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A Szabad Tisza tsz 100 holdján a fűszerpaprika
megfelelő termésre biztat
Szeged-mihályteleki
határrészén
nagy munkában vannak az I. típusú Szabad Tisza tsz tagjai. Hordj á k a gabonát a szérűskertekbe,
hogy mielőbb minden tag készen
legyen a csépléssel. De nem feledkeznek meg ezekben a napokban sem a fűszerpaprikáról. Azok,
akik behordták, elcsépeltek, mennek a paprikaföldre — kapálni.
A Szabad Tisza tagjai 100 holdon termesztenek
fűszerpaprikát.
Egy táblában van a paprika, s kiki műveli a saját területét.

Meate*ei

a

paprikatermelésnek,

hiszen apjuk, nagyapjuk is azt csinálta. S köztük, a mihályteleki
•"paprikások- között Móricz
Zsigmond is járt. Vannak még olyan
öregek, akik emlékeznek erre.
A fűszerpaprikáról, a terméskilátásokról beszélgettünk a Szabad
Tisza többi tagjával. Bózsó Imre,
ott a szérűokertben, rövid tájékoztatást adott:
A rossz időjárás miatt az idén
később volt az ültetés, mint
más
években. De aztán megerősödött a
paprikánk. Szép is a Szabad Tisza
táblája. 40—50 centi magas m á r a
paprika bokor, s jó termésre biztat.
Csend. Bózsó elvtárs
gondolatban paprika földjükön jár.
Most
dobja el a paprika fehérszínű, barna szirmú virágát, hogy nyomában
egyre jobban nőjjön a paprika cső,
vagy
ahogy
a
mihálytelekiek
mondják: a hüvely,

Magas, sudár ember Papp János
bácsi, a Szabad Tisza tsz másik
tagja. A táblából neki, illetve népes családjának szép darab földje
van.
— Van vele baj elég, — állapította meg mosolyogva. — De m i
tizenhármán ülünk az asztal körűi,
segítenek a családok is a művelésben, persze a feleségem is.
— Kedvez-e az idő a fűszerpaprikára?
— Most igen, mert meleg az
i d ő . . . a paprikának meleg kell, és
közbe egy kis eső is.

Szépen

mutat

a

szóval megfelelő, csak az idő kedvezzen neki.
— Milyen nagyok m á r a paprika
csövek?
A kérdésre elmosolyogta
magát
és tréfálkozva, de komolyan mondotta:
— Hogy milyen nagyok? H á t egy
részét tarhonyával m á r meg lehetne főzni, Akár az ujjam, szinte
olyan hosszú.
Papp János bácsiék is rendben
tartják a Szabad Tisza táblájából
rájuk eső részt, ö k és a tsz többi
tagjai már negyedszerre kapálják a
fűszerpaprikát.
Nem is lehet abban fia gyomot sem találni.
— Paprikaföld is csak akkor fizet, ha törődünk .vele, — mondotta
Papp János, majd hozzá fűzte: —
Sok üggyel-bajjal jár a paprikatermelés, de megéri.

&& éplemun
Húszan vannak. Most
ott dolgoznak a szegedi Táncsics tsz szérűjében a
vitlanycséplönél.
Por lepi őket, de ez nem
hiba, együtt jár a csépléssel, —
ők
maguk
mondják.
Vadonatúj
kék nadrágban, mezítelen
felső
testtel, fekete
kalapban
szívja
cigarettáját
a
pihenő
helyen
Bende
Szilveszter, a
cséplőmunkások
vezetője, —
a bandagazda.
Mórahalmi ö is, mint
bandájának minden
tagja.
Evek óta együtt
vannak
húszan.
Olyanok
egymáshoz, mint a családtagok,
Bende
Szilveszternek
három családja
van, A
legidősebb U
esztendős.
A bandában többen vannak családos
emberek,
de akad köztük
fiatal
ember is.
A Bendecsapat, — ahogy a tsztagok fs elmondják —
becsületes
munkát végez.
Kószó István,
a
tsz növénytermelő
brigádjának
vezetője állapítja meg róluk:
— Tavaly is ez
a
banda volt nálunk,
s
kitettek magukért.
Az
idén sincs semmi nézeteltérés.

paprika.

Bende Szilveszter különben etető a
gépen.
Most, hogy kicsit
pihen, a másik etető: Savanya József
öleli magához, adja a
gépbe a
kévéket. Érteni kell azt
is.
Ha. jó a kévevágó,
az etető, együtt
dolgozik
a
cséplőcsapat,
akkor jól halad a munka. Megint Kószó
István.
a Táncsics
tsz
brigádvezetője szól:
—
Sohasem
morog,
hörög a cséplő, egyenletesen búg és a szakavatottak már ebből is
megtudhatják,
hogy érti
a dolgát a banda.
Bende
Szilveszter, a
cséplömunkások
vezetője elmondja, hogy körmunka van náluk. Megosztják egymás
között
a munkát, — ezt jelenti
a körmunka.
— Sok-sok év óta csépelek én, — folytatja a
bandagazda. —
Voltam
hutáknál
is...
Most
csak másabb, mint évekkel ezelőtt volt. A munka nehéz, de megbecsülnek, s kereshetek szépen.
— Ebédre hideg, vagy
meleg ételt esznek1
— Meleg ételt eszünk,
a tsz adja.
Kószó elvtárs is meghallja Bende Szilveszter

Természetesen
a jól karbantartott gépekkel sokkal
könnyebb a
gondos
vezetőknek
üzemanyagmegtakarítást elérni. A vállalat-

Moszkva. Szálloda magasepítkezé se a Dorogomilovszkaja-rakparton

l/idám

fűidŐzók

Közben elhívták Papp János bácsit a géphez, mert most az ő gabonáját csépelik. Fürgén oda sietett

szívrepesve

nézte,

hogyan ömlött zsákba a b ú z a . De
azért ő és a Szabad Tisza tsz többi
tagja bármennyire is félti a gabonát, legfőbb,
legszeretettebb termelési águk — a fűszerpaprika.
Csinálták esztendőkkel ezelőtt —- a
felszabadulás előtt is —
amikor
bizonytalan volt a helyzetük, s nem
egyszer a nyakukon maradt a portéka. Hát hogyne szeretnék a Daprikatermelést
most, amikor a jelen és a jövő biztos, — kézzel foghatóan látják m u n k á j u k gyümölcsét.
Ömlött a zsákba Papp János bácsi búzája. Amikor elcsépeltek neki, indult az állam részével a be-(
gyűjtőhelyre. Azt is mondotta:
— ötven kiló gabonát küldök én
is az árvízkárosultaknak.

Vidáman fürödnek a tengerészek egy meleg napon

Egy falusi áruházban

. . . Nő, fejlődik a
paprikacső
Szeged vidékén, a Szabad
Tisza
száz holdján is. S belőle lesz majd
a belföldön és külföldön egyaránt
keresett és kedvelt Szegedi édesnemes paprika.

káló k

szavait, s nem
állhatja
szó nélkül:
— Nagyon is megérdemlik az ebédet Szilveszter komámék.
Mi
ingyen " adjuk az ebédet;
tiszteletből,
megbecsülésből.
Egyszerűen
hangzanak ezek a szavak, de
jóleső meleg önti el az
ember szivét, ha hallja.
Bende
Szilveszter
is
örül, s arcán látszik
is
ez.
A villanycséplö
napi
terve 95 mázsa. S amikor ott jártunk
jóformán egy fél nap
sem
telt cl. de
a cséplési
eredmény
61
mázsa
volt. A gép felelős vezetőjének: Vass Szilveszternek és Bende Szilveszter csapatának
köszönhető ez. írjuk még ide,
hogy az elmúlt
évben
volt olyan nap,
hogy
a
Bende-csapat
216
mázsát is elcsépelt. Most
is el szeretnék érni
a
napi 150 mázsát.
Reggel i órakor kezdik
a
munkát, s ott vannak a
cséplőnél este 8-ig.
A bandagazda és a tsz
brigádvezetője azon évődik,
vitázik
tréfásan,
meggyőzik-e
a
gépet,
illetve lesz-e annyi gabona hordva, hogy meg-

Megtakarítóit üzemanyaggal segít az űi termés
betakarításában a 82. sz. autóközlekedési Vállalat
A szegedi 82. 8 zámú Autóközlekedési Vállalat dolgozói,
gépkocsivezetők és szerelők együtt hat-colnak azért, hogy
minél kevesebb
üzemanyagot használjanak fel. A
beérkező kocsikat alaposan átvizsgálják és
a legkisebb hibát is
azonnal kijavítják.
Ennek eredménye, hogy
a
mult hónapban
például a tervezett 15 százalékos
javítási
arány helyett
a
kocsiknak csak 8.5 százaléka került
átmenetileg műhelyekbe.

Igy van. Az idén az elmúlt évnél jóval magasabbak az átvételi
árak. A szerződött
fűszerpaprika
után külön beadási
kedvezmény
jár. Minden egy hold
szerződött
paprika két holdat mentesít a ga-,
bona beadás alól.

nál mindössze 10 százalék azoknak
a dolgozóknak a száma, akik nem
tudták csökkenteni a gázolaj, benzin mennyiséget, de több mint 20
olyan vezető van,
aki rendszeresen 20 százaléknál
több
üzemanyagot takarít meg.
Igy sikerült júniusban csaknem
8000 kilométerhez elegendő üzemanyagot megtakarítaniok a vállalat
dolgozóinak.
Elhatározták,
hogy ezzel a mennyiséggel „békeutak" keretében segítik a betakarítás sikerét. Ezzel a mennyiséggel
33 kocsi segít a Terményforgalmi
Vállalatnál, a MEZÖKER-nél, az
állami gazdaságokban az ú j termés behordásában.

állás nélkül csépelhessenek.
Bende Szilveszter: -—
Nagyon
igyekszünk,
csak legyen elég gabona
hordva.
Attól
tartok,
nem lesz elég.
Kózsó István: — Ugy
csináljuk, hogy
legyen
elég, s a következő hét
szombatig befejezzük a
cséplét.
Bende Szilveszter: <—
Nem lesz elég
gabona
hordva és megállunk —
s mosolyog. — Nem is
leszünk kész
következő
hét szombatig.
Még tréfálkoznak egy
darabig, majd
fogadnak
egy
liter borba. Kószó
azt mondja, hogy szombat délig kész lesznek a
csépléssel. A bandagazda
az; mondja, kész lenné
nek ha győznék a hordást — és megint nevet,
kacsint.
Biztos, hogy
együtt
isszák meg azt a
liter
bort, vagy
főbbet is a
bandával. Kijár ez
a
munka után. Most azonban nincs megállás, búg
a gép,
s becsületesen
végzik
teendőiket
a
cséplő munkásai.

