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SZAMUNKBÓL:

A pártszervezetek feladatai a
szakszervezetek
munkájának
megjavításában

ötven százalékos vasúti kedvezménnyel lehet utazni az
egyetemi és főiskolai felvételi
vizsgákra
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Az állami fegyelem Kübekhá->
zán is a türelmes nevelőmunka
nyomán kovácsolódik ki

A megye városai között Szeged :
az első a papírgyűjtésben
j

Épülő, szépülő Szeged

Aratják már a rozsot a kis- í
teleki határban
:

•
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A dolgozók kezdeményező
^
készsége kibontakoztatásáért
A z elmúlt hetekben, hónapokban, különösen pártunk I I I ,
kongresszusa ideje alatt Csongrádmegye dolgozói is nagy igyekezettel azon dolgoztak, hogy a párt akarata, a nép jólétének fokozása gyorsan, zökkenőmentesen haladjon előre, minél előbb valósággá váljék. A kongresszus utáni napok, hetek, a dolgozók munkalendülete újabb nagyszerű bizonyítékát adják annak, hogy
együtt gondolkodik, együtt cselekszik a párt, a dolgozó nép.
Együtt tevékenykedik a kongresszus határozatainak megvalósításáért.
Tettek bizonyítják, hogy munkásaink, dolgozó parasztjaink
megértették, dolgozó népünk életszínvonala csak akkor emelkedhet, ha növeljük a termelékenységet, csökkentjük a költségeket,
javítjuk a termékek minőségét. Számos munkaszervezési javaslat,
újítás bizonyítja, nemcsak a munkásosztály, a műszaki értelmiség, hanem a dolgozó parasztok is kifogyhatatlanok az ötletekből,
szeretnek újítani, mert látják, a maguk hasznára cselekednek.
Ma már azt is elmondhatjuk, hogy a dolgozók egyre szélesebb
tömegei tekintenek a tulajdonos szemével minden deka anyagra,
elhullott lemezdarabra, minden törött téglára is. Olyan egyszerű
munkások is, akik bár mindig elvégezték a napi feladatukat,
de ezen túlmenően újításon, jobb munkaszervezésen nem törték
fejüket, most maguk jelentkeznek ötleteikkel, javaslataikkal. N e m
kétséges hogy most, a kongresszus határozatainak megvalósítása
nyomán, a kormánypro gramm megvalósítása nyomán a gyors
ütemben növekedő új lakóházak, a frissen tatarozott épületek
között értik meg igazán a munkások, a műszaki értelmiségiek,
mit jelent a kormányprogramm, hogyan válnak a párt júniusi
határozata után a népjólét emelésére kidolgozott tervek nagyszerű valósággá. Művezetők, kőművesek, segédmunkások együttesen dolgoznak azért, hogy meggyorsuljon az építkezés, elhárítsanak minden akadályt, ugyanakkor olcsóbbá tegyék magát az építkezést. Szemléltető példa erre Szegeden a Marx-téri építkezésnél
Ábrahám András és Katona József műszaki vezetők ötletes újítása
is. A kétmázsás tetőálkatrészeket eddig darabonként húzták fel a
födémre és ott szerelték össze az úgynevezett szaruállást. í g y két
hét alatt mindössze 36-ot tudtak felszerelni. Újításuk nyomán
húsz perc alatt készítjük el a szaruállás behelyezését. Az ilyen
és hasonló példák mutatják, hogyan bontakozik ki a kongresszus
határozatai megvalósításáért folytatott harcban a dolgozók kezdeményező ereje. E tények bizonyítják, az önköltség csökkentéséért folyó verseny új, mgasabb fokra érkezik el. A kormányprogramm, a kongresszus határozata arra készteti dolgozóinkat',
hogy tudatosan harcoljanak a belső tartalékok feltárásáért, hozzáértéssel használják f e l a tartalékokat, növeljék a munka termelékenységét, .küzdjenek a selejt ellen, a szerszámok és gépek legkedvezőbb kihasználásáért, a nyers- és segédanyagok megtakarításáért.
Most a kongresszus utáni időszakban nagyszerű alkalom
nyílik arra hogy fizikai és szellemi dolgozók váll váll mellett,
egységben küzdjenek népünk életszínvonala, a népjólét emeléséért.
Elsősorban a tömegeken —- minden egyes dolgozó munkáján —
múlik, hogy milyen eredményeket érünk el az önkőltségcsökkentési mozgalomban. Ezért kell ezt a szocialista verseny egyik
központi feladatává tenni. Ez a versenypont, amelynek teljesítésében minden egyes dolgozó, aki gondosan, figyelemmel, szívvel,
lélekkel végzi munkáját, komoly eredményeket érhet el.
Természetesen a dolgozók helyes javaslatai csak a kezdetet
jelentik. Nem elég, hogy dolgozóink javasolnak, elengedhetetlen
a vezetők segítése, tudatos irányítása ennek a mozgalomnak. Sajnos több helyen szakszervezeteink, az üzemi vezetők, de maguk
