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II tógazdaságok 
korszerűsítése 

Az állami tógazdaságok 
zömmel 40—50 éves tavait a 
harmadik ötéves terv idő-
szakában kereken 180 millió 
forint költséggel felújítják, 
korszerű építményekkel lát-
ják el, és ú j tavakat is lé-
tesítenek. A felújítást, kor-
szerűsítést 8 ezer 500, az ú j 
tavak építését 2000 holdra 
tervezik. 

szaporítóanyag és a díszfais-
kolai cikkek árusítását. 

Gülbaba, Mindenes 
és társai 

A csapadékos, hűvös nyár Az Idén remélhetőleg min-
kedvezett a burgonyának: den igényt ki tudnak elégí-
évek óta nem volt ilyen ter- teni a háziasszonyok köré-
més. Ebben — az időjáráson ben igen kedvelt Gülbaba 
kívül — igen nagy szerep fajtából. Ugyancsak nagyobb 
jutott a rendszeressé vált készletek állnak rendelke-
lcet-haromevenkenti fajtafel- . , . . , . , . , , . _ . 
újításnak. De sokat javult a z e s r e a K i v a l ü K i s v a r d a i R o " 
burgonyatermés minősége is zsából, továbbá a Somogyi 
Az idén már az ország min- sárga, Somogyi kifli, a Só-
dén vidékén a sajátos ég- m o g y i k o r a i valamint az 
ha.ilati és talajadottságok- , . , . , , 
rak, a fogyasztók igénvefnek Aranyalma, a Mindenes és 
legjobban megfelelő faj tákat a hollandiai származású Bm-
termeszthelték. te fajtából is. 

Gyümölcsfacsemeték, 
^zőlőoltványok milliói 
A háztáji gazdaságok ellá- A 82 állandó és a 2 ezer 

tását intéző földművesszö- 500 ideiglenes telepen sze-
yetkezeci telepek és leraka- r e z h e t i k b e a háztáji-házi-
tok az iden a tavalyinal le- , . 
nyegesen korábban, már ok- k e r t l termelők gyumolcsfa-
tóber második felében, meg- csemete-, illetve szőlőolt-
kezdik a facsemete, a szőlő- vany-szükségletüket. 1970-ig 

kereken tízmillió törzses gyü-
mölcsfacsemetét, tizenhárom-
millió szőlőoltványt és kor-
látlan mennyiségű bogyós-
gyümölcs szaporítóanyagot 
kell forgalomba hozni a hőz-
táji-házikerti szőlők és gyü-
mölcsösök rekonstrukciójá-
hoz. Törzses gyümölcsfacse-
metéböl az elmúlt évihez ké-
pest egymillióval több, együt-
tesen 2—2,5 milliót kapnak 
a háztáji gazdaságok. 

Szőlőoltvány az elmúlt év-
ben gyakorlatilag még nem 
volt kapható a földműves-
szövetkezeti telepeken, az 
idén viszont már 2,5 millió 
oltványt és félmillió európai 
gyökeres vesszőt hoznak for-
galomba. (MTI) 

Szegeden 
kedves ünnepség színhelye 
volt a megyei pártbizottság 
tanácsterme. A megyében 
először került sor a Marxiz-
mus—Leninizmus Esti Egye-
tem szakosított tanfolyama 
végzős hallgatóinak diplo-
maosztására. Húsz ember 
hétévi kemény tanulására 
került most a végső pecsét: 
a marxizmus—leninizmus hi-
vatott oktatói lettek, főisko-
lai végzettséggel. 

Az ünnepségen megjelent 
Szilágyi Júlia, a megyei párt-
bizottság agitációs és műve-
lődéspolitikai osztályának ve-
zetője is. A végzősöket Sza-
bó Gáborné, az esti egyetem 
igazgatója köszöntötte, majd 
átadta az oklevelet a végző-
söknek. 

Az ú j diplomások nevében 
Szalma Gézáné szegedi vég-
zős köszönte meg a tanárok 
áldozatkész munkáját és tett 
ígéretet arra, hogy a mar-
xizmus ú j tanárai tudásuk 
legjavát adják a kommunis-
ta és munkáspártok eszméi 
terjesztéséhez. 