A mecsetinszkiji (Rosztov-terület) falusi áruház

Különleges

hangszerosztályán

gép

Egy csapat, a hétköznapok hősei közül.
(m. s)

Szerdán délután ülést tart
a Városi Tanács
Július 28-án délután 4 órai kezdettel tartja a Városi Tanács ezévi IV. rendes ülését a Tanácsháza
nagytermében.
A Végrehajtóbizottság a tanácsülésre két napirendi pontot tűzött
ki. 1. Javaslat a városnak közvetlen a minisztertanács alá rendeléséről. Flőterjeszti Tombácz Imre
VB-elnökhelyettes.
2. A
város
sportjáról beszámol Kun Lajos, a
Városi TSB elnöke.
A lakosság részéről igen nagy
érdeklődés nyilvánul meg mindkét
napirendi pont iránt. Az érdeklődőkkel tudatjuk, hogy a tanácsülések nyilvánosak és így szivesen lát
mindenkit a Vcgreliajtóbizottság.

A novoszibirszki "Jefrcmov«-gyár befejezte egy különleges hosszirányú gyalu- és marópad összeszerelését. Ezen 100 tonna 'súlyú. 4
méter széles és 12 méter hosszú alkatrészt is meg lehet
munkálni
A különleges gép elszállításához 22 nyitott vasúti teherkocsi szükséges.
A képen: a hosszirányú gyalu- és marópad. Tetejére — méreteinek szemléltetése végett — egy olyan gyalupadot helyezte'.amilyet régebben készített a gyár.

Jurij Víagyimirovics Andropov, a Szovie'unió magyarországi
nagykövete átadta m e g b í z ó l e v é l Dobi Istvánnak,
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének
Elnöki Tanácsának elnöke július
26 -án fogadta Jurij Víagyimirovics
Andropovot, a Szovjet
Szocialista
Köztársaságok Szövetsége magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki átadta megbízólevelét,

A megbízólevél átadásánál jelen
volt Boldóczki
János
külügyminiszter, Nagy Dániel, az
Elnöki
Tanács
elnökhelyettese,
Darabos
Iván, az Elnöki Tanács
tükára,
Hegyi László vezérőrnagy cs Marjai József, a külügyminisztérium
.űíotokollosztálcának, vezetője.
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A S z o v j e t u n i ó j e g y z é k e t intézett F r a n c i a o r s z á g ,
A n g l i a és az Egyesült Á l l a m o k k o r m á n y á h o z
Mint a TASZSZ jelenti, Molotov,
a Szovjetunió külügyminisztere július 24-én fogadta
Franciaország
ós az Egyesült Államok
ideiglenes moszkvai ügyvivőjét, valamint
Anglia moszkvai nagykövetét
és
átnyújtotta nekik a szovjet
kormánynak az európai kollektív biztonság kérdésére vonatkozó jegyzékét,
A három nyugati hatalom Franciaország nevében küldött
május
7-1 jegyzéke foglalkozik
a Szovjetunió áltai olőtcrjosztct* európai
kollektív biztonság
kérdésével. E
jegyzékben az európai
kollektív
biztonság kérdését az említett kor.
monyok nem tartják
elfogadhatónak, mert — mint a jegyzék megállapítja — az elkerülhetetlenül az
Egyesül* Nemzetek
Szervezetének
aláásására vezetne. A három nyugati állam kormánya az Eszakatlanti Szövetség mellett fogla, állást és bírálta az európai kollektív
biztonság megteremtésére irányuló
szovjet javaslatot,
azt
állította,
hogy ez az ú j biztonsági
szerv
nem járulna
hozzá a
meglévő
nehézségek és a nézeteltérések megoldásához. Végül a jegyzék
javasolja, hogy a Szovjetunió kormánya a fontos éa függőben
lévő
nemzetközi kérdések
(osztrák államszerződés, német
kérdés rendezése)
megoldásában működjék
közre.

a német militarizmus
újjászületését célozza. A tapasztalat
azt
bizonyltja, hogy amikor Németország sorsát — a mai nyugatnémet
állapotokhoz hasonlóan — a militaristák,
a revOnsiszták
vették
kezükbe, Németország
mindanynyiszor az agresszió útjára
lépett,
papirronggyá
tépte a többi állam
biztonságára
vonatkozó
megállapodásait
és kötelezettségeit.
Az
„európai védelmi közösség" megalakítása feltétlenül az ú j európai
háborús veszély fokozódására vezet.
Az új háború első áldozatai
Nyugat-Németország
legközelebbi
szomszédai lennének. Nem az „európai védelmi közösségihez
hasonló típusú szervezet, hanem az
összes európai államokat átfogó
nemzetköz* szervezet szolgálhat az
európai béke és biztonság garanciájául.

ságnak a berlini értekezleten
is
ismertetett tervezetét írta le részletesen és felsorolta azokat a függőben lévő
európai
kérdéseket,
amelyek ezúton megoldhatók volnának. Ide tartozik az osztrák államszerződés megteremtése és Németország
békés
úton történő
egyesítése 13.
Az atomfegyverek
eltiltására irányuló szovjet törekvések ismertetése után a jegyzék
foglalkozik az Egyesült
Államoknak a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság
ós a népi demokratikus államok elleni háborús előkészületeivel, majd javasolja, hogy
a legközelebbi hónapokban az európai
kollektív
biztonság megteremtésének ügyében hívják
össze
minden résztvenni kívánó
európai állam és az Amerikai
Egyesült Államok
képviselőit. A Kínai Népköztársaságot
megfigyelő
A szovjet kormány jegyzéke ez- képviselné ezen a tanácskozáson.
után az európai
kollektív bizton-

Hivatalos tájékoztatás az árvízkárosultak részére
történő gyűjtésről

A termelőszövetkezetek az árvíz- állatok arányos szétosztásáról.
sujtotta termelőszövetkezetek
réA lakosság az
árvízkárosultakszére ne küldjenek
közvetlenül nak szánt élelmiszert adja át a heterményeket és állatokat, hanem lyi földművesszövetkezeteknek.
ezeket — a korábban kiadott felIgen sokan vállalták az árvízkáhívásnak megfelelően
— a helyi rosultak gyermekeinele nyaraltatábegyűjtési szerveknek a d j á k át. Az sát. Ezzel kapcsolatban
illetékes
alakí- helyről közlik, hogy a gyermeknyaA szovjet kormány válaszjegyzó- árvízkárok helyreállítására
kébon megállapítja, hogy Francia- tott kormánybizottság gondoskodik raltatási
akció
megszervezésere
ország kormánya olyan
álláspon- az ilymódon beadott termények és nem kerül sor,
tot védelmez, amely nem szolgálhatja az európai biztonság kérdését. Franciaország azzal, hogy zárt
I Német Demokratikus Küztársaság miniszterelnöksége
katonai csoportosulások politikáját
sajtóhlvatalénak hivatalos közleménye Oltó Grotawohl
folytatja,
tulajdonképpen
egész
Európa
biztonságának
ellenségeminiszterelnök Csou-En-lajnál tett látogatásáról
kén lép fel. Ilyen agresszív katofeszültséBerlin (ADN) A Német Demo- nemzetközi kapcsolatok
nai csoportosulás az
Északatlantt
miniszterel- gének további enyhítésére.
Szerződés Szervezete.
A
szovjet kratikus Köztársaság
Tökéletesen egyetértettek abban,
kormány m á r
többízben rámuta- nökségének sajtóhivatala közli:
Ottó Grotewohl, a Német Demo- hogy
tott, hogy az Északatlanti
SzerzőNyugat-Németországnak és Jaminisztereldés Szervezete egyáltalán nem vé- kratikus Köztársaság
pánnak Amerika részéről folydelmi jellegű. Ez a szervezet tel- nöke 1954 július 27-én viszonozta
tatott újrafelfegyverzése
nem
jesen figyelmen kivül hagyja
a Csou En-laj-nak, a Kínai NépközNémetország
és J a p á n saját
német agresszió megismétlődésének társaság népi közigazgatási tanánemzetvédelmi erőinek felállíveszélyét és nem teszi feladatává csa elnökének és külügyminisztetását szolgálja, hanem
vészé;
az ilyen agresszió megakadályozá- rének látogatását.
lyezteti Európa és Ázsia békésát. Az a
tény, hogy a HitlerMindkét fél kifejezésre juttatta
jét
ellenes koalició tagjai
közül csu- eltökéltségét, hogy
pán a Szovjetunió
hiányzik
e
és hogy minden békeszerető nép
folytatja a népek közötti béke,
szervezet tagjai
közül,
nyilvánvaközös feladata harcolni
Nyugata nemzetközi együttműködés és
lóvá teszi, hogy az
Északatlanti
Németország és Japán újrafelfegya népek közötti barátság pol!;
Szerződés Szervezete
szovjetelleverzése ellen.
t i k i j á t , nem tűr el semmiféle
nes.
külföldi beavatkozást saját orA
két kormány éppen ezért
szágának belügyeibe,
örömmel
üdvözli
a
Szovjetunió
A Szovjetunió jegyzékének
tobiztonvábbi része az európai védelmi nem tűri el nemzeti szuverénitásá- Európa hatásos kollektív
n
a
k
semmiféle
megsértését
és
sági rendszerének
megteremtését
közösséggel
foglalkozik és mogállapítja, hogy

ez a csoportosulás1 minden tőle

Az árvízvédelmi

kormánybiztosság

Dunaremeténél az apadás meglassúbbodott, a
vízszintcsökkenés
vasárnap reggeltől
ma
reggelig
mindössze 5 cm. A Komárom
és
Paks közötti Duna-szakaszon a legutóbbi 24 órában 36—50 cm-es apadás következett be. Budapesten
a
vízállás tegnap reggel 7 órakor 636
cm, a m i azt jelenti, hogy az alsórakpart mindenütt szárazzá
vált.
Mohácsnál a vízállás tegnap reggel
908 cm, vasárnap reggeltói 11, a
legmagasabb vízálláshoz viszonyítva pedig 16 cm-t apadt.
A D u n vizének Szigetközbe való
beáramlása
az elzárási
munkák
előrehaladásával
vasárnap
este
megszűnt.
A Budapesttől délre lévő balparti községek határában a hullámtérben lévő mezőgazdasági területekről a víz levezetése állandóan
folyik.
Tökölön a körgátépltés elkészült
Úszódon a védekezési m u n k a befejeződött.