a pártszervezetek sem karolták fel helyesen, időben a hasznos
javaslatokat. A Seprőgyárban, a Ruhagyárban, a Vass téglagyárban, a Szegedi Cipőgyárban, de elmondhatjuk a Szőrme- és Bőrruhagyárról is, nem használták f e l időben és hasznosan a dolgozók javaslatait, pedig azzal sok súlyos problémát oldhattak
volna meg, csökkenthették volna nehézségeiket, elősegíthették volna
iobban tervük teljesítését. A z ilyen üzemekben, ahol nem kezelik
kellő gonddal á javaslatokat, nemcsak a javaslatok elfektetésével
károsítják meg népgazdaságunkat és fosztják meg népünket a
javaslatok, az újítások eredményétől, itt sokkal többről van szó:
a bürokrácia lehűti a dolgozók kezdeményező kedvét. Szamtalan
példáját láttuk annak, hogy akad munkás,
akit letör az, ha látja,
hogy lélektelenül bánnak javaslataival vagy újításaival, amelyen
ő olyan sokat töprengett, fáradt és hétszámra dolgozott. Most pedig
a legjobb esetben azt tapasztalja, meghallgatták ugyan, de nem
tesznek megvalósításáért semmit, vagy nagyon keveset.
El kell érnünk hogy a műhelyek, üzemek vezetői rendszeresen beszámoljanak a dolgozóknak és a dolgozók beszámoltassak
vezetőiket, mi lett javaslataik sorsa, milyen problémák mutatkoznak gyakorlati alkalmazásuk során. Pártszervezeteink es az
üzemi bizottságok figyelme irányuljon fokozottabban az alulról
jövő kezdeményezések felé. Ellenőrizzék, mit tesznek a dolgozok
javaslataival és ha akadályok merülnek fel, haladéktalanul keressék meg azok okozóit, mozgósítsák a műszaki vezetőket a hibák
azonnali leküzdésére. Vegyék figyelembe, hogy a születő uj
megerősödésének egyik biztosítéka eppen abban rejlik, hogy a
dolgozók a pártszervezetnek, a párttagoknak, a ^ s z e r e z e t n e k ,
valamint a mérnököknek, technikusoknak, vezetőknek állandó
segítségét ösztönzését és elismerései erezve bátran es határozotton m f r n e k cselekedni. Ugyanakkor kettőzötten ^11 ^ s ú l y o z nunk, ha mindezt figyelmen kívül hagyjak akkor maguk a vezetők válnak az alkotó k e z d e m é n y e z l e k f e k e ^ i v e ^
Mindazok az eredmények, amelyeket eddig elértünk a kon
aresszus határraatainak megvalósításában, az önköltség csökkentésében^ ^ r e kötelezik pártszervezeteinket, szakszervezeteinket,
S
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Levelezőink jelentései a félévi terv
teljesítéséről
termelési tervét. A z eredmény annál is inkább jelentős, mert
az
üzem június hó végéig megszün„Örömmel közöljük, hogy a Sze- tette azt a lemaradást, amely a
gedi Gyufagyár dolgozói 1954. első tervszerűség területén a termelésfélévi tervüket június 22-én befe- ben mutatkozott Az üzem dolgojezték.
Üzemünk első negyedévi zói áprilisban még több mint 30
tervét nem tudta teljesíteni.
köbméter lombos fűrészáruval tarDolgozóink a I I I . pártkongresz- toztak népgazdaságunknak. Ezt az
szus tiszteletére tett felajánlásuk- adósságukat már letörlesztették. A z
ban megfogadták, hogy a II. ne- eredmény eléréséhez hozzájárult a
gyedévben ietörlesztik első negyed- kongresszus
tiszteletére
indult
évi tartozásukat.
munkaverseny, az, hogy dolgozóink
A kongresszusi verseny kiemel- május havi tervüket 116.1 százakedő eredményei lehetővé tették, lékra teljesítették.
Június hónap
hogy ne csak az első negyedévi le- elmúlt két dekád ja is hasonló szép
maradásukat törlesszék, de a ter- eredményekkel zárult.
vezett határidő előtt fejezzék be az
Barát János
I. félévi tervet.
A z üzem dolgozói továbbra is
SZEGEDI V I L L A M O S V A S Ú T
minden erejükkel Igyekeznek, hogy
a terv túlteljesítésével, a minőség
A Szegedi Villamosvasút dolgozói
javításával és az
önköltség csökkentésével hozzájáruljanak a I I I . a kongresszusi verseny eredményeipártkongresszus határozatainak si- vel és az azóta eltelt idő alatt végzett jó munkájukkal elérték, hogy
keres végrehajtásához.
vállalatuk első félévi teljesítményi
Nagy Endre
tervét június 21-én teljesítette.
igazgató
A kemény téli időjárás következtében a Villamosvasút első neSZEGEDI GÖZFÜRÉSZ
J gyedévi tervét nem teljesítette. A
vállalat minden dolgozójának koA
Szegedi Gőzfűrész
dolgozói moly munkát kellett végeznie ahkedden, június 22-én értékben be- hoz, hogy a lemaradást megszünfejezték
az 1954. év első félévi tessék és a tervet határidő előtt
SZEGEDI

