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A% ö gabonájuk 
a mi kenyerünk is 

Üzemi párttitkár a kombájnos a termelőszövetkezetben 
A gabona, a falu. a ter-

melőszövetkezet hallatára a 
Szegedi Autójavító Vállalat-
nál félretesznek minden más 
munkát. Azt mondják, a 
paraszti munka segítése 
most a legelső. A -szerelőket 
egész éven át az üzemhez 
köti a kötelesség. így van ez 
most is, de kezüket rajta 
tartják nemcsak az általuk 
patronált zsombói Béke és 
baktói Felszabadulás Tsz, 
hanem a környező falvak 

termelőszövetkezeteinek 
ütőerén is. Ez nemcsak ab-
ban nyilvánul meg. hogy 
külön javító-brigádokat szer-
veztek, amelyek, ha szüksé-
ges, a helyszínre sietnek, 
hogy a mezőgazdasági gépe-
ket a lehető leggyorsabban 
kijavítsák. Aki ma végigjár-
ja a műhelyeket, úgy érzi, 
hogy beköltözött ebbe a Tol-
buhin sugárúti üzembe is 
az aratás, a termésbetakarí-
tás minden gondja, problé-
mája. 

Izlik-e a kombájnosság ? 

Az üzem munkásai között 
van olyan, aki vidékről, Sző-
regről, Kiskundorozsmáról, 
vagy még a távolabbi közsé-
gekből járnak be. Másoknak 
szülei, rokonai parasztok. De 
manapság a "tősgyökeres-
szegedi munkás is közel ér-
zi magához a falut, a terme-
lösszövetkezetet. Máskor nem 
hagyták szó nélkül, ha va-
laki azzal lépett a műhely-
be, félretenni mindent, itt 
egy postarminka. 

Néhány napja az előbbi 
szavakkal állított be a bak-
tói Felszabadulás Tsz kom-
báj nosa. Amikor megjelent, 
többen körülfogták, kérdez-
ték, hogyan ízlik a kombáj-
nosság, kell-e sok port nyel-
ni, s mikor jön vissza már 
az üzembe. 

— Hétfőn már ismét ide-
haza leszek — mondta Né-
met Kálmán kombájnos, aki 
nem más, mint az üzem 
párttitkára. Harmadik hete 
dolgozik már a tsz-ben vál-
tótársként Kiss Jánossal, a 
sándorfalvi gépállomás trak-
torosával. 

A tsz-ben is e d a h a n 
érzem magam 

— Most az üzem a mun-
kahelyem. d e a tsz-ben is 
odahaza érzem magam. 11 
éve ismerem a baktói szö-
vetkezeti parasztokat, ők is 
engem — mondja Német 
Kálmán. — Jó barátok va-
gyunk. s nem tudok ellent-
mondani. ha hívnak, segítsé-
get kérnek. A Felszabadulás 
Tsz-t sürgette az aratás, s 
hogv kora reggeltől késő 
estig "legelhessen- a kom-
bájn. én is nyeregbe száll-
tam. 

Ketten eddig 120 hold ga-
banát arattak. Ebben volt 
már eddig 19 mázsás átlag-
termésű árpa. 17 és fél má-
zsás olasz búza. A kombájn 
most ott .iár a baktót határ-
ban, az algyői földek mel-
lett. Amikor látogatóba ér-
keztünk Sarnyai Vencel igaz-
gatóval. s az üzem egyik 
mérnökével és Vidács bácsi-
val, a tsz taeiával. éppen 
megtorpant a kombáin. 

— Hasznos munkát — kö-
szöntünk a gép körül fogla-
latoskodóknak 

— Mondanánk, hogy vé-
szük legyen benne — vála-
szolták —, de tudják, amit 
most csinálunk, nem tarto-
zik a kombánjmunka szép-
ségéhez. Ugyanis "medvét« 
fog tunk . . . 

Hegyünk tovább 

A medvefogás azt jelenti, 
hogy eldugult a dob. a 
kombájn nem bírta erővel a 
dőlt gabonát. Sokat nyelt 
belőie egyszerre, s most van 
dolguk a kezelöknek. Látni, 
hogy hozzáértő emberek. 
Néhány perc és újra üzem-
képes a kombájn. Már szól 
is Német elvtárs: 

— Megyünk tovább. — A 
gépeseknek ez azt jelenti, 
vigyázzanak, indul a gép, 
vagy hogy foglalják el he-
lyüket. nekünk pedig azt. 
hogy álljunk hátrább, mert 
most "aratóködbe* burkoló-
dik a táj. Ez más szóval 

porfelhőt, jelent. Mert. ha 
szép munka is a kombájn-
vezetés, néha nem különb, 
mint a munka a Szegedi 
Kenderfonógyár törőjében. 
Itt talán még nagyobb a por, 
mint ott. 