Elhunyt 
Szi 'árió Lajos elvtárs 
Szíjártó Lajos elvtárs, a 

párt és a munkásmozgalom 
régi harcosa 70 éves korában 
elhunyt. A hamvasztás előtti 
búcsúztatása október 5-én, 
szerdán délelőtt fél 12-kor 
lesz a Kerepesi temetőben. 
A barátok és a harcostársak 
11 órától róhatják le kegye-
letüket az elhunyt ravatalá-
nál. (MTI) 

T c s p s t s d a E n v i 
fejlődésünk 

fiz esztendeje 
Befejez ődött 

a tuílomán)os tanácskozás 
Szombaton a Párttörténeti Szabó Imre akadémikus, 

Intézetben folytatta munká- az MTA jogtudományi inté-
ját a társadalmi fejlődésünk zetének igazgatója demokra-
legutóbbi tíz esztendejét tizmusunk fejlődéséről tar-
elemző tudományos ülésszak, tott előadást. A Magyar Nép-

köztársaság nemzetközi hely-Molnár János, művelődés-
ügyi miniszterhelyettes, a 
történelemtudományok kan-
didátusa az 1956-os ellenfor-
radalom leveréséről és a 
konszolidációról szólt. Az 
MSZMP gazdaságpolitikájá-
nak fejlődéséről Lázár 

zetét Szántó György, a törté-
nelemtudományok kandidá-
tusa, míg az MSZMP létre-
jöttének történelmi körülmé-
nyeit Szenes Iván aspiráns 
ismertette. 

A közgazdaságtudomány, a 
György, az Országos Tervhi- filozófia, és a történelem-
vatal elnökhelyettese beszélt, tudomány ellenforradalom 
Gulyás Emil, a közgazdaság- leverése utáni fejlődéséről 
tudomány kandidátusa a ma- a d o t t átfogó képet Varga 
gyar mezőgazdaság szociális- Sándor, a Marx Károly köz-
ta átszervezésének történei- gazdaságtudományi egyetem 
mi jelentőségét elemezte. A helyettes rektora. Szigeti Jó-
KGST szerepét a magyar zsef, az MTA filozófiai in-
ipar" "szerkezetének alakulá- tézetének igazgatója és 
sában Kiss Tibor, a közgaz- ö m l e n y i Ervin, az MTA 
daságtudományok kandidátu- történelemtudományi intéze.. 
sa ismertette. Az osztály- tónek osztályvezetője, 
struktúra kutatásának jelen- A hozzászólásokra Vasi 
tőségéről, a statisztika és a Henrik, a párttörténeti inté-
történelemtudomany kapcso-
latáról Mód Aladárné szólt. * * Igazgatója válaszolt, 
Köpeczi Béla, az MSZMP majd Nemes Dezső, az 
KB osztályvezetője, az iro- MSZMP Politikai Bizottságá-
dalom tudományok doktora a m k tagja, az intézet főigaz-
nepműveles eredményeiről, 
időszerű problémáiról, az iro- gatója zárszavában értékelta 
dalom és a művészetek fejlő- a z ülésszak tudományos, no-
déséről beszélt litikai jelentőségét. (MTI) 

„Mindennap ott van 
az asztalunkon..." 

Fiatal „péklegények" vallomása a szakmáról 
Mindig szerettem pékekhez 

járni. Szerettem nézni a 
hosszú lapátokat, a fehér-
nadrágos pékeket, ahogy 
gyorsan bependerítik raj ta 
a kenyeret, szerettem a friss 
kenyérszagot és a „serclit". 

Aztán „a bolti" kenyér is 
jó le t t anyám nem dagasz-
tott többé. A pékeknek csak 
a hírét hallottam, azt is ar-
ról, hogy fogynak, nincs 
utánpótlás. 

