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Versenyezni akarnak a kongresszusi zászlóért 

Hz Aiszegedi kender- lenszövőben létrejöttek 
a szocialista munka üzemrésze cím 

elnyerésének feltételei 
A munkaverseny sikerei, a Mező Imre szocialista brigád Az április 4-i üzemi ünnep 

szocialista brigádmazgalom egyik értekezletén hangzott ségen. ahol hírül vették a 
elterjedése, népszerűsége az el első ízben ez a szó: szo- vállalat dolgozói, hogy újabo 
Újszegedi Kender- Lenszövő cíalista üzemrész. Az egyik négy brigád alakult, már az 
Vállalatnál is kifejezi a dol- brigádtag javasolta, hogy az a hír ls elterjedt, hogy a 
gozók nagy öntudatbeli fej- éves versenyvállalás pontjai cérnázó üzemrészből további 
lődéséL Az a lelkesedés, között szerepeljen az is, hogy 
amellyel az MSZMP Köz- a brigád tagjai olyan politi-
ponti Bizottsága kongresszu- kai felvilágosító munkát vé-
si munkaversenyről szóló géznek a szárazkikészítőben, 
határozatát fogadták, azt hogy minél előbb, még az 
mutatja, hogy a párt céljai tóén létrejöjjenek a szocia-
újabb és újabb munkáskol- lista munka üzemrésze cím 
lektivákban váltják ki az elnyerésének feltételei. Ak-
elhatarozást: küzdünk a szo- kor meg nem gondolták, hogy 

ilyen gyorsan érik majd a 
gyümölcs. 

Régi anyakönyvek vallomása 
Cselédsors és közösségi élet Bakson ^ 

három munkáskollektíva 
jelentette be. hogy rövide-
sen beáll a többiek sorába, 
és versenyez a szocialista 
címért. 

A baksi tanácsnál közép-
korú, mosolygószemü barna 
asszony fogadott? Tubith Fri-
gyesné, helyettes anyakönyv-
vezető. Hogy megtudta, mit 
akarok, szívesen segített bú-
várkodni a sárguló anya-
könyvek között. Sorba kiír-
tuk az 1948-ban elhalt ura-
dalmi. cselédek életkorát. Ez 
a 17 ember összesen 533 esz-
tendőt élt. Átlagéletkoruk: 
31 év és 3 hónap. A múlt 
szörnyű bűne ez. 
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cíalista brigád elm elnyeré-
séért. a kongresszusi zász-
lóért 

A felszabadulás ünnepére 
való készülődés közben 

négy ú j brigád alakult, 
amely célul tűzte ki a szo-
cialista eim elnyerését. 

Ebben az üzemrészben ma 
már rsak heten nem tar-
toznak valamelyik brigád-
ba, a többiek mind vetél-
kednek már a megtisztelő 
szocialista címért. 

A régi és ú j brigádokai 
most új gondolat foglalkoz-
tatja. összefogva a brigádo-
kon kívül lévő, de a munka-
versenybe bekapcsolódott 
dolgozókkal versenyezni 
akarnak a kongresszusi zász-
lóért. 

Meghosszabbodott 
az életkor 

Tábithné gyorsan előrefu-
tott tizenhárom esztendőt. 
Nagyon kíváncsi volt, mi tör-
tént Bakson ez idő alatt? 
1961-ben 19 temetés volt a 
faluban. Ez a 19 baksi lakos 
viszont a 13 évvel előbbiek-
kel szemben már összesen 
1254 esztendőt élt. A legfia-
talabb halott tavaly a falu-

ban Sata János volt; 50 éves. 
Történelmi távlatokban csak 
szusszanásnyi idő alatt 28 
esztendőről 66 évre szökött 
fel egy ilyen kis magyar al-
földi parasztfalu lakóinak 
átlagos életkora. Az anya-
könyvek elmondták azt is, 
hogy az utóbbi kerek évti-
zed alatt kisgyermek, csecse-
mő mindössze 8 halt. el Bak-
son. Pontosan annyi ez, mint 
amennyi a felszabadulás 
előtt,a Palavichini uradalom-
ban három hónapra jutott. 