GYUFAGYÁR

teljesíteni tudják. A rókusi hurokvágány befejezése, a rövidesen forgalomba adott új ikerkocsipár a
műhely és a pályafenntartás dolgozóinak jó munkáját mutatja. Az
elért eredmények azonban arra kötelezik most a villamosvasút dolgozóit, hogy a jövőben, még jobb
munkával igyekezzenek a következő tervek határidő előtt való teljesítését elősegíteni.
Vida György
SZEGEDI ERÖMÜ
20-án, a kora reggeli órákban
a hangos híradó közölte üzemünk
dolgozóival,
hogy ezen a napon
teljesítettük első félévi tervünket.
Ezzel a nappal azonban nemcsak
teljesítettük, hanem már 760.548
kilowatt áramot termeltünk terven
felül. Ez 1104 tonna szón megtakarítást jelent. A terven felül teljesített villamosenergia, olyan nagy város, mint Szeged, tíznapi áramfogyasztásának felel meg.
Sikeres
tervteljesítésünk
alapja üzemünk
minden egyes dolgozójának jó munkája, akik a kongresszusi versenyben a műszaki dolgozók irányítása
mellett kiemelkedő eredményeket
értek eb
Misán György

Varga József versenyre hívja a megye összes
termelőszövetkezethez kihelyezett agronómusát
Varga József, a deszki gépállomás szocialista versenyre hívja a megye ható, mivel azok előkészítve készen
agronómusa a íirencszállási ÜKörő összes termelőszövetkezethez kihe- állnak.
termelőszövetkezetben dolgozik és lyezett agronómusait az alábbi ver6. Az összes zsákok kijavított álmost, a legnagyobb munkák alatt, ssnypontok szerint;
lapotban vannak, a magtárak az
előírás szerint fertőtlenítve.
7. A beadási kötelezettséget közvetlen a cséplőgéptől teljesítjük.
"Kz idei
kedvezőtlen időjárás szerződtetünk gépi aratásra. En8. A másodvetések az aratás beszükségessé teszi,
hogy fokozott nek ellenére 12 pár kézi kaszát, fejezésétől számított 5 nap alatt
körültekintéssel és gonddal készül- vagy kézi aratót biztosítottam an- befejeződnek.
jünk fel az aratási és cséplési mun- nak érdekében, hogy a gabonák
9. Ellenőrzöm a dob, gyüjtőaszkálatok időbeni és zavartalan el- megdőlése esetén
vagy géphiba tal, nagy- és kistisztító működését
végzésére. Ennek figyelembe véte- miatt fennakadás ne legyen.
Az
lével versenyre hívom
Csongrád asztagok elhelyezését úgy szervezem és a szemveszteséget 0.5 százalék
megye
termelőszövetkezeteibe
ki- meg, hogy a gépállítás minél ke- adatt tartom.
10. A teljesítményről, a kereset
helyezett összes agronómusait
az vesebb legyen.
alakulásáról naponként tájékoztaalábbi feltételek szerint:
4. Minden dolgozónak biztosítom tom a dolgozókat, mellyel a munka1. A növény ápolási munkálatokat az üzemi étkeztetést, ezzel elejéi
úgy szervezem meg, hogy az ara- veszem a hazajárkálásnak és így lendületet kívánom fokozni.
tás megkezdése előtt befejeződjön a munkakiesésnek.
11. Az aratás
és cséplés ideje
a kapásnövérfyek kétszeri kapálása.
5. A z aratás utáni azonnali tarló- alatt is szervezetten folytatódik a
burgonyabogár keresés, hogy idő2. A z aratás megkezdése előtt az
Összes szükséges felszerelések: ka- hántást úgy szervezem meg, hogy ben segítséget kérhessünk az esetszák. aratógépek, kocsik 100 szá- éjjeli műszakkal biztosítom annak leges fellépés esetén.
zalékig üzemképesek lesznek.
azonnali elvégzését. Száraz időjárás
Varga József
3. Minden aratandó területet le- esetén a hengerezés is megvalósítagronómus