A Szegedi Sütőipari Válla-
latnál, illetve az Élelmiszer-
ipari Technikumban két évig 
nem tudtak sütőipari tanuló 
osztályt indítani. Minimális 
jelentkező akadt csak. De 
most: Csongrád megyéből 
huszonötén jelentkeztek, s 
ebből kilencen vannak a 
szegedi vállalatnál. 

Az egyetlen szegedi, Ke-
resztes János: 

— Egy ismerősöm, a. Schlé-
zinger Laci mondta, hogy 
idejöjjek. Ö is pék. Jó szak-
ma ez, nem nehéz, meg le-
het szokni . . . 

Jancsi most végzett a Zal-
ka Máté általános iskolában. 

— Mit szeretsz m é g . . . ? 
— Focizni . . . 

— A pék soha nem éhe-
zik — mondták tréfásan a 
szülök Széli Jancsinak, aki 
kitűnő bizonyítvánnyal jött 
a balástyai iskolából Szeged-
re, sütőipari tanulónak. 

— A pályaválasztási könyv-
ben megtetszett ez a szak-
ma, a szüleim se ellenez-
ték . . . Aztán Kisteleken is 
voltam üzemlátogatáson. És 
örülök most már, hogy élel-
miszeripari tanuló leszek... 

— Én eredetileg szakács-
nak készültem, de nem in-
dult ilyen csoport, nem le-
hetett jelentkezni — mesél-
te a kondorosi Bakó Jancsi. 
— Aztán nálunk a sütő-
üzemtől Asztalos elvtárs 
bejött az iskolába az igaz-
gató úrhoz, hogy ide lehet 
jelentkezni. 

Kilencedik gyerek otthon, 
Makón, ördögh Imre. Ta-
valy végezte a nyolcadikat, 
utána dolgozott a szegedi 
vasútnál, kifutó volt ötszáz 
forintért, és segített a szü-
lőknek a földeken. 

Hogy a pékekről, a szak-
májáról mi a véleménye? 

— Fizikailag és az egész-
ségre nem ártalmas. És tisz-
te. Szüleim is azért örültek, 
hogy jó szakmám lesz, meg 
hogy kollégista vagyok, s 
nem kell a négyórás vonat-
tal bejárnom, ha gyakorlat-
ra az üzembe megyünk. 

A kollégium? 
— Elég jó. Meg kell szok-

ni. Az üzembe még ezután 
látogatunk. 

Van. aki motorszerelő, au-
tószerelő akart lenni, de nem 
volt alkalmuk ilyet tanulni 
ezeknek a többségükben fa-
lusi, tanyai gyerekeknek. 
Vagy mint Bleier Pista, vi-
dáman megjegyzi: — Külön-
ben is Tiszát lehet rekesz-
teni velük. Belőlünk meg 
nem sok lesz, keresni is le-
het, nem túl nehéz, gépesí-
tett és tiszta is. — Érdekes, 
a tisztaságot mindenki meg-
említi a kenyerek közöt t . . . 

Dr. Halász Lászlóné osz-
tályfőnök: 

— Munkaruhát, kollégiumi 
ellátást, ösztöndíjat kapnak 
a gyerekek. Aranyos kis osz-
tály lesz ez. S remélem, 
ügyes szakemberek . . . 

Mert a „pékinasok" ugyan-
olyanok, mint a többi ipari 
tanulók: a lakatosok, szere-
lők, festők, fodrászok. Csak 
éppen kenyeret csinálnak. 
Ami mindennap ott van az 
asztalunkon. 

J. A. 

Eplilö pedagóguslakások 
Mint ismeretes, a Műve- kapott házépítési kölcsönt, 

lődésügyi Minisztérium A szegedi járás községei-
egyik, korábban közreadott ben összesen 17 új pedagó-
rendelete kedvezményes la- guslakás épül a kölcsönadta 
kásépítési kölcsönhöz juttat- kedvezményekkel: Tápén 5, 
ja azokat a pedagógusokat, Kiskundorozsmán 3, Sándor-
akik lakásgondokkal küzde- falván 2. Üllésen ugyancsak 
nek. Ezt a kölcsönt eredeti- 2, Kisteleken, Pusztaszeren, 
leg azok a tanítók, tanárok Bakson, Rúzsán és Csengelén 
kaphatták meg, akik a köz- pedig 1—1 tanár vagy tanító 
ségekben éltek, illetve olyan épít kedvezményes kölcsön-
városokban, ahol sem álla- nel lakást. Ezek a családi 
mi, sem szövetkezeti lakás- otthonok már többségükben 
építés nem folyik. épülnek s az év végére mint-