Elszoktunk már 
az aratástól 

— Nagy a por, de örül 
az ember, ha ilyen felhőt 
lat. — mondja Vidács bá-
csi. — öröm, mert jó az 
aratás, megy a gép s ez azt 
jelenti, bennünket kímél a 
nehéz munkától. Nem ta-
gadjuk. egy időben féltünk 
a gépektől, féltettük a föl-
det, idegen volt nekünk a 
gépi munka. De ha most 
kellene kaszára kapni és 
úgy aratni, rosszul égne a 
dohányunk. Olyan lenne 
ez, mint régen az ünnepnap 
végzett münka: kelletlen. 
Fene tudja, de könnyen el-
szoktunk az aratástól . . . 

Míg jártuk a tarlót, bal-
lagtunk a kombájn után, 
megfigyeltem, hogy Vidács 
bácsi, de a többiek is ebben 
a felelősségteljes paraszti 
munkában egy szóval sem 
említették az embert, min-
dig csak a gépeket: itt a 
sándoríalvi, amott a ipari-
tanuló intézet kombájnja, a 
betonúton túl pedig a ké-
vekötő-aratógép vágja a ga-
bonát. így mondják, de a 
gépekhez — h a nem is 
mondják ki — hozzáértik az 
embert, a munkást, a gép-
állomásiakat, az autójavító 
vállalat dolgozóit. 

Szívük van a munkához 

Számukra a kettő egy, 
egyformán segítenek. Mert 

akad a magyar kombájnnak 
hibája is, s ez elsősorban a 
Makói Mezőgazdasági Gép-
gyár bűne. A szalmagyűjtő 
kocsi például sűrűn elpusz-
tul. Néha törik a tengely a 
kombájnon is. Ilyenkor az-
tán természetesen megmaka-
csolja magát a gép, de ott 
van társa, az ipari munkás 
és "kiengeszteli". így volt ez, 
amikor eltört néhány napja 
a tengely, reggelre készen 
volt az új Vagy amikor ce-
mentkaró került az ollók 
elé. 

— Van szívük a munká-
hoz — mondják a tsz-tagok. 
S nem titkolják, azért kér-
ték Német elvtárs segítsé-
gét, mert azt tartjók, olyan 
hozzáértő ember, aki még a 
sötétben is lát. Mert itt 
látni kell néha még éjjel is, 
hogy ballaghasson a gép. 
míg le nem száll a harmat. 
Ballag is. mert jó vezetői 
vannak, akik egy nézetet 
vallanak a tagokkal, mint 
ahogy ezt Német Kálmán 
mondotta: 

— Segítünk, mert az ő 
gabonájuk, a mi gabonánk 
is. 

Sokáig néztem a porfelhő-
be burkolt kombájn után, 
amelynek nyergében az 
üzemi párttitkárral újabb 
kört kezdett. Míg álltam a 
tarlón, az jutott eszembe, ha 
valaki még talán üresnek ér-
zi a szavakat és nem tud 
lelkesedni, az nézze meg, 
hogyan arat munkás és pa-
raszt a baktói Felszabadulás 
Tsz Algyö melletti 80 holdas 
búzatábláján. 

Nagy Pál 

Teljes a művészeti és műszaki előkészület 
a szabadtéri játékokra 

Tájékoztató megbeszélést tartottak tegnap délelőtt 

. I f f : 

Száznegyven vagonra becsülik 
a vihar okozta gyümölcskárt 

a szegedi járásban 
A július 13-i, csütörtök 

délutáni orkánszerű vihar a 
szegedi járás falvaiban is 
okozott kisebb épületkáro-
kat. Több helyen megron-
gálta a távbeszélő és vil-
lanyhálózatot is. Ezc-ket a 
károkat már a legtöbb he-
lyen megszüntették. A gyü-
mölcstermésben esett károk 
teljes értékelése azonban 
még most folyik. 

A szakemberek és a szö-
vetkezeti gazdák eddigi elő-
zetes becslése alapián mint-
egy 140 vagon vegyes gyü-
mölcsöt. elsősorban almát, 
őszibarackot, sárgabarackot 
és szilvát pusztított el a csü-
törtöki vihar. 