A verseny feltételei t

Mínusz
'A Szegedi
Hűtőipari
Vállalat
fiatal
főmérnöke, Albert Vilmos.
éppen az előhűtőbe
készülődik. A 30 fokos hőségben kissé
mulatságosan
hát téli öltözete, a prémes sapka, bundakabát.
Mintha nem is
június,
hanem január lenne
és
kinn a kertekben nem az
érlelődő gyümölcs húzná
az ágakat a föld
felé,
hanem a vastag hótakaró.
A nap sugarai elől árnyékba menekülök
aligha gondolják most, hogy
a Vágóhíd egy oldalépületében tél dühöng.
Az
épület
falain
vastag
zuzmararéteg
csillog. A
Hűtőipari Vállalatnak ez
a részlege mindössze egy
hete dolgozik, A
friss
borsót tartósítják
télire
a szorgos
munkás
kezek.
Naponta iO—50
mázsa borsó kerül
feldolgozásra.
A hűtőházba nem ajánlatos
„civilben" belépni. A
tél
birodalma, mégha
emberek műve is ez a tél,
nem
tűr
könnyelműségét, A munkások,
akik
itt dolgoznak, vattás kabátban, bélelt
csizmáikban, olyanok, mint
ag

40 fok — nyári

eszkimók. Csak az
arcuk látszik ki a prém
sapkából.
A Hűtőipari
Vállalat
vágóhídi részlege a Szegedi Konzervgyártól
kapja
a
nyersanyagot,
amelyben
szerencsére az
idei
bőkezű
nyárban
nincs hiány. Az
előkészítő részleg
vezetője
Szeles Mihályné és Keiger
Józsi
bácsi,
aki
öreg konzervmester
már,
nagyon megtanulta
a
borsó, bab és a gyümölcsfélék
minden
titkát.
Készségesen
kalauzolnak a bekötött fejű aszszonyok, lányok
között.
Nemrégiben érkezett egy
teherautóra való borsó.
A megérkezés után a
borsó a fejtőgép
garatába kerül, amely óránként 6 mázsa borsót fejt
ki a
legkisebb
szemveszteség nélkül.
A fejtés után
ugyancsak gép végzi az osztályozást is, szem nagy- .
ság szerint. Most a kézi
válogatás
következik,
főzés,
majd
üstszerü
kádakban a vízi
hűtés.
A borsó tcsak ezután kerül drótos tálcákon
az
előhűtőbe, ahol
mínusz
l fokos hőmérséklet mel-

hőségbe n

lett történik a hőelvonás.
Ebben a teremben
állandóan hideg szél cirkulál, amely
felmelegedés után eltávozik.
A
borsó csak most jut
el
a gyorsfagyasztó
előterébe, ahol először találkozik komoly mínusz 20
f okos hideggel. Itt kocsikra rakják
a
borsóvat
egyenletesen
megterített
táVákat,
majd
betolják
a
gyorsfagyasztóba.
ahol
naphosszal
orkánszerű
szél
fuj
és 40 fokos
a
hideg.
Nem is sokáig bírja
az
ember ezt a zord
időt,
ezért a kocsik betolása
után gépek rendezik el
a tálcákon befutó
borsót, amely körülbelül 4—
5 órán keresztül ebben
a helyiségben
kavicskeménységűre
fagy.
A
fagyasztás után a borsót
másodszor is
osztályozzák, majd zsákokba csomagolják
szemnagyság
szerint és ezután
kerül
sor a raktározásra.
Albert
Vilmos
főmérnök 1951-ben kapta meg
a diplomáját
és 1952ben
került a Szegedi
Hűtőipari
Vállalathoz.
Fiatal ember.
Mindent
észreveszi
mindenkihez.