A minisztérium ezt — a egy 50 százalékuk el is ké-
jogasan túl szigorúnak tar- szül. , 
tott — rendeletét megvál- Csongrád megyében egyéb-
toztatta, és több ojyan váró- ként 267 kérvényező közül 
si pedagógusnak is megadta eddig 64-en kaptak köl-
a kedvezményes kölcsönt, csönt, amelyet a kölcsönve-
akinek állomáshelyén épül- vőnek 30 év alatt kell visz-
nek állami és szövetkezeti szafizetnie. Ez az összeg 
lakások. Csongrád megyében kamatmentes és a felépített 
így Hódmezővásárhelyen 13, ház is adó- és kamatmen-
Makón pedig 9 pedagógus tességet élvez majd. 

magyar: egy lestvér 
Negyedszázada végezték ki Kiss Ernőt és Gaisin Grozdát 

Holnap lesz huszonöt éve, döntést Kiss Ernővel. A dél-baranyai parasztmozgaJ 
hogy a Csállagbörtön első rögtönbíráskodás szabálya lom vezetőjét, a 7.ombor 
udvarának jobb oldali szár- szerint az ítéletet két órán környéki ellenállási mozga-
nyában fölállított akasztófa belül végre kellett hajtani, lom szervezőjét, kivégezték, 
előtt Komlóssy Albert Fél tizenegykor Bogár Já- Gaisin Grozda Zsahlyán 
ügyész harsány hangon meg- nos fehér kendővel takarta született. Ott, ahol a Hideg 
szólalt: le áldozata fejét. Az ítéletet napok borzalmainak jó ré-

— Állami -ítéletvégrehajtó, végrehaj to t ták . . . sze pár hónap múltán le-
teljesítse kötelességét! Ugyanezen a napion, dói- játszódott. Gaisin Grozda 

A bitófa alatt a 32 éves után ötkor ismét működött tudta, miért harcol. Tudta, 
Kiss Emő, zombori kárpi- a bakó. Ugyanazon a bitó- hogy jelt kell adnia az fel-
tossegéd, két gyermek ap- fán végezte fiatal életét egy lenálilásna. 
ja állott. A bíróság „a Kor- 21 éves újvidéki lány, Goi- Jelkép, hogy negyed szá-
mányzótóil mint Legfelsőbb s i n Grozda. Szeptember 19- zaddal ezelőtt, a fasizmus 
Hadúrtól kapott különleges én este barátnőjével, a 19 ellen egyszerre áldozta ele-
felhatalmazás alapján" a éves Stankov Natáliával föl- tét egy fiatal magyar férfi 
honvédvezérkar főnöíce ál- robbantották az újvidéki né- és egy i f j ú szerb lány. Töbo 
tal 1941. április 22-én, a met könyvkereskedést Dur- mint két évtizeddel előbb m 
zombori- törvényszék által ran° higanyuk "vújtózsinór- szegedi költő, Juhász Gyula, 
pedig augusztus 17-én kihir- ját akarták meggyújtani egy szerb barátjára, Manoj-
detett statárium szellemében volksbundista porcelánke- lovics Tódorra emlékezve, 
„az állam és a társadalmi reskedő üzleténél, amikor az első világháború borzal-
rend erőszakos fel forgatású- elfogták őket. A statáriális mainak tanulságául írta le 
ra irányuló bűntett" miatt tárgyalás — amelynek szü- cikke fölé a címet: „Ma-
ítélte halálra. A statárium netében végezték ki Kiss gyarok, szerbek: emberek". 
kihirdetése után pár nappal Ernőt —, alig néhány óráig S írásában ünnepelte a két 
tartóztatták le, augusztus tartott. Fél 3-kor hirdették szomszédnép barátságát, tör-
31-én veréssel beismerő val- k i az ítéletet. Gaisin Groz- ténolmi sorsközösségéböl fa-
lomást csikartak ki tőle, s dát halálra, fiatalkorú tár- kadó testvériségét, azt, 
szeptember 9-től 11-ig a s á t 14 évre ítélték el. amit Németh László tejtest-
szegedi törvényszék második Gaisin Grozda utolsó órá- vériségnek nevez. Tömör-
emeleti, nagy esküdtszéki j a alatt két levelet írt. Az kény Istvánnak van egyszo-
tárgyalótermében tartott el- egyikben apjától búcsúzott katlanul harcos hangú, hu-
járás végén halálra ítélték. e l- a másikban életben ma- ma rúgta vallomást tevő no-
Kegyelemre nem tartották r a ó t társától. Arra kérte vellúja, amelyben elítéli a 
méltónak: szeptember 28- °t: őrizze meg emlékét. szerbeket és a magyarokat 
án „legfelsőbb hely", a A s z ö ke , sovány, alacsony egymás ellen uszítókat t- aj 
kormányzó „szabad folyásit k i s szerb iany és fiatal ma- és felekezet). Móra Ferenc 
engedett az ítélet végrehaj- Syar kommunista vezető ugyanezt a történelmi tanul-
tásának". A leirat október együtt áldozta életét a fa- ságot ismétli meg humoros 
2-án délután érkezett • Sze- sizmus elleni harcban. Kiss hangú, mégis intőén komoly 
gedre. Másnap reggel 9-kor Emő 25 éves korában a elbeszélésében (Harmadi--
Paraszkay Gyula törvényszé- Baranya megyei Vörösmar- kon). József 'Attila a Duna-
ki elnök közölte a végzetes kapcsolódott be a kom- táj népeinek összefogásáról 