Az anyakönyvek hallgat-
nak, tán még sose zaklatták 
meg így őket. S az örökké 
zajló, zsibongó faluban szá-
zan és százan járkálnak, akik 
közül többen talán még sose 
gondoltak arra: azt, hogy 

közösen kerestük meg a vá-
laszt. Az Üj Élet Tsz-ben 
együtt van a falu valameny-
nyi parasztcsaládja. Egy csa-
ládból azonban többnyire 
csak egy személy dolgozik a 
közösben. A családtagok zö-
me állami gazdaságokban, 
iparban keresett magának ál-
lást. Lantos Imre szerint a 
családok 20—30 százalékában 
jelenleg három kereső is 
van. A tavalyi esztendő min-
den kedvezőtlensége mellett 
is megmutatta: azok se jár-
tak rosszul, akik a mindösz-
sze két éve fennálló szövet-
kezetben maradtak. Egy szó-
vetkezeti tag tavalyi átlag-
jövedelme háztáji nélkül — 
a közel 34 forintos munka-
egység érték alapján — 8?94 

Ezek közül három a száraz- Az Üjszegedi Kender- Len-
kikészítő üzemrészben dol- szövő Vállalatnál ma már 16 
gozik, amelyek a Táncsics brigád versenyez a szocia-
Mihály, Károlyi Mihály és lista címért. Közülük a 
Braun Éva nevét vették fel. Kállai Éva brigád már há-
Az utóbbi brigádba fiatalok rom ízben, a Mező Imre, Ga-
tomörültek. garin és a Tyitov brigád pe-

Ebben az üzemrészben dig egy-egy alkolmmal nyer-
három hónappal ezelőtt a te el c címet. 

Kitüntetett 
szegedi művészek 

Mint már hírül adtuk, repek. A közönség hamar 
Kormos Lajosnak, a Szegedi megszerette a fiatal művész-
Nemzeti Színház művészé- nőt, aki szerény és kedves 
nek az Elnöki Tanács ápri- egyéniségével, kulturált, stí-
lis 2-án a Magyar Népköz- lusos énekével és játékával 
társaság Érdemes Művésze hódította meg a szegedieket, 
címet adományozta. Tegnap Verdi Alarcosbál-jában Os-
Berdál Valériát a Liszt-díj car alakításával aratta ed-
3. tokozatával, Versényi Ida digi pályafutásának talán 
rendezőt pedig a Jászai legnagyobb sikerét, de akik 
Mari-díj 2. fokozatával tűn- szeretik az operát, a zenét, 

- te t tek ki. máig is emlékeznek jelen-
tős alakításaira, az Egy éj 
Velencében, a Bohémélet-
ben, a Don Juan-ban. az 

Bemutatkozására mindany- ivan Szuszanyin-ban és a 
Ben Toledói pásztorórá-ban is. 

Néhány nappal ezelőtt 

K o r m o s Lajos 

nyian emlékszünk. 
Johson világhírű komédiájá-
ban, a Volponé-ban lépett Ausztriában vendégszerepelt, 
először a szegedi közönség A bécsi magyar követség 
elé 1954-ben. a Kamaraszín- rendezésében két. koncerten 
ház színpadán, amely akkor is fellépett, igen szép siker-
még a József Attila sugár-
úton. a Postás Művelődési 

rel. 
Az idén még nem láttuk 

Otthonban volt. Mo6ca szere- színpadon. De rövidesen is-
pét játszotta színesen, érde- mét élvezhetjük kulturált 
kesen, izgalmasan, ötletesen, énekét és szép játékát. Pro-
kiemelkedő, emlékezetes si- kofjev Eljegyzés a kolostor-
kor rel. 