van szava. Lehetne másként isi Nem, hiszen itt
mindenki
egyformán fontos munkát végez a maga területén.
Ahogy kifele
tartunk
á
hűtőházból
egymás
tetejére rakott teli
tálcák között,
gőzölgő teát
szürcsölgetnek a
dolgozók. Bizony el kél
egy
kis meleg folyadék ilyen
időben,
mint
amilyen
•idebenn van.
Az udvaron szinte perzsel a júniusi nap. Alig
lépünk ki a tél házából,
máris lekerül
rólunk a
nehéz szörmebunda, meg
a sapka, idekint
még
vinni is melegek
ezek
a holmik. Bezzeg egy két
lépcsövei,
folyosóval,
arébb
nélkülözhetetlenek.
Akik
itt
dolgozna',
nem
könnyű
munkát
végeznek. Ha majd elérkezik hozzánk ismét az
ősz után, a tél, az
ö
áldozatos
munkájuknak
köszönhetjük, a
tálainkban zöld aranyat
csillantó borsó levest, vagy
zöldbab főzeléket, nékilc
köszönhetjük
a
sárga
nevelésű barackot,
piros almát.
• í -
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A guatemalai kormány csapatai támadásaik során
visszavonulásra kényszerítik az agresszorokat
Hírek G u a t e m a l a - b é l
Mint az „AFP" jelenti, a guatemalai hadsereg vezérkara újabb
jelentést adott ki a harci helyzetről. A jelentés megállapítja, hogy
Gualanban, miután a tüzérség
hevesen ágyúzta a betolakodók
hadállásait, a kormánycsapatok
támadásra indultak és visszavonulásra kényszerítették az
agresszorokat, akik súlyos veszteségeket szenvedtek
és sok
foglyot hagytak hátra.
Most őrjáratok fésülik át a vidéket, hogy elfogják az elszigetelten
maradt kisebb intervenciós csoportokat.
Puerto Barrios vidékén visszaverték a betolakodók két támadását.
Az egyik támadás a vasútvonal ellen irányult, a másik célja partraszállási kísérlet volt.
Chiquinula
város
közelében,
amely ugyancsak a hondurasi határ mentén fekszik, a betolakodókat
"legfutamították.
Hasonló jelentést adott ki az ország belső helyzetéről a guatemalai belügyminisztérium is.
A z „ A P " jelenti, hogy a guatemalai kormány hétfőn este felkérte
a
pánamerikai
békebizottságot,
hogy
ne tegyen Intézkedést a Guatemala ellen indított agresszió
ügyében mindaddig,
amíg az
ENSZ Biztonsági Tanácsa által
hozott határozat eredményei ismeretessé nem válnak.
Az ..AP" hírügynökség guatemalai tudósítójának jelentése szerint

Okotepecből, a honduras-guatemaaz országba behatolt egységek
lai határról,' hogy
továbbra is kezükben tartják
az első
pillanatban elfoglalt
a guatemalai hegyek erdötakaEsquipulas (a hondurasi határ
rója természetes akadályt jelent
közeiében), Entre-Rios, Bananeés ezért a hadműveletek valószínűleg a hegyeken keresztülra és Morales pontokat.
haladó néhány
útra fognak
Bigart, a „Newyork Herald Trikorlátozódni
büné" tudósítója
jelenti
Nueva