H szovjet kormány együttérzésé*
fejezte ki a magyar kormánynak
az árvízkárral kapcsolatean
Nagy1 Imre elvtársnál, a minisztertanács elnökénél látogatást tett
J u r i j Vlagyimirovics Andropov, a
Szovjetunió budapesti nagykövete.
Andropov elvtárs, a minisztertanács elnökének a szovjet kormány
együttérzését fejezte ki
az egyes
dunamenti területeket ért árvízkár
miatt s egyben átnyújtotta a szovjet nagykövetség
300.000 forintos
adományát az árvízkárosultak segélyezésére*
Nagy Imre elvtárs megköszönte
a részvétnyilvánítást, s köszönetet
mondott a
szovjet
nagykövetség
adományáért,
valamint
azért a
nagyarányú segítségért, amelyet a
Szovjetunió a dunai árvízvédelem
ben a magyar hatóságoknak és a
lakosságnak nyújtott.

telhetőt

Vietnami-francia közös határozat
a katonai tevékenység
Peking <Uj-Kina).
A Vietnami
Tájékoztató Iroda szombati jelentése szorint az északvietnami
Trung
Giában folytatott helyszíni katonai
értekezleten július 22-én 4 pontból
álló közös határozatot fogadott
el
a vietnami néphadsereg és a Francia Unió indokínai fegyveres
erői
minden katonai
tevékenységének
megszüntetéséről,
A közös határozat szövege a következő;
A két fél megállapodott
abban,
hogy a genfi értekezleten
elfogadott fegyverszüneti határozat
időpontja és a két fél főparancsnokságai által Indokína
különböző részei tekintetében kiadott tűzszüneti
rondelkezésok
hatálybalépésének
időpontja között* időszakban a következő intézkedéseket kell végrehajtani:
1. Tilos minden szárazföldi, folyami, tengerészeti vagy lég* katonai hadművelet olyan kiterjedésben, amely nagyobb létszámot vesz
igénybe, mint Észak-Vietnamban egy
ozredet, vagy egy gépesített ezredet, egyéb arcvonalakon egy zászlóaljat beosztott tüzérséggel.
2. Haladéktalanul
intézkedéseket
keli tenni, hogy mielőbb megszüntessék a szárazföldi, folyami, vagy
tengeri közlekedési útvonalak minden aláaknázását vagy megrongálását.
3. A Francia Unió légiereje
a) Tartózkodik a vietnami néphadsereg ellonőrzése alatt álló öve-

megtesz. a célzó javaslatát és helyesli a szovjet kormány 1954 július 24-i jegyzékét.

jelentése

Mindkét fél egyöntetűen óhajtja
a német és kínai nép kulturális
kapcsolatának elmélyítését és , a
Német Demokratikus Köztársaság,
valamint a K í n a i
Népköztársaság
kereskedelmi
kapcsolatainak
további kiépítését.
Mindkét
miniszterelnök kifejezésre juttatta örömét afölött, hogy
a kínai és a német kormány képviselőinek találkozója megerősíti a
két nép szívélyes, baráti kapcsolatait.

A Dunavölgyi főcsatorna torkolatánál az apadás eredményeképpen a szivattyúzást m a éjjel már
leállíthatták és a zsilipet megnyithatták. A főcsatorna vízállása vasárnap estétől hétfő reggelig kb.
30 cm-rel csökkent.
Bölcske-Madocsa-térségében egyes
szakaszokon a víz m á r a gátak lábát sem éri el. Mohácstól
délre
újabb gáterősítés vált szükségessé.

Hol

vásárolják

zetek minden bombázásától és tüz
alá vételétől.
A francia légierők
tevékenysége csupán
olyan harci
repülőterekre
szorítkozhat, amelyek a helyőrségek és
közlekedési
vonalak biztonságáró,
gondoskodó
szárazföldi erőke* támogatják.
A
francia légierő semmiféle esetben
sem használhat napalmbombákat.
b) Minden
egyes
felderítésnél
csak egy repülőgépet
használhat.
Ezek a felderítések nem terjedhetnek túl a Francia Uunió fegyveres
erői álta, megszállva tartott pon*októl számított 25 km-es körzetben.
c) Nem hajt végre semmiféle légiszállitást a Hanoitól Haiphongba
vezető műúttól északra és
északnyugatra.
4. Minden intézkedést meg kell
tenni, hogy a két fél csapatai azokban az övezetekben,
amelyekből
visszavonulnak, ne kövessenek
el
olyan
cselekményeket,
amelyek
kárt tesznek a lakosság életében,
vagy tulajdonában, valamint ipari
és
kulturális
intézményekben,
egészségügyi berendezésekben
és
közművekben, m i n t például hidakban, gátakban, stb.
Trung Gia, 1954. július 22.

Van Tien Dung tábornok,
a vietnami néphadsereg főparanu:-noksága küldöttségének vezetője.
Lennuyeux ezredes,
a Francia Unió indokínai fegyvere*
erői főparancsnokság^ küldöttségének vezetője

a szénát

*
-A negyvenes evek első felében
súlyos elnyomás nehezedett a magyar népre. A német fasizmus leigázta Európa egyrészét és
Magyarország is egyre jobban rákerült Hitler járszalagjára Horthy és
Gömbös
nemzetellenes
politikája
nyomán. U r a l m u k alatt a magyar
ifjúságot béklyóbaverték-" — írta
Ságvári Endre a magyar ellenállás
harcos, Illegális
lapjában, a Béke
és Szabadságban.
Ilyen időkben élt Ságvári elvtárs. Fiatal
volt, mindössze 30
éves, de m á r egyik vezetője a kommunistáknak. Fáradhatatlanul, félelmet nem ismerve szervezte az
ellenállási mozgalmat. Szive az ifjúsághoz kötötte s több
kommunista vezetővel együtt a KIMSZben dolgozott. Az utcán tilos volt a

Emlékeznek reá
Hódmezővásárhelyen . . .
Tarjánban nincs sok hosszú utca.
Inkább 5—10 házból álló, rövid, kis
utcák alakultak ki. A csend és a
nyugalom városrésze ez, ahol zajt
csupán a gyerekek csapnak
egyegy utcai "-csata-" alkalmából.
A
Malom-utca 6-os számú ház sem
válik el a többitől, melynek egyik
szobácskájában heteket töltött el
Ságvári Endre. A nappal arra kényszerítette, hogy a szobában üljön.
De ekkor sem tétlenkedett. írt, olvasott s sokat gondolkozott. I n k á b b
csak este mozdult ki. Nem
volt
könnyű ebben a helyzetben a földalatti mozgalom irányítása még akkor sem, ha csupán egy csoportot
irányított is. De ez sokat jelentett,
mert az ifjúság volt rábízva, melynek határozottabb a tettrekészsége,

Csongrád

megyében

?

A székkutasi termelök m á r felA kormányprogramm
mentesíföldművesszövetkezet
tette a termelőket a szénabearjas ismerték a
előnyeit
és
alól. Ennek következtében és .az szénafelvásárlásának
idei bő szénatermés miatt sok ter- rövid egy hét alatt 150 mázsa szémelőnél felesleg van. A szénafélék nát vittek be eladás céljából. Ezek
hogy
értékesítésének megkönnyítésére, a a termelők helyesen látják,
Hódmezővásárhelyre,
megyében a földmű vesszövetkezc- felesleges
tek vásárolják a szénát, s ezzel elő- mintegy 23 kilométerre fuvaroznia
segítik, hogy
szénát és eltölteni a napot akkor,
amikor szabadpiaci áron helyben is
a termelöknek nem kell a táeladhatják a földművesszövetkezetvoli városokba szállítaniok az
nek. Ezek a termelők is megkapeladásra szánt szénájukat, ha, ták a szabadpiaci árat, ezenkivjili
nem azt a legközelebb eső
a távolsághoz viszonyított kiloméföldművesszövetkezeti szénafelvásárló
telepen
szabadpiaci i ter és mázsánkénti tengelyfuvar téj rítést. így cselekszenek a csanádáron értékesíthetik.
A szántóföldi széna ára mázsán- | palotai és fábiánsebestyéni termeként 60—85 forint, a rétiszéna 37— lők is.
55 forint, a minőségnek megfeleA pusztamérgest Rákóczi tszcs
lően. A toikarmányszalmát 22, az
elnöke a tagság
részesedését,
alomszalmát 10—14 forintos
mámintegy 50 mázsa szénát egv
zsánkénti árban vásárolják a földtételben ajánlott fel eladásra az
művesszövetkezetek. Az így eladott
érvényben lévő feltételek melszéna után a földművesszövetkezet
leit a földművesszövetkezetnek.
kilónként és mázsánként a széná- Ezáltal egy lovaskocsi három-négy*
nál 84 fillért, a szalmánál egy fonapos fuvarozási m u n k á j á t is megrint 12 fillért tengelyfuvar térítés
takarították, mert fuvartérítést kapcímén fizet a termelőnek
azért,
tak azért, hogy
a
szálastakarmert a szálastakarmányt a telepre
mányt beszállították a földművesszállította.
szövetkezet telepére.
A szövetkezeteknek átvevő teAjánlatos lenne, ha minden terlepük van Csanyteleken,
Pitmelő követné a felsoroltak példávaroson,
Fábiánsebestyénen,
ját, mivel nemcsak saját
gazdaSzékkutason, Csanádon, Csasága, hanem az ország szocialista
nádpalotán,
Pusztamérgesen,
építését is elősegíti azzal, ha
a
Szatymazon, Mórahalmán, Hódszállítással eltöltött piacozó napomezővásárhelyen, Makón, Szekat saját gazdaságában betakarító
geden, Szentesen,
Csongrádon,
és termelő m u n k á v a l tölti el.
Mindszenten. Szőregen és Kisi
Miksi István.
teleken.

EMLÉKEZÉS SÁGVÁRI
szó, gyűléseket nem
tarthattak,
• bujkálniok kellett, — de az el:
szánt kis csapat, a munkásiíjúság
i legjava nem ijedt meg, mert taníj tóik elszántságra nevelték
őket.
I Nem egy alkalommal tűztek össze
a fasisztákkal s bérenceikkel,
a
j nyilas hazaárulókkal. Nem hátrállak meg, bár tudták, ha leleplezik
I őket,
rabság,
kényszermunka
s
! front vár rájuk. Ságvári Endre is,
; mint munkaszolgálatos került olö! szőr Hódmezővásárhelyre 1941-ben,
! majd később, az
illegalitás
évei
: alatt — 1943-ban — egy hónapig
I élt e városban.

megszüntetéséről

s fiatalos hévvel nekivág mindenvesztébe rohan. Komoly
irányítókészség s az ifjúságot megértő szív
kellett ehez. Ságvériban ez megvolt. Olvasmányaira m á r nem emlékeznek, csupán arra, hogy az asztalén volt "kicsi-" és »nagy« könyv;
a többi is főleg idegen nyelvű
volt, de m i n d olyanok, amilyenekre szükség volt ahhoz, hogy vezetni tudja a kemény harcot és nevelhesse az embereket.
S szerették is! Borsi János, akivel a legtöbb időt töltötte együtt,
szeretettel beszél róla. Derűs, megértő fiatalos s jókedvű volt, pedig
igen sok gond és felelősség nyomta
a vállát. Merész volt, m i n t minden
fiatal, do előrelátó. E vidéki
mezőgazdasági
városban
viszonylag
nyugodtabb volt az élet s hetenként többször sétálgató pár haladt
az Újvárosba, a Susánba, vagy éppen a Fűz-utcába. A
megadott
címre ment látogatóba a kommunista vezető. Kérdezett s hallgatott.
Hallgatta az élet
keserűségeiről
szóló vádoló szavakat. Közben maga is beszélt. Szava a szivekig hatolt, — a bátrakat harcra, a gyengébbeket visszahúzódásra késztetve. Ságvárinak — aki, mint újságíró élt itt —• számos ilyen látogatása volt. Ismerkedett az emberekkel, főleg a falusi fiatalokkal. Sorsuk érdekelte, mert őket Is harcosakká akarta tenni. M i n t mondotta
-szűz terület — kevés a mozgalomban résztvevő
parasztflatalCélját, ha nem is teljesen, de el-

ENDRÉRE
érte, mert itt is nőtt a szervezett
ifjúság tábora.
Gyakori látogatója volt a Szántó
Kovács János-utcai munkásotthonnak. Csabáról és Szegedről, éppúgy, mint a megye kisebb községeiből, főleg fiatalok jöttek
Hódmezővásárhelyre.
Kirándulásra,
sakkversenyre.
Folyt a -sakkverseny- a nagyteremben, — m á r csak
a nemszivesen látott
-vendégekszórakoztatására. egyébként komolv
dolgokról beszélgettek. Tervek
és
elmúlt események izgalma keveredett a levegőben s Ságvári éleslátása, lelkesedése sokakba
öntött
hitet, elhatározást, cselekvő gondolatot . . .