Azóta állandóan Szögeden 
játszik. Nagy szerepek soro-

ban című modern, szatirikus 
operájában lép fel leghama-
rabb. Az opera egyik női 

zatát alakította már, s min- főszerepét énekli — az első 
dig nagy sikerrel. Legutóbb előadás, amely magyaror-
az Éjjeli menedékhely Báró- Rzági ősbemutató lesz. ápri-
já-ban láttuk gondolatéb-
resztő, egyéni. felfogású ala-
kítását. Most, amikor az ér-

lis vége felé tartják — és 
természetesen szerepel majd 
az évad utolsó operai pro-

Versényi Ida 
Versényi 

demes művész címmel tün- dukciójában, Puccini Turan-
tették ki, megelégedéssel dot-jában is. 
nyugtázhatjuk, hogy nem ér-
demtelenre esett a válasz-
tás. 

Egész életében vidéki szí- Versényi Ida Szegeden 
nesz volt. Az érettségivel kezdte a pályát. 1945 után 
egyldöben fejezte be Buda- itt volt színésznő, majd utá-
pesten Rózsahegyi szlnészis. na a Debreceni Csokonai 
kóláját. Aztán egy évig Pes- Színházhoz szerződött, ahol 
ten. a Magyar Színházban közelebbről megismerkedett 
játszott. De a türelmetlenség a rendezéssel. Nem sokkal 
vidékre vitte. Nagy szerepe- ezután a budapesti Nemzeti 
ket akart játszani, meg akar- Színházban lett 6egédrende-
ta valósítani álmait és remé- ző, s röviddel utána az 
nyelt a színpad deszkáin, Anyegin-t rendezte Szege-
próbára akarta tenni tehet- den. Éz volt diplomamun-
ségét, képességeit. A próba kája, amelyet azóta számos 
fényesen sikerült. Pécsett, nagysikerű mű rendezésével 
Győrött, Debrecenben dol-
gozott legtöbbet és legto-

erősített meg. A 
Bolygó hollandi. 

Faust, a 
a Nyugat 

vább, s közben eljátszotta a lánya, a Don Carlos, a Na-
drámairodalom nagy szere- bucco, a Névtelen csillag. A 
peit, 
mát. 

köztük az álmok ál- postamester, a Nők iskolája. 
a Hamletet is. a Tanítónő rendezése fűző-

Volt főrendező és igaz- dik szegedi tevékenységéhez, 
gató. Amióta Szegeden él, tő valamint egy sor operett 
munkája a színjátszás An- rendezése le. többek között 
nak is él, minden erejét, ide- a Víg özvegy, a Bál a Savoy-

ban, a Gül baba. az Egy é j 
Velencében stb. "Melléke-
sen- a Színház és Filmmű-
vészeti Főiskola tanára is. s 
Szegeden színjátszó-stúdiót 

rögtön vezet, amelyen műkedvelő 

jét a színpadnak szenteli 
Sokat várunk még tőle. 

Berdál Valér ia 
A főiskola után 

Szegedre került. Különös színjátszó-csoportoknak ké-
niádon, mint prózista lépett pez rendezőket Versényi Ida 
először színpadra. Heltai Je- ú j nagy feladatra készül 
no Néma leventéjének egyik m o e t . P u c c l n i u t o ) s ó n a s y 
epizódszerepét jatszotta. Do 
azután gyorsan követtek operáját, a Turandot-ot ren-
cgymást a nagy operai sze- dezi Szegeden. 