így készítették elő g G u a t e m a l a elleni agressziót
az ,11 Paese S e r a " cikke
Róma (TASZSZ).
Az „ I I Paese talanul fegyveres betörést
kezdeSera" newyorki
tudósítást közöl, nek Guatemala ellen, hogy így beamely többi között kitejti, hogy
fejezett tények elé állítsák a montevideoi pánamerikai értekezletet.
azt a határozatot,
hogy megtámadják Guatemala
demokraMegbízták
a Pentagont,
hogy
tikusan megválasztott
kormáazonnal fejezze be az előkészínyát,
az Egyesült
Államok
tő műveleteket:
katonai egysénemzetbiztonsági
tanácsának
gek és tengerészgyalogság
küljúnius 17-i ülésén hozták.
dését
Panamába,
fegyverek
Ezen az ülésen a
középamerikai
szállítását Hondurasba,
Nícahelyzetet vitatták meg. A határoragua-ba, San Salvadorba, felzatot annak alapján hozták, hogy
fegyverzett zsoldoscsapatok ösza washingtoni kormány a Monszevonását Guatemala• határain.
tevideoban tervbevett
pánameIlymódon
mindent
előkészítettek
rikai konferencián aligha tudja
arra a pillanatra, amikor az első
biztosítani a maga számára a szaamerikai repülőgépek,
amelyeket
vazatok kétharmad részét, vaI nem láttak el semmiféle
megkügyis annyi szavazatot, amennyi
lönböztető
jelzéssel,
bombázni
szükséges, hogy
elfogadtassakezdték Guatemala városait és az
nak egy határozatot
a guatei első intervenciós bandák átlépték
malai kormány elleni
,.kollek, s,
tív megtorlásokra"
vonatkozóan. i az ország határát*
Az ülésen elhatározták, haladék- >.
(MTI)

I

Az angol és az amerikai sajtó Churchill és Eden
küszöbönálló washingtoni útjáról
Moszkva (TASZSZ).
F. Orchov, a
Pravda londoni tudósítója Churchill és Eden küszöbönálló washingtoni útjával kapcsolatban
az
angol és az amerikai sajtóban megjelent közleményekkel foglalkozva
azt írja, hogy
az angol sajtó megállapítja:
erre az utazásra az Egyesült Államok és Anglia közötti
„bizalmi
válság"
következtében
került sor.
Az angol sajtó véleménye
szerint

az Egyesült Államok és Anglia
kormányfői
között
sorrakerülő
tárgyalások
két kérdés
körül
mozognak majd:

Kitüntetés

Plauen városában rendezett nagygyűlésen Ottó Nuschke, a
Német
Demokratikus Köztársaság miniszterelnökhelyettese beszédet mondott.
, ,
( | ,
Rámutatott, hogy

'

!

''FT'r!*'

minden
szavazat, amelyet
a
békére, a megszálló
csapatok
kivonására adnak majd le, egyidejűleg tiltakozást jelent a világot fenyegető atomháború ellen is.

1. A z angol-amerikai nézeteltérések
az ázsiai országokkal
kapcsolatos
Megkezdődött
politikában, 2. A z úgynevezett európai védelmi
közösségről
szóló az Európai Gazdasági B i z o t t s á g
szerződés sorsa és más módozaMezőgazdaság! Bizottságának
tok keresése
Nyugat-Németország
ülése
mielőbbi felfegyverzésére abban az
"A.Z Európai Gazdasági Bizottság
esetben, ha nem jönne létre
az
Mezőgazdasági Bizottsága
június
„európai hadsereg"*
21-től 26-ig
Genfben
ülést tart,
amelyen a mezőgazdasági termelés,
fogyasztás és árucsere, valamint az
agrotechnikai tapasztalatok
nemzetközi kicserélésének kérdései kerülnek megvitatásra.
Az
ülésen
Magyarországot
lyen Reinickendorf Nyugat-Berlini
négytagú delegáció képviseli. A
delegáció vezetője Hont János
kerületi több mint ötezer dolgozója
földművelésügyi
minisztériumi
vett részt.
főosztályvezető,
A gyűlés résztvevői
egyhangútagjai Ferancz Simon, Magyarorlag elfogadták a kerület lakoszág állandó kiküldötte az Európai
Gazdasági
Bizottságnál,
Barabás
saihoz intézett
felhívást.
amely hangoztatja, hogy határozot- Tibor bel- és külkereskedelmi minisztériumi főosztályvezető és Kurtan szálljanak síkra a német béke- nik Ernő, a földművelésügyi
miszerződés megkötéséért és tiltakoz- nisztérium kísérletügyi és
propazanak a háborús szerződések ellen. gandaigazgaíóságának vezetője.