A legtetemesebb kárt a 
domaszéki gyümölcsösökből 
jelentették, itt ugyancsak 
előzetes becslések alapján a 

fákon lévő termés 60—70 
százaléka semmisült meg. 
illetve vált csökkent értékű 
gyümölccsé. Bordányból 30. 
Zsombóról 15—20 százalékos 
kárt .jelenlettek. Pusztamér-
ges egyik kisebb határrészé-
nek gyümölcstermése csak-
nem száz. százalékig meg-
semmisült, a község egész 
területén 15 százalékra be-
csülik a teljes károsodást. 
A szatymazi. sándorfalvi te-
rületeken 15—20 százalékos a 
vihar okozta gyümölcskár. 
Sok helyen nemcsak a ter-
més jelentős része pusztult 
el, hanem a fákban is ko-
moly kár esett. Rengeteg 
egészséges termőágat haso-
gatott le a nagy erősségű 
szél, s ez bizonyos mértékig 
kihatással lesz a következő 
év terméseredményeire is. 

( S o m o g y m e felv.) 

Egyelőre még "civilben*. . . Folyik a Bánk bán tömegjeleneteinek próbája a sza-
badtéri színpadon 

A szabadtéri játékok meg- kok tehát új műszaki alko- letei is 90 százalékban ké-
nyitása előtti utolsó napok tást is eredményezett. Völgyi szen van. 
nagy gyorsasággal telnek, János és Muszka Dániel A zenekari előkészületek-
tennivaló ugyanakkor még kontsrukcióját, a hangkéslel- ről szólva Vaszv Viktor be-
bő ven akad. Éppen ezért, az tető berendezést, amely Kö- jelentette, a Bank bán és a 
előkészületi munkákról tájé- zép-Európában egyedülálló Hunyadi László próbái mel-
koztató megbeszélést tartót- berendezés. lett a Kővirág zenekari pró-
tak tegnap délelőtt Tari Já- Bakó József, a szabadtéri bái is rendben folynak. A 
nos v. b. elnökhelyettesnél, játékok műszaki vezetője el- zenekarral július 21-én már 
a szabadtéri játékok igazga- mondotta, hogy a János vi- Jurij Fa jer karnagy, a Szov-
tójánál. A megbeszélésen téz díszlet-konstrukciójának jetunió népművésze tart pró-
részt vettek a játékokon köz- kivitelezése nagyon igényes bát, hogy a következő na-
reműködő rendezők, díszlet- anyagban és munkában, ép- pókban a Szegedre érkező 
tervezők, szcenikusok, tech- pen ezért elegendő időt for- balettegyüttes zavartalanul 
nikusok és más szakemberek, dítanak rá. A Kővirág disz- kezdhessen munkához. 

Mikó András főrendező 
többek között elmondotta, 
hogy a Bánk bán próbái 
minden zökkenő nélkül foly-
nak. A statisztéria és az 
énekkar felkészültsége, is ki-
elégítő, úgyszintén a koreog-
ráfia, a teljes díszlet es a 
szükséges kellék is. 

Varga Mátyás díszletter-
vező tájékoz,tatása szerint a 
Bánk banban a iegbensősé-

Koreai estet rendeznek 

teken este 7 órakor kezdődő 
ünnepségen dr. Kulka Fri-

A Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság felszaba-
dulásának 16. évfordulója al-
kalmából koreai estet rendez 
a Hazafias Népfront szegedi 
bizottsága. A Juhász Gyula 

gesebb képek is jó megöl- .Művelődési Otthonban pén-
dást kapnak és jól hátnak. 
A Hunyadi László díszlete is 
teljesen készen áll, a vetí-
téshez ú j diapozitíveket ké-
szítettek. Az. ember tragé-
diájához. szükséges diapoz.iti-
veket is javí t ják . 

A hangosításról szólva 
Muszka Dániel tudományos 
kutató elmondotta, hogv a 
teljes berendezés üzemké-
pes. Az. ügyelői toronyba ki-
vitték. és beszerelték már a 
hangkésleltető beréndezést, s 
idén tartalék hangszóróval is 
rendelkeznek. Egyébként az. 
egész, hangkésleltető beren-
dezés, amely a Szegedi Sza-
badtéri Játékokhoz készült, 
kitűnően megállta a helyét. 
A teljes konstrukció üzemi 
kivitelezésre vár, illetve a 
dokumentáció 50—60 százalé-
ka már kész.en is van a hang-
késleltető szériagyártásához. 