Sikeresen zárult a tanács 
felszabadulási pályázata 

Uszoda télesiil a lorontál téren 
fl városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről 

A városi tanács végrehajtó Zoltán Szembenézve önma-
bizottságának tegnapi ülésén gaddal c. elbeszélését, Ko-
Tari János, a végrehajtó bi- pasz Ildikó Fürdés c. karco-
zottság elnökhelyettese napi- latát és Bárdos Pál Kétarcú 
rend előtt város c. írását. A dicséretben 

beszámolt a városi tanács részesülő műveket egyébként 
által meghirdetett felsza- pénzjutalomban részesítik, 
badulási pályázatok ered- A képzőművészeti pályázat 
inényéről. eredményét a szabadtéri já-

Nagy érdeklődés nyilvánult tékok idején hirdetik ki. 
meg idén is a pályázatok Ezután a szegedi tűzren-
iránt — közölte. A végre- dószeti alosztályparancsnok-
hajtó bizottság, figyelembe ság tájékoztatta a végrehajtó 
véve az egyes bíráló bízott- bizottságot elmúlt évi mun-
ságok döntését, az alábbialt- kájáról. 
nak ítélte oda a felszabadu-
lási pályázaton kitűzött dí-
jakat: 

A fényképpályázatra tizen-
nyolcan küldték be képei-
ket. A mintegy 

százhatvan beküldött fel-
vétel 

közül Hegedűs István Gömb-
tartályszerelés c. képét ju-
talmazták az első díjjal. Dr. 
Kosztolányi Gyula Aszfalto-

Tavaly tovább javult a 
helyzet a tűzvédelem szem-
pontjából Szegeden. 

A' tűzesetek száma csökkent. 
A tüzek folyamán keletke-
zett kár értéke azonban né-
mileg emelkedett az előző 
évhez képest. A végrehajtó 
bizottság több határozatot 
hozott a tűzvédelem további 
fejlesztésére. 

A tanácsi vállalatok múlt 
zás, dr Somogyi Károlyné évi bérgazdálkodásának, 
Építő ifjúság és dr. Benedek ™aíd az ötéves tervnek a 
I.ászló Díszletfestők c. képe szegedi tanácsi iparra vo-
második díjat kapott. Dr. natkozó irányelveinek meg-
Agócsi János Tiszta fczege- vitatását követően az előtér* 
dért, Gajdos Dezső Tánc a jesztesek során az egészség-
jégen és dr. Lajos Sándor "gyí osztály tájékoztatta a 
Kubikosok c. képei harmadik végrehajtó bizottságot az idei 
d r ru bizonyultak érdemes- influenzajárvány lefol.vása-
nek. Ezenkívül Arkosi Gyula 
Várépítők c. képét dicséret-
ben részesítették. 

A zenei művekre meghir-
detett pályázaton csupán a 
második díjat adták ki. 

Vánlus István Comraemo-
ratio c. kantátája kapta e 
díjat a kilenc mű közül. Ta 

ról. A végrehajtó bizottság a 
jelentést tudomásul vette, s 

elismerését fejezte ki 
a város egészségügyi dolgo-
zóinak. elsősorban pedig a 
körzeti orvosoknak a jár-
vány leküzdésében kifejett 
odaadó munkájukért. 

Két városépítészeti kérdés-

egyáltalán élnek, szerethet- forint volt. A háztájival pe-
nek, televíziót nézhetnek, dig 4 ezer forinttal több. Mi-
motorozhatnak, s olykor ve- tagadás, vannak még csalá-
szekedhetnek a még jobb dok Bakson, akiknek nem 
életért, azt egyedül csak 1945. nagyon fűlik a fogukhoz a 
április 4-nek, a szabadulás tsz. Százhatvan ember példá-
születésnapjának köszönhe- ul még tavaly se vette ki ré-
tik. szét a közös munkából. Pe-

dig ha nem maradozta* voi-
Háromszáz pengő évi bér na el, a munkaegység értéke 

a 40 forintot is könnyen el-
Hogyan történt mindez? érhette volna. 

Kovács Sándornak, a hely- Az Oj Élet Tsz-ben — ma 
beli földművesszövetkezet m á r s o kan látják ezt — szin-
ugyvezetőjének vezérletével t e korlátlan lehetőségek van-
ezután a földművesszövetke- n a k . Kiváltképp, ha tanul-

n . r i s ben is állást foglalt tegnap a 
S v i d S K László K végrehajtó bizottság. A So-
Attila Tömeg c. versére 
szerzett kórusművéért része-
sült dicséretben. 