•
így emlékeznek Ságvárira Vásárhelyen, a meresz, de jókedélyű fiatalra, aki nemcsak irányítója volt
a .leggyűlöltebb ellenség, « fasizmus elleni harcnak, hanem tevékeny résztvevője is. Vállalt minden
veszélyt, minden áldozatot a pártért, a dolgozó
népért. Illegális
m u n k á j a közben m a tíz éve a csillaghegyi Gestapo csendőrnyomozói
meggyilkolták.
-Ságvári Endre úgy halt meg,
ahogy élt: harc közben. Utat mutatott életével — példát mutat
most halálával- — írta a Békepárt
Ságvári Endre haláláról szóló röplapján.
Méltó emléket m i is úgy állíthatunk neki, ha az ő szellemében és
példáját követve
dolgozunk
ma,
.amikor szabadon élhetünk.
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Az egyetemi és főiskolai vizsgák
tanulságairól
Befejeződtek az egyetemen és a
főiskolán
vizsgák. A
hallgatók
nyári szünidejüket töltik. Az oktató
személyzet részint ugyancsak a szabadságát élvezi, más része pedig
készül az ú j tanévre, az elmúlt év
tapasztalataiból okulva. A
tanév
eredményeit, hiányosságait a vizsgaeredmények mutatják meg.
Vessünk egy pillantást a
statisztikákba: mit mondanak ezek a
számok?
Az átlageredmény: 3.86. Vessük
össze a tavalyival: az 3.93 volt; 7
század százalékkal visszaesés van.
Bizonyos visszaesés tehát mutatkozik — de azt is meg kell mondanunk, hogy igen csekély. S hogy ennek az okát láthassuk, nem szabad
megfeledkeznünk azokról a feladatokról, melyeket a párt tűzött az
egyetemi és főiskolai képzés elé.
Az M D P I I I . kongresszusán a Központi Vezetőség
beszámolójában
Rákosi elvtárs ezzel kapcsolatban
a következőket mondotta: "Továbbra is teljes mértékben időszerű a
magasabbfokú oktatás
fejlesztése;
de a jelen helyzetben nem a menynyiségen, hanem a minőségen van
a hangsúly!" A minőség fokozása
pedig az oktatás színvonalának, tehát a követelményeknek az emelését jelenti.
Ilyenformán
érthető,
hogy bizonyos — bár jelentéktelen
— visszaesés mutatkozott az eredményekben a mult éviekhez képest.
Ez érhető — de ugyanakkor azt a
követelményt állítja a nevelők elé,
hogy mélyrehatóbban
foglalkozzanak a hallgatókkal, hogy az ú j követelményeknek megfelelő eredmények eléréséhez kidolgozzák a megfelelő módszereket, biztosítsák
az
ezekhez szükséges tanulmányi feltételeket.
Ennek
szükségességét
bizonyítja az is, hogy ahol az ilyen
mindenre kiterjedő
gondoskodás
fokozódott — ott jobb eredmények
is születtek, mint például az elsőéves vegyészek, vagy a másodéves
kémia-fizikaszakosok egyes kémiavizsgáin. Be kell ismerni azt is,
hogy a vizsgaeredmények bizonyos
gyengülésében szerepe van a régebben történt nagyarányú és sokszor túlzott, vagy inkább mechanikus és nem az egyének tehetségének és céljainak figyelembevételén és a helyes meggyőzésen alapuló mennyiségi fejlesztésnek is.
Ehhez persze

mindenekelőtt

PÁRTELEI

minisztérium
segítsége.
gondos
munkája szükséges. Sokszor a helytelen vizsgaelosztás és a tantervben mutatkozó —
anyagbeosztási
és egyéb — zavarok
nehezítették
meg a munkát. Ezt mind meg lehet
szüntetni a tapasztalatokra szilárdabban támaszkodó és jobban átgondolt tervekkel.
,
Az egyes karokon különbözőképpen alakultak az eredmények.
A
bölcsészkar átlaga 4.01, a T. T. K.
hallgatóinál 3.82, a jogi karon pedig 3.53. Itt már nagyobb eltérések mutatkoznak, s a számok megmutatják, hol kell még fokozottabb
segítséget nyújtani a hallgatóknak
— másrészt pedig hol kell segíteni az
ifjúság tanulmányi munkáját. — A
főiskolai átlageredmény 3.62. Ez a
két évfolyam között a következőképpen oszlik meg: első éven 3.54,
a másodéven pedig 3.74. A két évfolyam eredménye között szintén
eléggé érzékelhető különbség van.
Ez megint
kötelezettségeket
ró
mind az oktatókra, mind a hallgatókra.
Végül nem mehetünk el afölött
sem, hogy az államvizsgák eredményei gyengébbek voltak. M i okozta
ezt? A komolyabb követelmények?
A hallgatók nem eléggé komoly
munkája? Vagy fáradtság? Magában véve egyik sem ad megnyugtató választ. Amellett, hogy — különböző mértékben —
mindegyik
oknak része lehet ebben, meg kellene vizsgálni: a mostani államvizsga rendszer mindenben megfelel-c
a követelményeknek?
Lehetséges,
hogy változtatásokra lenne szükség ezen a téren s akkor ezekből
az okokból eredhető hibák megszűnnének. vagy legalább is jelentős mértékben csökkennének. Hiszen a komolyabb
követelmények
megkívánják a hallgatók
öntudatos munkáját és azt, hogy kimerültség nélkül, nyugodtan készüljenek.

Röviden összegezve, az idei eredmények azt mutatják, hogy a felsőbb oktatás megnövekedett követelményei érvényesültek a szegcdi
egyetemeken
és
főiskolán
is.
Ugyanakkor azonban azt is megmutatják, hogy a jövő tanévre hol
és miben kell segíteni, változtatni.
Ezt követelik a fokozódó minőségi
követelmények, az oktatás magasabb színvonalának megszilárdítására irányuló útmutatásai pártunk.
a nak.

A Szegedi HÁY Igazgatóság 10.700 forinttal jutalmazza
a „legtisztább állomásokat"
'A
kiskunfélegyházi
állomás
dolgozói
a I I I . pártkongresszus
tiszteletére a
„Legtisztább állomás" cím elnyeréséért versenyre
hívták a Szegedi MÁV Igazgatóság valamennyi
állomását.
A
versenyt —
amelynek jutalmait,
összesen 10.700 forintot augusztus
8-án, a vasutasnapon
adják
át
— most értékelték első ízben.
A
„Legtisztább nagyállomás"
címet
és a vele járó 2500
forintot
a
bajai vasutasok nyerték el.
Második, a versonymozgalmat
kézív
wv
w*
yw ' vvv
wv
8

deményező kiskunfélegyházi
állomás.
A középállomások között a kiskőrösi vasutasok az elsők, akik
az 1600 Ft-oe jutalmat az árvízkárosultaknak ajánlották fel.
2.
kétegyháza, 3. Szentes. A szentesi
vasutasok jutalma 600 Ft. A kisállomások között Tiszatenyö,
az
állomáskezelőségek
versenyében
pedig Pusztabánréve nyerte el a
„Legtisztább állomás" címet. Második a deszki állomás,
jutalma
500 Ft. A verseny tovább folyik.

•

Elevenebb pörtmunkftt az alsóvárosi Uj Élet tsz-ben
Az alsóvárosi U j Élet termelőszövetkezet központi irodájában a
napi munka befejezésével
csaknem mindennap a késő esti órákig folyik a beszélgetés. Vitatkozó
csoportok, az asztalnál
magyarázó emberek mondják el egymásnak problémáikat, napi munkájuk
eredményét.
Megbeszélik
egyben
a következő napok
közvetlen tennivalóit is.
Egyik legutóbbi estén — néhány "napja — a munkaegységkönyveket
egyeztették, írták
be
a szerzett munkaegységeket. Az intézőbizottság tagjai
beszélgettek a
tsz-tagokkal.
A
munkaegysógköllyvek
rendezése
sokakat érdekelt, hiszen másnap

előleg

oaxláa

volt,

Csendesen susognak a
szőke Tisza hullámai. A
parton ezrek zsonganak,
gyermekek
csacsognak,
kisebbek sikongnak
és
mindenki jókedvűen keresi az enyhülést a habokban,
hogy
hétfőn
még több és jobb munkát végezhessen.
Akik
lakásaikban
maradtak,
azok a vasárnap koradélutáni csendjét élvezik. A házak behunyták
üvegszemeiket, hogy hűs
nyugalmat
adhassanak
lakóiknak.
Az élet csak úgy 5 óra
felé áramlik az utcákra.
A Tiszán sétahajó indul,
a cukrászdák,
vendéglók megtelnek,
a tereken zsongó sokaság hullámzik.
A
Valéria-tér
mellett a Tábor-u. 5.
számú házban a vasárnapi csendben magasfeszülségű
izgalom
vibrál:
Nagy dolog
készül.::
A ház kis lakói már
rapok óta
figyelemmel
kísértie a nagyok beszédét, a rádió
híradásait,
de az újság híreit is. A
dunai árvízre gondolnak.
Ck még nem láttak nagyobb vizet a Tiszánál

győzhet

le minket

és arra gondoltak,
nem
egyszer:
milyen
nagy
erőfeszítés kell már
a
Tiszában is az ár ellen
úszni. Hát akkor
milyen pusztító ereje lehet
a
megáradt
Dunának,
amely gátakat,
házakat
söpört el. Segíteni kell
azoknak, akik otthonukban nyugalmukat, ingóságaikat
veszítették el
átmenetileg a pusztító ár
miatt. A kicsik jól meghányták-vetették a nagy
gondolatokat.
A mi új
nemzedékünknél
a gondolat és tett már
édes
testvér. Ezért volt természetes Papp János úttörőnek, a nagy terv értelmi szerzőjének és társainak, hogy elmentek a
tanács népművelési osztályára és bejelentették:
vasárnap délután
bábelőadást
rendeznek
a
ház udvarán, a bevételt
az
árvízkárosultaknak
juttatják.
Megkezdődött a lelkes
készülődés. A kicsik segítségére sietett az egész
ház. Kerül innen illvdnv,
onnan szőnyeg a bábszínpadhoz szév zöld fövények
dísznek
eléje.
Papp János anyukája se-

