül sietett. A deszki határ- tagság jövedelméről van szó.
Eddig a jó gazdálkodás, a
! ban lévó két
szivattyútelenyomán
sorra,
pet megindították
és a fő- szorgalom
! csatornákban
fogyni
kezdett rendre végezték a munkákat,
a viz. Rendszeresen járjuk a előre haladtak. Mutatja ezt
az
Az Állami Biztosító évek- latban az iskolai beiratkozá- területet, újabb
vízlevezető
hogy havonként
minden
munkaegységre
rendszekel ezelőtt egy valóban köz- soknál kell a biztoeitasi di- árkokat húzunk. Csak ne esresen
20 forintot
osztoti ne már az eső!
érdekű szociális biztosítási jat befizetni.
tak előlegként.
Most azonformát hívott létre a tanulóban közbejött a sok eső,
balesetbiztosítással.
Ennek
! összegyűlt a temérdek víz a
;
tsz alacsonyfekvésű terülenépszerűségét mutatja, hogy
tein. A közösség ereje, helytjelenleg csaknem 1 millió
állása azonban lényegesen
200 ezer iskolás — az. áltaj kisebbíti a veszteséget.
lános iskolások mintegy háEgy
emberként
A tanszékvezetői munka tartalmi kérdései az egyeteromnegyede, a középiskolás
címen tegnap délután értekezletet tartottak a Központi
diákoknak pedig 95 száza- men
A
sok
és
mindennapos
eső
Egyetem aulájában. Az ülésen részt vett Molnár Jáösszegyűlt vizet
léka — vett részt az idén a nos művelődésügyi miniszterhelyettes. Kovács Ferenc mi- nemcsak
tanuló-balesetbiztosítás ban, nisztériumi osztályvezető. A Szegedi Tudományegyetem jelent, hanem azt is. hogy a
kötött, fekete talajon, báramelynek évi díja mindösz- tanszékvezetőinek értekezletén képviseltették magukat más mennyire szerették volna,
egyetemek is.
sre 5 forint. Sok ezer óvodás
Dr. Antalffy
György, a Szegedi Tudományegyetem nem tudták végezni a nögyereket is biztosítottak szü- rektora megnyitó szaval után az értekezlet résztvevői dr. vényápolást. Nem nézve az
végzik
leik hasonló feltétellel.
Kalmár László egyetemi tanár, akadémikus referatuma. órát, minden erővel
csak
süsIlletve dr. Kovács István egyetemi tanár és dr. Agosfon a növényápolást,
Az. idén több mint 22 ezer György
tanszékvezető docens koiTeferátuma alapján meg- sön a nap, szikkadjon a tatAnulóbaleset történt az or- vitatták a tanszékvezetői munka problémáit.
laj.
A szövetkezetben nemsoszágban. A balesetekre egy
kára aratni kell. A búza,
év alatt 7 millió 400 ezer
óvatos becslések szerint kaforint kártérítést fizetett ki
taszteri holdanként átlagosan 13—14 mázsát, az árpa
az Állami Biztosító, vagyis
pedig 16—18 mázsát ígér.
jóval többet, mint amennyi
H a azonban továbbra is hulennek a biztosítási fajtának
A gyálaréti
Komszomol gazdaságok képviselői tettek lik az eső. gyakoriak lesza díjbevétele volt. Szegeden Termelőszövetkezetet
ered- látogatást a gyálaréti Kom- nek a zivatarok, akkor a ter.
is sok ezer forintra rúg azaz. I ményei alapján — amint la- szomol Tsz-ben, s szereztek vezettnél jóval több kéziI punkban jelentettük — a hasznos tapasztalatokat. A kaszásra lesz szükség, hiösszeg, amelyet
kártérítés- Földművelésügyi
Miniszté- szívesen fogadott vendégek- szen a nehezen
szaradó
ként fizettek ki az iskolás rium tízezer forinttal jutal- nek Vörös Bálint, a tsz el- gabonaföldekeh nem segítgyerekeknek. Az új, 1961— mazta. Á tízéves közös gaz- nöke adott tájékoztatót a hetnek megfelelően a gépek.
dasac bemutató üaem, s a
62-es évre szóló tanuló bal- környék tsz-einek vezetői, szövetkezet életéről, majd a E r r e i s
résztvevőknek Lázár István, :
gondolnak es a tsz
esetbiztosítás az ideinél is tagjai az idén is tapasztalat- a Komszomol Tsz agronó- , vezetői, tagjai egy emberlátogatnak el a
alaposabb lesz es a politech- cserére
musa mutatta be a szép gaz- ként, szívvel-lélekkel
azon
••Komszomol—ba.
nikai oktatásra is kiterjed.
Tegnap, kedden a deszki, daságot, amely mind a nö- vannak, hogy űrré legyenek
Az. új biztosítás Július else- a röszkei, a szőre,ti. a kii - vénytermesztésben, mind az a természet okozta gondokiváló I k o n
bekházi, a tápéi, a sánrlor- állattenyésztésben
jével kezdődik es a gyakor-1 falvi es a szatymazi közős eiedmenyeket ér el.
M .S.
hulljon
inkre.

több

víz a

Megkezdődött az őszibarack-szüret

Huszonkétezer (anulóbalesetre
7 millió 400 ezer forint kártérítés

Egyetemi tanszékvezetők
értekezlete Szegeden

Tapasztalatcsere
a gyálaréti Komszomol

Tsz-ben