Több mint nyolcvan mii 
érkezett az irodalmi pályá-
zatra. 

mogyi utcában levő régi 
Hungária-ház felújítása so-
rán turistaszállót is létesíte-
nek az épületben. 

Az építés- és közlekedés-
ügyi osztály javaslatára elv-
ben elfogadták a Torontál 

A szegedi irokon kívül sok l é r e n a szövetkezeti lakóhá-
vidéki is pályázott. zakka! szemben levő üres ré-

Az első díjat itt sem adtak szen építendő 
ki. Második díjat Tóth Béla uszoda (öltözőépület és me-
Emberek, vágyak, szenvedé- dence) tervét, 
lyek c. elbeszélése, a har- Megbízták az illetékes szer-
madik díjat viszont Dér veket, hogy szerezzék meg a 
Endre A bizalom órája c. szükséges anyagi fedezetet és 
kisregénye kapta meg. Di- készíttessék el a részletesebb 
cséretben részesítették Papp terveket. 

Április 9-én kezdődnek 
a gyermekbénulás elleni oltások 

Szegeden 
A gyermekbénulás elleni korábban, az egészségügyi 

esedékes védőoltást február- tanácsadók értesítik a szülő-
ről az influenzajárvány miatt kel az oltás pontos idejé-
halasztották el. Most az ről, melyet a kerületi ta-
egészségügyi szervek intéz- r.ácsadókban bonyolítanak le, 
kettesére a védőoltás befe- a tanácsadás ideje alatt, 
jező, harmadik szakaszára 
április 9 és 14-e között kerül 
sor Szegeden. 

Az 1959. január 1. és 1961. 
november 30-a között szüle-
tett gyermekek az oltáson a 
második típusú vírust kap-

A gyermekbénulás elleni 
védőoltás ideje alátt és utána 
két hétig minden, egyéb más 
oltást szüneteitettnek. Az 
egészségügyi szervek kérik a 
szülőket, hogy pontosan — 
az idézőn megjelelt időben 

keressék fel a tanácsadó-
jak meg. Ugyanúgy, mint k a t 

zet irattárát vallattuk ki. A 
nagy, vonalakkal, tengernyi 
számmal teleírt árkusok 
mintha összebeszéltek volna 
az anyakönyvekkel . . . Köz-
ben betoppant Korom 
Györgyné, egy valamikori 
cselédasszony. Hogy ismét 
hasonlítani tudjunk, először 
öt emlékeztettük: mi volt a 
háború előtt egy uradalmi 
cseléd évi bére? Mintha csak 
olvasta volna, sorolta: 

Fertályévenként 150 kiló 
rozs, ugyanennyi búza, 50 ki-
ló árpa, meg 25 pengő pénz. 
Egész évre egy hold kukori-
caföld és fél hold burgonya. 
Kaptunk még 50 kéve rőzsét 
is és engedélyeztek egy te-
héntartást. 

Könnyű volt , kiszámítani, 
hogy mindez összesen nem 
igen rúgott többre évente 
300 pengőnél. Mert az uru-
ságnál törvény volt az, hogy 
a sommás cseléd évi pénzbé-
re egyharmadát tehette ki 
értékben az összes jövedel-
mének. Ha ezt az összeget a 
mai forintunkkal hasonlítjuk 
össze, világossá válik; Bak-
son régen egy család évi "lét-
minimuma* 3—4 ezer forint 
között mozgott. S ezek után 
következtek a földművesszö-
vetkezet számai. 