se viz,

A pártaxerveaetneh
a vltáa
kérdésekben
mindenkor
Alidat kell
foglalnia.
Mégpedig helyesen kell állást foglalnia a pár f szövetkezeti politikájának a reális helyzetnek megfelelően. Ezt kellett volna tenni Nagyi
elvtársnak, a pártszervezet titkárának is, támogatva a tsz vezetőségének igazságos, helyes javaslatát,
elmondani a párt véleményét. Ezt
kellene tenni minden esetbon
és
egyénileg is magyarázni a tsz-tagoknak az esetenként előforduló hibás nézetük, magatartásuk hely
telenségét. A politikai munka,
a
mozgalmi élet azonban igen csendes a tsz-ben, g csak gyér kísérletet tesznek arra, hogy másmilyen
legyen. Taggyűlés már
hónapok
óta nem volt. Nincsen kellő befolyása a
pártszervezetnek a
tsz
ügyeinek irányításában, ellenőrzésében, nem tudja segíteni és politikailag támogatni a tsz vezetőségének intézkedéseit. Pedig ez szükséges volna, hogy a tagok mindig
megértéssel és azzal a tudattal _yégezzék napi munkájukat,
hogy
ez fontos feladatuk és egyben legfőbb egyéni
érdekük. Most, miután az aratással már csaknem teljesen végeztek, — néhány nap mulva a zab is beérik — hétfő estig
közel 80 hold földön végezték el
másodvetés alá a szántást. Azonban a vetéssel már lassabban haladnak.
Alig harminc holdon vetettek el eddig rövid tenyészidejű
kukoricát. Do a pártszervezet mintha minderről semmit sem tudna,
nem tevékenykedik,
nem fejt ki
agitációs munkát, hogy minél nagyobb területet vessenek be
másodvetésű
növényekkel
és ezt a
munkát a családtagok további bevonásával, minél gyorsabban
végozzék el. Arról, hogy az U j Élet
tsz-ben gyenge a politikaj munka, s

a második negyedévben
szerzett
munkaegységek után.
De
nemcsak ilyenkor szokott összegyűlni
ebben a helyiségben a tsz tagsága. Mindig
vannak
itt
többen,
mert nem tudnak úgy hazamenni,
vagy lefeküdni, hogy egy kicsit
be ne nézzenek,
vagy vissza no
jöjjenek a központba, egymás munkájáról érdeklődni, egymás tapasztalatait meghallgatni.
Ezek után az első pillanatban
azt hihetné
mindenki, hogy itt
minden a legnagyobb rendben van,
a vezetők és egyszerű tagok, az emberek teljes egészében
megértik
egymást, mindenki a legjobb
tudása szerint dolgozik.
Ebben
a
gondolatban pedig elől a pártszervezet jó munkáját sejthetné bárki.
Ha azonban egy kicsit behatóbban
vizsgálódunk,
azt
tapasztaljuk,
hogy nem mindenben kielégítő
a
pártszervezet tevékenysége.
Nemrég például az egyik csoportgyűlósen a tsz vezetősége közölte a
tagsággal, hogy a tartalék
búzából az eddig szerzett munkaegységek arányában
előleget osztanak
ki. Az elosztás módja nyilván így
igazságos és megnyugtató. Vannak
azonban a csoportban olyanok
is,
akiknek „nem
jár haszonnal" a
juttatások e módszer szerinti elosztása, mert mulasztásaik miatt kevés a munkaegységük. Éppen ezért
olyan követeléssel léptek fel, hogy
a búza előleget a tavaly egész évben szerzett munkaegységek szerint
adják ki. így tehát azok, akik az
idén nem sokkal járultak hozzá a
tsz jövedelmének, vagyonának növeléséhez, meg nem érdemelt jutnlnea kellő
tekintélye
tatásban akarnak részesülni a bea
pártaxérvexetnek,
csületesen
dolgozók
rovására.
Mindezt a párttagok és maga
a Nagyi elvtárssal együtt, a pártszervezet valamennyi tagja tehet. Eb-

A VASÚT
Ahol

se vész

gít a darab betanulásánál. Színlapot is tettek, a
ház kapujára. Innen tudjuk meg, hogy a bábok
jelmezeit a nagymama
varrta. Vasárnap
ebéd
után
a ház
ajtajában
még a kis jegyszedő őrzi
az utolsó
próbát,
amely lelkesen folyik a
lépcsőházban.
Büszkén
csacsogják a kis közreműködők, hogy már 87
forintért adtak el jegyet.
Mire eljön az 5 óra és
a vidám izgatott gyermeksereg elfoglalja helyét az udvarban a lakók által
összehordott
székeken, padokon, már
jóval 100 forinton felül
van a bevétel. Megkezdődik az előadás. Az
ügyes kis gyermekkezek
szeretettel, nagy hozzáértéssel mozgatják a kis
bábukat.
A „közönség"
csilingelő kacaja fáradtságuk méltó elismeréseként
visszhangzik.
A
boldog, önfeledt
gyermeksereg vígan felelget
Maki
és Miki
találós
kérdéseire is. Nemcsak
ők örülnek, velük nevetnek a mamák és papák
is. ..Nagyon boldog vagyok, hogy
kisunokám

máris segítségére
van
az országnak"
— fejezi
ki érzéseit az egyik. ,,főszereplő", Sallay Gábor,
nagymamája.
Gyorsan peregnek
a
percek, pedig a gyerekek
szívesen
néznék
egész délután a kedves
kis műsort. Énekszámok,
szavalatok követik egymást, hol a színpad mögött a bábuk
hangjával,
hol előtte
jelentkeznek
az
aranyos
kislányok,
fiúk. Felhangzik a búcsúszó. a Tisza-parti kis
úttörők üzenete a Dunamentére:
Köszönjük,

liogy eljöttetek
erre a műsorra,
a látooatist,
a forintokat.
Köszönjük az árvízkárosult
családok neveljen.
Akiknek tön'—ement oitimna
a Duna mentében.
Elküldjük őnekik együttérzésünket
S ezen forintokat, h o " v
Köszönjük

gondjaikat enyhíts-.
Kívánjuk őnekik, hogy minél hamarébb.
Szép ú| otthonokban élienek vidáman.
Tudjuk, hogv igv lesz, nem
úgy. mint régen.
Amikor tűz. vapv árvíz
ko'déssá tett v y " ' " *
Ma az
orszéo n ' n adja segítségét . . .

B e r d e Mihály

né

a vonatok

be beletörődni, ezt minden további
nélkül t udomásul venni, súlyos hiba volna a tsz kommunistái ré zérói. Lehet ezen változtatni és kell
is, legyőzni minden közömbösséget
és kishitüséget.
Az Uj Élet tsz-ben
különösen
nagy szükség van egy jól mükedő
pártszervezetre, melynek tevékenységét a tsz tagjainak többsége becsülettel támogatja, s szavát meg.
hallgatja. Ezt azonnal
kezdetét
vevő határozott munkával,
szívós
akarattal el is lehet érni. Lehet,
hogy nem lesz könnyű, a párttagok
határozottságán múlik.
Hívjanak
össze taggyűlést, s határozzák in- g
az első tennivalókat a párt
bef- lyásának
növelése,
tekintélyének
eTŐsitése érdekében.
Brigádonként
— ahol egy-két kommunista van —
szervezzék meg a politikai nevelőmunkát. s vegyék igénybe a brigádvezetök. a munkacsapatvezetek,
a legdolgosabb tsz-tagok segítségét.
Tartsanak velük is
megbeszélést,
mikor a munka engedi, és hallgassák meg javaslataikat. Szólaljanak
fel
a kommunisták csoportgyüléseken, brigádértekezleteken, s példás munkájuk mellett,

magyaráxó,
lelkeaítaék

meggyőxő
munkára

axóral ia
táraalkat,

Segítse a pártszervezet a tsz vezetőségét is a munka szervezése, a
tagokkal való foglalkozásban. Nagyi elvtárs, aki nehezebb körülmények között is eredményesen küzdött már a párt politikájának •érvényesítéséért.
dolgozó
társainuk
érdekeiért,
szemlélje bizalommal
most is a maga területét.
Képességének teljes latba vetésével, valamennyi párttag erejének
összefogásával szervezze és irányítsa a
politikai munkát, mert ezzel tartozik a pártnak, a termelőszövetkezetnek, s önmagának. Most, a nagy
dologidőben fogjon össze
minden
dolgos kéz a csoportban, tsz-beliek
és otthoniak egyaránt, g a pártszervezet útmutatása alapján dolgozzanak
továbbra is valamennyien
úgy, hogy a zárszámadáskor örömmel gondoljanak majd vissza
évi
munkájukra, s elégedettek
legye*
nek magukkal.