Berlin demokratikus
körzetében
a
„Werner-Seelenbinder-Halle"
épületében gyűlést tartottak, ame-

fl norvég és a francia kormány
nem engedi meg hajóik
átkutatását
(MTI). A norvég kormány elutasította Amerika, kérését, hogy átkutathassa a Guatemalaba
tartó
norvég hajókat.
A
francia
külügyminisztérium
közölte, hogy az Egyesült Államok
két jegyzéket intézett
Franciaországhoz Guatemala ügyében.
Az első együttműködést
követelt annak
megakadályozására,
hogy
Guatemalaba
fegyvert
szállítsanak. A másik
jegyzék
kérte, hogy az amerikai
hadihajókat hatalmazzák fel arra,
hogy ellenőrizzék
a Guatemalaba tartó francia
hajókat.
A francia kormány az első kérdésre pozitív választ adott. A második amerikai f é r é s t még tanulmányozzák. A z A F P úgy értesül
hogy a francia
válasz elutasító
lesz, ' _ _

A
Társadalom•
és Természettudományi Ismeretterjesztő
Társulat képzőművészeti
szakosztálya
Vincze András rajzaiból a
Móra
Ferenc-M úzeum
felsömegvilágitású
kupolacsarnokában
kiállítást
rendezett.
Vincze András közel egy
évtizedes rajzi munkásságának
itt bemutatott
eredménye hűen
tükrözi
a termékeny grafikus művészi fejlődésének
nehézségektől
terhes
útját. Müveit vizsgálva
megállapíthatjuk, liogy a mondanivaló emberi becsületessége valódi
értékké
avatja tisztaszívű
közvetlenségről
tanúskodó
alkotásainak
javát,
melyek a természet
tanulmányozásából erednek és mélyen átélt érzelmi jellegűek.
Közvetlen,
érthető
hangon beszél, nem az előadásmód
ravaszsága és meghökkentő
fogásai foglalkoztatják,
hanem
az
éleiből fakadt élmények
művészi
fokon.
való
kifejezése.
Rajzai
plasztikusan
tolmácsolják
azt a
küzdelmet,
melyet
törekvéseinek
megvalósításáért
vív.
Művészetében megnyugtató
egyensúlyban vegyül a tárgyim
természet ábrázolás, a szubjektív
élményszerűséggel. Vincze az alkotásmódnak
minden fontos elemét a maga harmonikus lelkéhez alakítja, kezdve
a
képszerkezet felépítésén, el egészen
a kidolgozás utolsó
finomságáig.
Korábbi
munkáin
—
melyekből
néhány
krétarajza
a
kiállításon
is látható, — a szegény erdélyi székely nép sivár környezetét
zord
erővel ábrázolja.
Fojtott
levegő
iili meg a
szenvedélyes
hatású
„Zsellérházak",
,, Faluvén",
..Vízpart" és „Régi ház" című
alkotásait, melyek Nagy István
hasonló
erdélyi f_érmjút képeinek
drámai-