Alo oz értékesebb áruk 
kellenek 

1957-ben a község lakossá-
ga csupán a helyi földműves-
szövetkezeti szaküzletekben 
és a vendéglőben 6 millió 80 
ezer forintot költött el. Ez az 
összeg két évvel később már 
6 millió 925 ezer forintra nö-
vekedett. Ismét két évvel ez-
után pedig már 9 millió 299 
ezer forintot vásároltak el 
helyben az emberek. Már-
most ebből a község lakói-
nak 2760-as létszámát alapul 
véve könnyen megállapíthat-
juk; ma életszínvonal tekin-
tetében Bakson sokkal több 
áru jut egyetlen embernek, 
mint valamikor 5—6, vagy 
éppen tíztagú családnak. És 
csak mellékesen említette 
Kovács Sándor, hogy a la-
kosság az értékesebb árukat, 
például a TV-készülékeket, 
a jobb minőségű felsőruhá-
zati cikkeket rendszeresen 

nak is az emberek. Példa er-
re Mihályi István esete, Ö 
már szakmunkás, traktoi 
Tavaly kereken ezer munka-
egységet gyűjtött össze, s 
ezért kimértek neki 40 má-
zsa búzát, 20 mázsa árpát. 10 
és fél mázsa kukoricát. "Rá-
adásul* kapott még 18 ezer 
800 forintot. Tábith Kálmán 
nem szakmunkás, de csak a 
szövetkezetből él. Hatszá/.ki-
lencvenkét munkaegységéért 
28 'mázsa 88 kiló búzát, 15 és 
fél mázsa árpát, 8 és tél má-
zsa kukoricát és 13 ezer 573 
forintot vitt haza. Imre Já-
nosné már nagymama, amo-
lyan szezonmunkás a szövet-
kezetben. Mégis 12 mázsa 
búzát, 602 kiló árpát, 351 kiló 
kukoricát és 5658 forintot 
kapott a tsz-től. No meg ház-
táji fö lde t . . . 

Többet terem a föld 

És a baksi földek máris 
sokkal többet teremnek az 
újfaj ta nagyüzemi viszonyok 
között, mint amikor még feu-
dális úri birtokot képeztek. 
Jellemző, hogy a valamivel 
több mint 3 ezer holdas gaz-
daság tavaly már 19 millió 
790 ezer forint értékű ter-
ményt, árut állított elő. 

— A megduplázódott át-
lagemberi életkort azonban 
nem magyarázza meg egye-
dül a jobb életmód. — Itt 
szólt közbe dr. Hirsch Ottó 
körzeti orvos. A faluban 
mindenki társadalmilag biz-
tosított. Élnek is az emberek 
ebből eredő jogaikkal. A 
tyúkszem irtot ól kezdve a 
legdrágább antibiotikumokig 
mindent megkapnak. Hirsch 
doktor naponta átlag 120 re-
ceptet ír, s az egy orvosi 
vényen szereplő gyógyszer-
mennyiség értéke pedig 12 
forint átlagosan . . . 

Ez az újfaj ta paraszti élet 
úgy lopakodott be Baksra is, 
hogy alig vették észre az 
emberek. Természetes már 
az is, hogy az asszonyok 
szülészeti klinikán, szülő-
otthonban szülnek. Pedig 
1950-ben a belesi asszonyok 
még 59 kisgyermeket hoz-
tak a világra odahaza. Ta-
valy meg már mindössze 
hét házi szülés volt a 38 kö-
zül . . . 

Szeretném még tovább ír-
ni, mi mindent láttam egyet-

Szegcden és Csongrádon vá- len nap alatt Bakson. Azon-
sárolja. 

J6 pénzforrás a tsz 

Honnan van ilyen sok pén-
zük a baksiaknak? Erre Lan-
tos Imrével, a helybeli Üj 
Elet Tsz elnökhelyettesével 

ban amit eddig papírra ve-
tettem, abban már azt hi-
szem, minden benne van ar-
ról; hogyan lett a Tisza-
parti elesett faluból erősödő 
szövetkezeti község. 

Csépi Józsc' 
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