Gera Józsei

SZEME
útját

figyelik

Egy pillanat
mulva Dorozsma
készülék szinte percenként
újabb
állomás bekapcsolódását jelzi.
A hívja a menetirányítót.
1
700-as menetirányítónál vagyunk a
— 54-kor a 712-es élesen keM Á V Igazgatóságon. Dobó András resztezett. Hol van a 772-es?
teljesít szolgálatot. A Cegléd—Sze— Kisteleken áthaladt, de a vo*
ged közötti 24 órás menetrend g;-a- nalon megállt, befékeződött.
fikomos ábráját szemléljük, s közCegléd szól ismét a szelektoros
ben ahogyan az állomások jelent- készüléken.
16—17 perc
mulva
keznek, Dobó elvtárs az előtte fek- megy a rácsos szerelvény — tartavő gondosan vonalazott papírlapra lék-géppel Nagykőrösig. Egy alkaljegyez. Körülötte telefon, hívó, jel- mas masinára majd át keli kapző készülék fekszik, amelyek se- csolni.
gítségével a szolgálati helyekkel
A menetirányító — a vasút szeérintkezésbe léphet.
me — a grafikonról látja a vonaA szemlélődést és Dobó András- tok útját. Az állomások jelentéseihoz intézett szavainkat
félbesza- ből tudja, hol, milyen intézkedésre
kítja egy hang:
van szükség. Gyorsan kell dolgoz— Menetirányító!
nia, gyakran csak pillanatokig gon— Tessék — jelenkezik
Dobó dolkozhat. Dobó Andrásnál
nincs
András.
hiba. Becsületes vasutashoz illően
— A 793-as tehervonat eljött-e dolgozik. Hívja, sürgeti az állomámár?
sokról a jelentéseket, hogy a köA menetirányító felel, amint ké- vetkező szolgálati helyet, állomást
sőbb megtudjuk, Nagykőrös forgal- pontosan tájékoztassa. A gyümölcsmi szolgálattevőjének.
és hagymaszállító szerelvényeknek
— Eljött már. Most Kiskunfél- biztosítja az utat. A késések okait
egyházán van.
felderíti. A vonatok érkezését tu— Köszönöm — felel vissza a dakolja. Szeged állomástól is jelenmásik.
tést kér a személyvonat érkezéséIsmét szólnak:
ről. Az a következőt jelenti:
— Menetirányító! — ezúttal Ba— Ceglédről indult a 712-es szeiástya jelentkezett.
— A '72-es és '78-as merre van? mélyvonat, 13 perc késéssel, ö t koDobó menetirányító azonnal fe- csit kapcsoltak rá. Az érkezés m á r
lei:
;
rendes.
— A '72-es halad át Szegedig* a
Ez igen. 13 perc késést Cegléd'78-as Nagykőrösön van. — Ezután
től Szegedig pótolni — szép teljeSzatymaz jelent:
— A 712-es 39—40+7.
sítmény. Kandó Ferenc mozdonyEnnek a szerelvénynek hét per- vezetőt ezért dicséret illeti.
ces késése van.
I
A
SZELEKTOROS
készüléken
I — Hová küldjük a rácsosszerelNincs
vényt? — hangzik a hívó hang újabb állomás jelentkezik.
újra a készülékben.
megállás. A napnak mind a hu— Szegedre.
szonnégy órájában éberen kell dolEZ A S Z E R E L V É N Y
gyümölcsöt, hagymát szállít majd. Pestről gozni g vasút szemének. A menetjó
munkájától
jött, Cegléden megállt és vízvétel irányító szolgálat
után indul tovább. Közben Kiste- függ, hogy az igazgatóság területén
lek jelent:
olcsóbb legyen a szállítás, csökken— 46-kor áthaladt a 772-es, kinn
jen az önköltség, zavartalan legyen
a váltón túl megállt.
a vonatok közlekedése, az ország
A menetirányító intézkedik:
— Rögtön nézzék meg, mi tör- vérkeringése.
S tént és kérem, jelentsék.
Rikk Júlia

TELJES CSEND uralkodik a szobában. A város forgalmának
jellegzetes zajai nem érnek el idáig.
A sűrű redőkbe rakott
vászon
amely a falakat és a mennyezetet
borítja, jó hangfogó. A szoba nyugalmas csendjét azonban mégis sűrűn megzavarják.
A
szelektoros

SZEGEDI JEGYZETEK
Nem

titkár is hallották, s még sem álltak fel, hogy állást
foglaljanak,
megmagyarázzák a jogtalan igénynyel fellépöknek, hogy javaslatuk
miért nem fogadható el. Éppen ebből a példából kiindulva odaadóbb
munkára ösztönözzék a gyengén, a
hanyagul dolgozókat. Szükséges ez
most a betakarítás nagy munkájában, a másodvetés elvégzésében, a
paprika palánták ápolásában.
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Füvészkert melletti újszegedi szérűskertben kellene csépelnie a deszki gépállomás egyik cséplőgépének. A gép azonban már napok óta a szérűskertben áll. Ott áll, mert a gépállomás vezetőit és dolgozóit úgylátszik nem bántja, ha nem megy a munka. A
gép még pénteken elromlott: a toklászó csapágyat ugyanis a télen nem
javították meg, kikopott s a gép nem csépel tisztán Az újszegedi dolgozó parasztok gabonája pedig veszteségnek kitéve áll ott az osztagban, ahelyett, hogy minél előbb a begyüjtőhelyre és a dolgozó parasztok magtárába biztonságos helyre kerülne.
Mikor a cséplőgép leállt, a gép munkásai üzentek a gépállomásra
segítségért. Egy Lévai nevezetű munkás néhány szerszámmal a kezében ki is ment a géphez és bevert néhány darab szeget és azzal ott
is hagyta a gépet, hogy majd vasárnap megcsinálják.
Hiába járt ott
azonban tegnap reggel is két másik alkalmazottja a gépállomásnak —
a gép még tegnap délután sem dolgozott. Ott állnak persze a gép munkásai is, akik négy nap alatt 15 kilogramm búzát kerestek napi 20 kilo-

grammos kereset helyim.
Micsoda lelkiismeret kell ahhoz, hogy a nép kenyerével, a dolgozó parasztok munkájának
gyümölcsével így törődjön a génállomás!
Szigorúan vonják felelősségre a gép ki nem javításáért felelős személyeket, akik miatt tétlenkedik közel 20 dolgos cséplömunkás is!
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tenemü a. őVuuuíah
Egy fiatalember odamegy a
városi partfürdőben a gramofon kezelőjéhez és
megkéri,
hogy tegye fel a torreádor dalát a Carmenból
(k-val), a
menyasszonyának szeretné küldeni.
Miután mindent
elintézett,
tovább ment. Biztos a menyasszonyhoz: hadd lássa a meglepetés hatását.
Na jó. Meg is szólal egyszer
: a mikrofon.
Némi
recsegés
után bemondja egy jóízű hang,
hogy most pedig: a kedves
menyasszonyának
küldi X —
•armenböl (c-vcl!) a bikaáriát!
Nem voltam ott: nem láthattam a mennyasszony arcát, de
sajnos még a vőlegényét se.
Azt sem tudom: sírt vagy
kacagott-e sírjában Bizet. Szerencsére messze fekszik a szegedi strandtól.
(n. f-)
— A nyári munkák javát végző
mezőgazdasági dolgozók felköszöntésére és szórakoztatására 14 állandóan fellépésre kész
kultúrbrigád
áll a Szeged Városi Tanács Népművelési Osztályának
rendelkezésére.
Dr. Bodóczky Lászlót, a Szegedi
Járásbíróság elnökét a
Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa a
kecskeméti Megyei Bíróság
elnökévé nevezte ki.
— Szombaton este a Fodor-telepi
békebizottság — Tóth Ferenc elvtárs kezdeményezésére — műsort
rendezett az árvízkárosultak javára a pártházban. A műsoron közreműködött: a Közkórház
kulfúrcsoportja Balla János vezetésével,
a Szegedi Cipőgyár
tánccsoportja
Rózsahegyi István vezetésével, Káldor Jenő színművész, Kohn Endre
zenész és Gombos Gizike úttörő. A
másfél órás műsor nagy
tetszést
aratott.
Utána
filmvetítés
volt
a Tátra-téren. A vetítésben a DAV
vezetősége és pártszervezete segítette a békebizottságot. Mintegy
300 darab 2 forintos jegy kelt e t a
műsoron. A békebizottság az egész
bevételt az árvízkárosultak javára
fordítja.
— Vasárnap zárult Szegeden a
közlekedési és balesetelhárítási kiállítás. Két hét alatt sok vidéki is
meglátogatta a kiállítást, melyet
összesen százhúszezren kerestek fel.
ÚJSZEGEDEN magánház 2
szobás lakásátadással, 800 négyszögöl gyümölcsös
köves úton 65.000 Ft-ért eladó. Rózsa F.
sgt. 96.
II HONAPOS süldő eladó. Debreceni u.
34. szám.
VILLAMOSVASÚT felvesz 150 cm-nél magasabb férfiakat 18—35 éves
korig knlatizi szilgáiatra. Jelenkezés 26. és 27-én
hétfőn és kedden 8 ó-ától 14 Aráig.
A SZEGEDI Állami Nemzeti Színház sürgősen bútorozott szobákat keres.
250-es S -4-es PUCH motorkerékpár eladó.
Atanv János u. 10. I I . 4.
260x100-as PERZSASZONYEG eladó. Bcrcsénvi ii. 13. fldszt. 2.
KISEGÍTŐ szabót.
varrónőt.
színpadi
munkást keres
a Szegedi
Állami Nemzett Színhá' azonnali felvételre.
GYAKORLOTT lérfl és nöl szabísegédekel
aronn-ttl belénéssel felveszünk.
Jelentkezés: Állami Szabóság. Szeged, Széchenyi
(
ér ,7E l ADÓ fehér gyermekkocsi. Dózsa Gy.
II. 7. fldszt. főbb.
KiaRF.SKEDELMT
ügyintézőt, a n v a c a z dálkodásl és
szerződéskötési
ügvekhen
jártasságnál alkalmaz helvbeti Iparvállalat T.rvéthelf ajánlatokat Postafiók 67. sz.
KFTK70I3A. összkomfortos lakást keresek
lakásátadással, esetleg térítéssel. AJánlalott Liszt n. 4/b.
*
EGY gyakorlott hí'- és műhelve'számolót
keres z-onnn'i fel-ételre. Szegedi Clpöpvár. Ró--! k't 01.
TANGOMARMON'VA. 80 hassrpsos eladó
Sán' (Stelner) hangszerésznél.
Somogyi

BO"KABAt

alakítás
lavftás.
vízhatlan
r-déseet Cse-dás hörmhzkXszttő
mesterCzt Vtt'-lrts n. 7 Felsövá'OS.
r i A D O 1845 négyszögöl föld
Fürgehalom. Rákóczi u. 54. „
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Baranyában mulatja be műsorát
a deszki délszláv együttes
A magyarországi Délszláv Szövetség meghívására a deszki délszláv együttes vasárnap baranyamegyei körútra indult. Több határmenti délszláv községben mutatják be a Leányszöktetés című
népi játékukat, melyben régi dalaik, táncaik felelevenítése mellett
a régi szokást, a leányszöktetést
mutatják be. Műsorukat színes lakodalmas tánccal zárják.