munista mozgalomba, amely énekelt, bízva benne, hogy 
a királyi Jugoszláviában „a harcot, melyet őseink 
egyszersmind a nemzeti ki- vívtak, békévé oldja az em-
sebbségek, így a magyarság lékezés". 
jogainak, érdekeinek vedel- S mégis hasztalan volt A 
mezője is volt. Védője, népek legjobbjainak figyei-
Gresz György, érvelt is ez- mertetése ellenére a máso-
zel, de hasztalan, az osztály- dik világháborúban sikerült 
bíróság a fasizmus elleni újból egymásnak ugrasztani 
agitációját nem bocsátotta a két népet. Csak kevesek, a 
meg. Szász Dezső ügyész Kiss Ernők és a Gaisin 
ostoba frázisokkal tele vád- Grozdák tudták, hol a kö-
baszédében elrettentő példát zös ellenség: a fasizmus, az 
követelt.. „Kiss Ernő kezde-
ményező és vezető szerepe 
kétségtelen" — mondotta. 
Négv társainak ügyét rendes a költő így írt csálLagbörtön-

embertelenség, a zsarnok-
ság. S a fölszabadulás után 

bíróság elé utal i—-, ot, a beli társához: 

Csak n e feledd, amiről Szegeden az özönvfzelöttl 
Szörnyű szövöszékek ke reké t igazítva beszél tünk: 
Szerb — m a g v a r : egy tes tvér . Egy ellen ült a n y a k u n k o n , 
ölte le hű f iaink, hurcolta el dús a ra tásunk . 
Egy legven az ö römünk Is hát . Szabadult Duna- tá junk 
béke hazá ja legyen. 

A negyedszázados évfar- nép emlékezik most rá és a 
duló, itt Szegeden, a !ugo- mártírhalaiban társára, Kiss 
szláv—magvar barátság a Ernőre. Két nép tiszteleg 
szomszéd szocialista orszá- jeltelen sírjuk előtt, s fo-
gok testvériségének emlé- gadja, hogy többé nem en-
k ez tető alkalma. Gaisin gedi a gyűlölség vetését be-
Grozda arra kérte barátnő- érni. 
jét, ne feledje emlékét. Két PÉTER LÁSZLÓ 
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