A Szegedi Szabadtéri Játé-

g;es, a Sebészeti Klinika do-
cense tart előadást, aki or-
vosként már két alkalom-
mal töltött hosszabb időt 
Koreában. Az. ünnepségen a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság budapesti nagy-
követsége is képviselteti ma-
gát. 

Munkában a szúnyogirtó brigád 
m 

Elutazott a CGT delegációja 
A CGT (Francia Általános rülményeit. Látogatást tet-

Munkásszövetség) tíztagú tek üzemekben, á ' lcmi pa.'.-
delegációja két hétig tanul- daságokban és termelőszö-
mányozta a magyar szak- ' 'étkezetekben. 
szervezetek tevékenységét, a A küldöttség elutazott ha-
dolgozók élet- és munkátcö- záríkból. (MTI) 

Nagyobb felelősséget 
a te je l látásnál ! 

A meleg idö beállta ota mintegy 300 liter savanyú 
sok bosszúság érte lejét vittek vissza a szege-

a szegedi tejet vásárló asz- diek. Ugyanezen a napon a 
szonyokat. Több esetben Szegedi Vendéglátóipari Vál-
már az üzletből kijövet lalat és a töldművesszó-
észrevették. hogy gyanú- vetkezet is romlott tejet ká-
sán savanyú szaga van a pott. 
tejnek. A gyanú azonban Az ÉLIKER az . említett 
akkor vált bizonyossá, napokon u tana járt, hogy hon-
amikor a forralásra feltett nan származik a savanyú 

A Közegészségügyi és Járványügyi Állomás szúnyogirió brigádja a napokban meg-
kezdte a vérszívók elleni irtóhadjáratot a Tisza mindkét partján. Eddig mintegy 
70 holdnyi területen permeteztek szét DDT-oldatot magasnyomású, háti permetező-
gépekkel. Szegeden most először próbáltak ki új típusú, könnyű benzinmotoros por-
lasztógépet. amelynek segítségével olajos DDT-oldatot szórnak a szúnyogjárta bokros, 
nádas területekre. Felvételünkön a lángszóróhoz hasonló. 10 méteres hatósugarú per-

metezőgépet láthatjnk munkában a Tisza-part! bokros területen 

tej forráspontra érve ösz-
szement. Volt aki ezek-
után visszavitte a tejet az 
üzletbe, ahol vette, a 
többség azonban kiöntötte 
a tejet, vagy ha éppen ide-
je volt rá, felhasználta 
tészt adagasz fáshoz. Ez 
azonban nem megoldás. 
Annál inkább sem az, mi-
vel kiderült, hogy nem-
csak szórványosan előfor-
duló jelenségről, néhány 
liternyi tej megsavanyo-
dásáról van szó, hanem 
ennél sokkal többről. 
A Szegedi Élelmiszerkis-

kereskedelmi Vállalat áru-
forgalmi osztályvezetője, va-
lamint az illetékes előadó 
szerint a meleg idő beállta 
óta többször előfordult már, 
hegy a boltok savanyú tejet 
kaptak. Szombaton múlt há-
rom hete például, több ezer 
liter savanyú tej érkezett az 
üzletekbe, az elmúit hét 
csütörtökén pedig szintén 
csak az Élelmiszerkiskeres-
kedeimi Vállalatok üzleteibe 

tej. Kiderült , hogy a Szegedi 
Tejipari Vállalathoz forgal-
masabb napokon, főleg szom-
baton. "besegít* a kisteleki 
és a hódmezővásárhelyi te j-
begyűjtő állomás is. Ahány 
kanna megsavanyodott tejet 
megnéztek, mind Hódmező-
vásárhelyről került Szegedre. 
Ezekután természetes, hogy 
valahol itt van a baj, s EZ 
a valószínű — amint szak-
emberek elmondták —. nem-
csak magas a tej savtartal-
ma, hanem hosszú az út is a 
begyűjtéstől a tejértékesí-
tőig. Tehát szállítás közben 
nem hűtik a tejet megfele-
lően, ezért mire a boltokba 
kerül, megsavanyodik. 

A savanyú tej nemcsak el-
látási probléma, hanem ve-
szélyezteti az emberek egész-
ségét is, hiszen a romlott tej-
től is könnyen kapható vér-
has és egyéb betegség. Ezért 
az illetékesek a mai napra 
összehívták a tejjel foglal-
kozó szakembereket, hogy 
megszüntessék a fenti hibá-
kat. 