Párt

hírek

Értesítjük az elvtársakat, hogy
1954 július 27-én, kedden délután
16 órakor a Pártoktatók
Házában
az M D P III. kongresszus anyaga
feldolgozásának első témaköréből
pótkonferenciát tartunk.
Kérjük azokat az elvtársakat,
akik az első konferencián nem jelentek meg, feltétlenül
vegyenek
részt.
Értesítjük a propagandista elvtársakat, hogy a kongresszusi anyag
feldolgozásához az útmutató megérkezett, melyet a Pártoktatók Házában átvehetnek.
Agit.-prop. osztály

— 100 üzem legjobb néptáncosai
készülnek a Főiskolai Világbajnokság megnyitójára. A megnyitó ünnepségen Molnár István
érdemes
művész tápéi táncokból összeállított nagyméretű tánckompozicióját
mutatják be. A táncosok résztvesznek a felvonuláson, utána tánccal
köszöntik a közönséget. A kísérőzenét az Állami Népi Együttes zenekara adja.
N A P I R E N D
— A Béke-zenekar négy brijáIDÖJARASJELENTÉS
dot szervezett mezőgazdasági dolVárható
időjárás
gozók alkalomszerű felköszöntésékedd
estig: Felhőátre. Egy-egy ilyen brigád hat-nvolc
vonulások,
elsősorban
nyugaton
es
főből áll.
északon töDb
helyen
— A Szegedi
Paprikafeldolgozó
eső, egyes
helyeken
zivatar.
Élénk délVállalat javasolta, hogy a patronyugati-nyugati szél.
náló üzemi kultúresoportok az araEnyh; éjszaki.
A
tás, cséplés, beadás befejezésekor
„ „
nanpali
felmelegedés
vidám mulatság keretében műsor- a nyugati és északi megyékben gyengül
ral és zenével szórakoztassák a máshol a meleg Idő tovább tart
Várható hőmérsékleti értékek:
kedden
mezőgazdasági dolgozókat. Az elereggel 15-18, délben nyugaton
«
ven kezdeményezést
remélhetőleg kon 25-28, máshol 28-31 fok kózott.
a többi kultúrbrigádok is átveszik.
MOZI
— A tápéi községi tanács »rigmus-brigádokat« szervezett vakáciSzabadság: 6 és negyed 9: Kémek a vo- Csehszlovák film
Harmanm
ózó diákokból, Acs Zoltán iskola- ton.
találkozás. - A Szovjetunió Állam. Táncigazgató segítségével, hogy a be- együttesének magyarországi szereléséről.
szolgáltatást jól teljesítő, élenjáró (július 28-ig). - Harc az ár ellen
Vörös Csillag. 6 e: negyed 9
Emberdolgozókat köszöntsék.
rablók. - Csehszlovák film H u H u .
»
— A Magyar Vöröskereszt orFáklva
6 és negyed 9, jó ido eseten
szágos titkársága pályázatot hirdet az esti előadás 9 órakor , Kerl-mozlb.m
melódiák. - Olasz film.
öntevékeny színjátszócsoport által Halhatatlan
Harc az ár ellen (juhus 28-ig).
előadható színpadi műre, amely
MUZEUM
elősegíti a dolgozók
egészségügyi
Fehértó élővilága
(Kultúrpalota
Kookultúrájának, egészségügyi szemlésewelt tér) hétfő kivételével mindennap
letének fejlesztését. E feltételen kí- SéíeKftt
13 órától 6 óráig. A
Muzeuml
vül a pályázat nem köti meg a Képtár (Horváth Mihály utcai 0'regcsar.
szerzőt sem a témaválasztást, sem nok) hé 15 kivételével mindennap délután
a darab műfaját vagy terjedelmét 2 órától 6 óráig, vasár- és ünnepnapokon
illetően. A jutalmazott
pályamü- délelótt 10 órától 2 óráig.
KÖNYVTARAK
vekkel kapcsolatban
a
Vöröskereszt csak egyszeri kiadás jogára
Egyetemi: Nyári szünet. (Könyvek visztart igényt, egyben fenntartja a szavéte'.- bétkeznaponkint 9 órától la urászombaton 9 órától 12 ó r u g . l
jogot a jutalomban nem részesült ig,
'somogyi:
Olvasóterem 10-tól 19 óráig.
pályaművek
megvásárlására,
ki- Kölcsönzés 13-tól 18 óráig
járási:
Sztálin
krt. 54: Kölcsönzés: szeradás céljából. A pályázaton
az
alábbi jutalmak
kerülnek
kiosz- da kivételével minden hétköznap délután
3 órától este 7-ig. szombaton délután 2-lol
tásra: 1. díj 3000 forint, 2. díj 2000 7 óráig.
forint, 3. díj 1000 forint. A jeligéGorkij: Nyári szörfét augusztus 2-ig.
vel ellátott pályaművek beküldési
határideje: 1954 szeptember 30. Tájékozódás céljából a pályázók forA RADIÖ
MŰSORA:
duljanak a Magyar
Vöröskereszt
J U L I U S 28, SZERDA
propaganda osztályához. Budapest,
Kossuth-rádló
VIII., Baross-utca 15.
— A szegediek kedvelt
vasár4.30 Hfrek, 4.40 Reggeli zene, 5 Falunapi szórakozása a tiszai sétahajó- rádió, 6 Lapszemle. 7 Hírek. 7.10 Hangzás. Az idén már több mint két- lemezek. 8.30 Hangszeres népi muzsika,
a nagvvilágból, 9.05
Keringok.
ezerötszázan gyönyörködtek a nyolc 99 20Hírek
Gyermekrádió, 9.40 Daltanulás.
10
kilométeres sétaúton a szép tiszai Hirek. 10.10 Dalok, 10.30 Óvodások indsora
11
Hangverseny.
11.30
Énekka',
12
tájakban. Most vasárnap is szűklltrek. lapszemle. 12.15 Hangos újság. 12
nek bizonyult a sétahajó kétszáz- óra 45 Szórakoztató zene. I3.3C Fúvósszemélyes
befogadóképessége:
a zene, 14 Hírek. 14.25 Úttörő híradó. 14
jelentkezők közül sokan nem fér- óra 50 Néni kórusok. 15.10 Moszkva- rádió összeállítása. |5.4n Szórakoztató zetek fel a hajóra.
ne 16 Rádiójáték. 16.49 Levelekre válasz.
A FÖLDMOVESSZOVETKEZET érlcsitl a
termelőszövetkezeteket és az egyéni termelőket. hogy a mákgubó átvételét' Teréz
u. 2. szám alatti raktárában megkezdte.
A mákgubó
nélkülözhetetlen gyógyszer
alapanyag, amire
nemzetgazdaságunknak
szüksége van. A legkisebb mennyiséget is
kár veszendőbe hagyni, még a
férges
gubót is á t v s s z " k . A beváltási ár mázsánként 90 Ft. Barackmag és vadgesztenye is. Teréz u. 2. szám alatt átvétel.
El ADO Jókarban lévő
rekamléhenycser.
(Arbóc u.) Felsőtiszapart 22. I. 2.
EI.ADO fehér zománcozott
Kalor-kályha,
sportkocsi. Zászló ti. 3. fldszt. 4.
ELADÓ szoha. konyha
bittor. sparhelt,
lehet lakását-dással Is. Érdeklődni
délelőtt 8-tól. Mó-n II. 8. fldszt.
ELADÓ III Petőfi telei 36. ti. 1086. számú
ház. nazdál'-'ndónak alkalmas.
TANULÓT felvesz
Kakuszl kárpitos, Kigvó 11. 5.
SÜRGŐSEN veszek beköltözhető
kétt.znhás
összkomfortos
magánházat
vagv
öiökl-kást. Ajánlatot Szabó.
ParaJJi II.
t'-e. UJ szened.
EVES sertés eladó. Kossuth L. sgt. 32.
DÉLMAGYARORSZAO
a Magyar Dolgozók Pártla
csongrádmegvel nanttapla
Szerkeszti- a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: az MDP Csongrádmegvel Bizottsága
Szerkesztőség- Sze~ed. Lenln-o. 11.
Telefon: 33 -35 és 40-80
Kiadóhivatal- Szeged Klauzál.lér 2.
Telefon: 31-16. és 35-00.
Csongrádmegyei

Nyomdalpari Vállalat,
Szeged
Felelős vezető; y i n c j e György ^ C L

Országos

Néprajzi

Pályázatot hirdet ismét a Néprajzi Múzeum és a Népművészeti
Intézet a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Néprajzi Társaság támogatásával önkéntes néprajzi gyűjtők és
gyüjtőcsoportok,
(szakkörök, kultúresoportok, úttörőcsapatok, stb.) számára. Pályázni
lehet eredeti helyszíni
néprajzi
gyűjtésből
származó
bármilyen
néprajzi tárgykörrel foglalkozó pályamunkákkal, mint például: népi
gazdálkodás, népi technika, építkezés, ruházat, tápálálkozás; népszokások, népdal, népi tánc. népi játékok, népköltészet, díszítő művészet. stb. Néprajzi tárgyú rajzokkal,
fényképekkel is lehet pályázni.
A lejrjobb pályamunkák díjazásban részesülnek: I. díj: 1000 forint,
II. díj 500 forint. III. díi 400 forint, IV. díi 300 forint, V. díj 200
forint. VI. díi 100 forint.
Megfelelő értékű
pályamunkák
beérkezése esetén az egyes díjak
többszörösért is kiadásra kerülnek.
A pályamunkákat — lehetőleg
két példányban — az alábbi címre
kell beküldeni: Néprajzi
Múzeum
adattára, Budapest, VIII., Könyves

Gyüjtőpályázat
Kálmán-kórút 40. Határidő:
1954
szeptember 30. — Eredményhirdetés: 1954 december 15.
A pályamunkákat
a Néprajzi
Múzeum és a Népművészeti Intézet
által kiküldött bíráló bizottság bírálja el.
A pályamunkákon fel kell tüntetni a gyűjtő nevét, foglalkozását
(tanulóknál
iskoláját,
osztályát),
lakáscímét, továbbá a gyűjtés helyét és idejét, valamint az adatszolgáltató személy
adatait.
Egy
pályázó több munkát is beküldhet.
Nemzetiségi vidéken végzett gyűjtéssel is lehet pályázni.
A
pályázni óhajtók részvételi
szándékukat jelentsék be a Néprajzi Múzeum adattárának, amelytől további tájékoztatást és megjelölt témájuk kidolgozásához részletes útmutatást kapnak.
Az országos néprajzi
gyüjtőpályázathoz kapcsolódó lakhelyismereti pályázatról külön kiadott megyei pályázati felhívások tájékoztatnak és ezekhez a Néprajzi Múzeum által összeállított
lakóismereti kérdőív ad útmutatót.

A cséplés első napján ...
gabonáját
csépelték
el és valamennyien a
cséplőgéptől
azonnal teljesítették
beadási kötelezettségüket.
A behordást
még
nem fejeztük be teljesen, de hamarosan
túl leszünk ezen
is.

A mult héten szerdán Kübckházán
is
elkezdődött a cséplés
két géppel. A cséplés
első napján már reggel 7 órakor a begyűjtőhelyen
volt az
első kicsépelt gabona. Szerdán összesen
12 dolgozó
paraszt
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Községünkben
együtt
halad tehát a bekor.
dás, cséplés és tarlóhántás. A felhántott
tarlóból az
egyéni
gazdák
ezideig 100
holdat már másodvetettek is.
Mészáros Ferenc

T

Csongrád megye—Budapest IV. 3:3 (1:1)
Vasárnap
Szentesen
tartották
meg
Csongrád megye—Budapest IV.
csapatai
közötti mérkőzést „Magyarország ifjúsági válogatott
bajnokcsapata"
címéért
folyó labdarugó bajnokság keretében. A
mérkőzés nagy iramú volt. kemény küzdelmet hozott. A csongrádmegyeiek a 3.
percben megszerezték a vezetést
Barsa
révén, a íéhdő közepén egyenlített a budapesti csapat. Az I. félidöbn Budapest
vott a többet támadó, szünet után a .songrádmegyeiek irányflották a
játékot s
nagy erővel küzdöttek. A 12. percben U.icsa újabb góljával 2:l-re javították, néhány perc <n dva Kálmán
rottd
hazaadásából a budapesti balösszekötő egyenlitett, a 34. percben
Nemes
lövésével
3.2-re javított
Csongrád megye. Már úgy
látszott, hogy simán
megnyerik a me
gyeiek a mérkőzést, azonban 7 perccel'
Petőfi-úszók

VLSZ

A mérkőzés előtt jászották le a Békés
incgye-Bács-Kiskun megye közötti mérkőzést melyet Békés nyert 2:1
arányban
0:0-ás félidő után. Pesl megye
Szolnok
megye ellen 3: l-re győzött.
Csongrád
megve továbbra Is az élen van 6 pontjával és Jobb gólarányával.
Az utolsó
mérkőzést vasárnap játsszák le Csongrád
megye és Szolnok megye között.

Budapesten

A Szegedi Petőfi versenyzői Budapesten
az országos egyesületi bájnoksagon vettek részt. A rövid idő alatt
lebonyolított
verseny erősen igénybe vette a versenyzőket. Ennek ellenére különösen n váltószámokban a szegedi versenyzők jól szerepeltek. Férfiak: 200 m mellúszás 1. Kovács 3:16, 3. Dobai I. 3:19.6, 100 m pillangó I. Reök 1:23.6; 100 m mellúszás 2.
Kovács 1:26.6; 3. Dobai I. 1:31.2: 100 m
ifi mellúszás t. Vajtai 1 20.6.
100 m
ifi
gyorsúszás 1. Dobai II. 1:04.2: 2 Szalai
1:08 4 , 400 m ifi gyorsúszás 2. Martorifi
5:494. Nőf eredménvek 100 m nöl mellúszás 1. Peterdi 1:32 8: 100 m Ifi mellúszás I. Kiss. I I . 1:35.2; 100 m ifi hátúszás 3. Kiss I I . 1:38.6. Váltó-ered:n*u"ek
4v200-as férfi
gyorsváltó 1 Sz.
Petőfi
10.17 6 (Szendrei. Szálai. Martoufi
Dohai II.). 4x100 m férfi gyorsváltó t. Sz.
Petőfi 4:34.4 íReök.
Martonfi.
Szálai.
Szend-eU. 4vinn m férfi
venvesválM i
Sz. Pe'őfi 5:24.9 (Gallov.
Vajtai, Reök,
Dobai II.).
A

a befejezés előtt egyenlített Budapest, a
balösszekötőjük elnyomta a levegőben lévő Nyárádil, aki mellett a
középcsatár
befejelte a gólt. A Csongrád megyei csapatból jók: Széli, Bakos, Nemes I I . és
Hell. A budapesti csapat képzettebo játéket Játszott, a csongrádmgyeiek nagxobb
erőbedobással küzdöttek, a
budapestiek
csatársora, a csongrádmegyeiek
védelme
volt a jobb.

Kender nverte a
villámtornát

A Dózsa SE úszóbajnokságai
Szolnokon larlották meg a Dózsa
SE
oiszágos úszóbajnokságait.
A szegediek
közül a 200 méteres mellúszásban
Aradi
győzött 2:48.4 inp-es ió idővel.
A vízilabda mérkőzések során a Szegedi Dózsa az F.gri Dózsa ellen 6:3 (4:0)
aiányban győzött.
A Béke.serlegért folyó küzdelem
során
a Bp. Dózsa az Sz. Dózsa csapatát. 7.2
(3:0) arányban győzte le.
A magyar kajakosok és kenusok
sikere

nagy

A maconi evezős
világbajnkoságon a
niagyarok nagy sikerrel szerepeltek.
A
kenu férfi kettősben Wiland—Halmai
világbajnokságot nyert. A kajak fér!i kettősben Mészáros
István és
Mészáros
György lettek a világbajnokok. A kajak
női kettős világbajnokai Pinlér és Bánfalvi (Magyarország). A kajak férfi kettősben Uránvi és Varga és a knjak férfi
egyesben Hatlaczkv is győzött, dc ez a
két győzelem a svédek óvása alatt áll.

labdarugó

Kosárabda hfrek

A Csongrád megyei női válogatott
a
várakozáson alul szerepelt a pécsi tornán
A nyolc résztvevő közül pont nélkül az
utolsó helyen végzett és csak
részben
menti az a körülmény, hogy két legjobb
iátékosát már az
előkészületek
során
kénytelen volt nélkülözni. A
két középjálékns csalódást
keltett, a többiek közül Sebők, Takácsnó és
Hegedüsné
és
részben Tóthné játéka volt kielégítő.
A megvei Ifjúsági
férfi
válogatott
Székesfehérvárott vett részt a négy megye tornáján, ahol Budapest és Feiér megye után a 3. helyen végzett. A fővárosi
csapat 2 hónapja már együtt tartott, jól
összeszokott
együttes, amelynek elsősége
nem volt vitás. A fejérmeevei válogatott
ellen ifijeink sikerrel állták volna . meg
helyűket, ha a MTSB eiöbb és jobb körülménvek között biztosította volna
felkéversenye
szülésüket. Harmadik helyük az elsöfzben
megrendezett tornán fgv is kilégllö. VéAz Sz. Szpártákusz vasá'nan
délelőtt nig m»rrhfzhntó te'Jesftmém't
nyújtott
Szeged—Szetymaz—Szeged közötti útvona- Kiss. Török és részheu Páncél.
lon rendezte meg a .30 km-es országos
A kél torna 1an"'s4rra| között Mső heországúti fiitóversnvél. A 20 induló között
legtöbb hosszútávfutóink szigle valamepy- tven áll a kellő időben végrehattott felkészülés fontossága és annak felismerése,
nyien Indultak. c *""
hogv a vá'ogatott csanafok magvát egy
sportkör Játkosainak kell alkotnia.
Sz. Lokomotív—Kőbányai Lokomotív 2:2
T. J .
(2:1) (félbeszakadt).

Az árvízkárosultak
megsegítésére rendezett labdarugó villámtornát nagy meglepetésre a VLSZ Kender csapata nyerte
lelkes, jó játékkal, veretlenül.
Eredmények: VLSZ Kender—Sz. Juta 1:0, Ujszegedi Kender—Sz. Textilművek 2 2. Sz Juta— Ulszenedi Kender 2:1. VLSZ Kender—
Sz. Textilművek 1:0. A torna végeredménye I. VLSZ Kender, 9. Sz. Textilművek.
3. Sz. Juta. 4. VL. Ujszegedi Kender.
A VLSZ Kender csapeta a
következő
Ossz-állftásban látszott: Csiszár — Csányi,
17 Hfrek. 17.10 Szív küldi. 18
Ifjúsági
R"zdán. D-róczi — Pnjner.
Börcsők —
műsor. 18.30 Tánczen". 18.50
Felolvasás^ Vezorka. Molnár
Béliét, Hallal. Szabó.
1916 Nólák. 19 30 Előadás. ?n Hírek. 20
A villámtorna bevételét. 350 forintot eló'a 10 Könnyű zene, 29.30 Versek. 20.40
juttatták az árvlzkárosultakeak.
Opera:
Anverin. ->2 Hf-ek.
22.10 Tfz
Bohata József
nrrc kOlnolltn-a, 23.45 Hanglemezek.
21
Hírek. 0.10 Citera.
Az Sz. Szpártákusz 30 km-es futóPetöli-rádló

6.30 Fúvósindulók. 6.40
Torna.
6.50
Reggeli zene. 7.30 Kisiskolások műsora,
7.40 Hanglemezek. 14 Rádióegyüttes. 14
óra 36 Hegedű, 14.50 Előadás. 15 Wagner operáiból.
15.40
Felolvasás.
ib.05
Zenekari hangverseny. 17 Kórusok. 17.2a
Kínai dalok. 17.40
Elbeszélés. 18 Filmzene. 18.30 Előadás. 19 Hegedűművekbnl.
19 30 Fúvószene. 10.40
Szórakoztató zene 20 Tánczene. 29 40 Tudományos híradó 21 Népzene. 21.10 Olasz versek. 21
óra 30 Spor'bangképek, 22
Beethoven
kamaramüveibőL
Vas- és
Fémhulladék
Inarl V. SEGÉDMUNKÁSOKAT
KERES VASRAKODASRA.
Munkaruhát.
bakancsot,
esőkabátot és egyéb
védőfelszerelést,
kedvezményes áron ebédet és
munkásszállót biztosítunk
dolgozóinknak.
Cím- Budapest. V I I .
Madách
Imre
út 7. szám.

A
Szegedi
Élelmiszerkiskereskedelmi
Vállalat 6. sz. árudálának 27498. sorszámú ELLENŐRZŐ BÉLYEGE ELVESZETT. Felhívjuk az érdekelt Vállalatokat.
hogy az elveszett
bélyeggel
történő esetleges
visszaélést
akadályozzák meg.

A Budanesten lejátszott Lokomotív Kupa mérkőzés a 79. pe-cben Harhai és Veres I. két Sz. l.nkomo'fv já'ékos k'állftása után a mérkőzés félbeszakadt. Veres I . a Játékvez-Iét |H»~"M<fe, mire az
f-fútta a mé-kö"é s t. Góllövők:
KárolvL
"asri'onvef 'öngól), illetve
Andrási
és
X. K'agv. A szegedi
csapat
'ezlobbjal
Sebők, Veres I I . és Becker voltak.
Hivatalos

totóeredmények

A snorlfogodások július 25-1 fordulóiára
.225.489.5 drb
kéthasábosnak
megfelelő
tipnszelvénv érkezeit.
12 találatot 7 pálvázó ért el. A nyereményösszeg egyenkint 20.925 Ft.
A 11 találatos szelvények száma 156. A
nvereménvösszeg 928.73 Ft.
10 találatot !813-ai ért-k el.
A nyeremény egyenként 103.25 Ft.
Totóeredmények
2, (félbeszakadt), 1, 2, 1. 1. 2. x. 2, 1;
elmaradt; x, 1, 2.

Sz.

Haladás—Hmv. Petőfi 3:0 (1:0)

Az Sz. Haladás NB l-es labdarugó csapata vasárnap Hódmezővásárhelyen
Játszott barátságos mérkőzést a Hmv. Petőfivel. A szegedi csapat
inkább
szép
Játékra, mint eredményességre törekedett.
Góllövők CzHákL Rózsavölgvi és Rábai.
A szegediek közül Jól (átszólt a védelem
Faragóval az élen. a csatársorból Rózsavölgyi, Csánvi és Rábai.
Sz.

Haladás

Barátságos

I!.—Sz.

Dózsa 8:2 (3:0)

mérkőzés az árvízkárosultak
javára
Kisteleken vasárnap a Kisteleki VM barátságos labdarugó mérkőzést látszott
á
Szegedi Tiszti Klub csapatával az
árvl'károsuttak javára. A mérkőzés jólramű
volt, melyet nagvsz-mú közönség nézett
végig és gvflivörkfldött a sonrtszeríi játékban. A mé-kőzés „z„ere-'mX.,ve z-2 a '
Kis'el-kl VM lávára 0:2-es félidő után A
bevételt 282 forintot az
árvízkárosultak
megsegítésére fordítják, ^