Hozzászólás a „Délmagyarország* vitaindító cikkéhez
A „Délmagyarország" május 13-i háborodik már ott, de hiába. Másés
számában cikk jelenj meg
„Gyere- nap futva jön be az iskolába
kek az utcán" címmel. Ugy érzem, „kikéri magának", hogy olyan renhogy ez a téma nem fejeződött be, delkezéseket hozzanak, hogy ő az a
mert folytatni
kell azzal,
hogy pénzéért ne vihesse gyerekét a mo„Gyerekek az iskolában" és „Gyere, ziba.
kek otthon". Folytatni kell azért,
Ezekből a példákból látszik, hogy
hogy megmagyarázzuk:
mindnyá- a szülő
hanyagsága, a nemtörőjan felelősek vagyunk a jövő nem- dömsége, a gyerekbe vetett túlzott
zedék. az ifjúság
neveléséért, fej- bizalom, a majomszeretet mire velődéséért
Rá kell, hogy jöjjünk zet. De meg kell mondani azt is,
arra,
hogy
amikor csak fejcsóválva
mesok esetben azért marad el a
gyünk el az utcán a helytelesegítség, mert a szülő nem
is "
nül viselkedő gyerekek
mellett,
tud gyermeke
haszontalansdvagy otthon
szemet
hunytuk
gairól, vagy nem tudja a
heolyan
cselekedetek
feleit,
lyes utat.
amelyért
büntetés járna,
akiskolánkban számtalan
példa van
kor tulajdonképpen
nem
szearra, hogy amikor a szülői munretjük gyermekünket,
hanem
kaközösség tagjai keresték
fel a
ellenségei
vagyunk.
szülőket, s elbeszélgettek a gyerekek problémáiról, a helyes
neveNéhány példa:
Kisgyerek utazik a villamoson, lési módszerekről, az ellenőrzés ém
ö-szhajú tanítónőin száll fel a vil- számonkérés fontosságáról, rámulamosra. A
gyerek
udvariasan tattak a „jószívűség", az elfogultfeláll, átadja helyét a
tanító né- ság eredményére, a szülők
belátninek.
Háttal ül a gyerekkel
a ták tévedésüket, s ennek hatása a
mamája, aki
rászól a gyerekre: gyermek magatartásán, tanulmányi
„Miért nem maradsz ülve"!" Mire eredményén hamarosan megmutata gyerek azt feleli: „Anyukám hát kozott.
ez tanitóncni". Mire a mama így
Iskolánkban a szülők már
sokszól: „De nem a to tanító nénid". szor nem restellik a
fáradtságot,
Amit eddig tanult a gyerek az is- felkeresik az utcán helytelenkedö
kolában az udvariasságról, a fel- gyerekeink szüleit, v a g y az iskonőttek, öregek megbecsüléséről, egy lát, hogy beszámoljanak tapasztapillanat alatt romba dől.
lataikról. Ha pedig tudja a hajt,
A gyerek többször elcsavarog az a szülő és az iskola, akkor
megiskolából.
Felkerestem a gyereket találjuk rá az orvosságot.
otthonában. Nincs otthon, a nagyDe a
végleges eredményt, ifjúmama fogad.
Előadom
panaszo- ságunk jóirányban való
nevelését
mat, miro a nagymama a
követ- csak akkor érjük el, ha a
szülői
kezőket mondja: „Majd én elinté-' tiáz is és a társadalom
segít
a
zem Pistikével, csak ne tessék
az nevelésben. Nem bízhatjuk a
neapjának szólni". Képzelhetjük, ho- velést teljes egészében az iskolára,
gyan tudja a nagymama elintézni, hiszen a nap huszonnégy
órájából
do azt is, hogyan állítja
nagyma- csak 5—6 órát tölt a gyermek
az
ma Pistike elé az édesapját!
iskolában.
Mindannyian
felelősek

Á Népköztársaság Elnöki Tanácsa
Ivánovics György akadémiai levelező tagnak, a Szegedi
MikrobioE g y első osztályos
gyerek
az vagyunk gyerekeinkért!
,, ,.
lógiai
Intézet
igazgatójának 50. anyjával moziba megy. A
tűzoltó
Zdnyi Andor
születésnapja alkalmából
kéri az anyát, hogy adja oda
a
a Dózsa György általános Iskola
a „Munka Érdemrend"
gyermek mozi látogatási engedékitüntetést adományozta.
igazgatója
lyét. Engedély nincs. A mama fel-

Tiltakozó gyűlések
az NDK városaiban és falvaiban
az „európai védelmi közösség" elien
Berlin (TASZSZ).
A Német Demokratikus Köztársaság városaiban
és falvaiban gyűléseket tartanak a
békeszerződéssel, a megszálló csapatok kivonásával és az „európai
védelmi közösséggel" kapcsolatban
a közeljövőben megtartandó
népszavazás alkalmából

Gyerekek az utcán

(Vincze.

cAndeás

ságát érik el. Ez időben
készült
müveit az erőteljes
rajzkuUúra, a
megmunkálás
fclelőségtcljes
pontossága
jellemzi.
Szenvedélyesen
nyers vonalvezetés a
tetdinikája,
biztos tömeg elrendezés
a komponálásmódja, A témák minden
körülményességtől mentes
megragadása, sugalló hatást kölcsönöznek rajzainak. Férfias, mély húrokon
zendülő előadása sokszor megtalálja a
helyes egyensúlyt a valóság
motívumainak
ábrázolása és az
érzelmi tartalom kifejezése között.
A fel s aab adulás
után készült alkotásai mindinkább
bizakodóbb, örömtelibb,
s líraibb hatásúak. Figyelemre
méltó
lapjain a
szabadban végzett
mezőgazdasági
munkát ábrázolja.
Avatott
kézzel
és meleg emberi érzéssel
nyúl témája felé: mindig felfedezi
bennük, ami szép és jellegzetes,
mindig olyan érzéseket tud tolmácsolni, melyek a munka megbecsülését,
s humánus és emelkedett
hangulatot keltenek.
Legjobb
műveiben,
melyeken a hazai iáj szeretete jut
kifejezésre, művészi módon
mutatja be, hogy a magyar Alföld
végtelennek látszó
távlataiban, a síkság és a ráboruló
hatalmas
ég
grandiózus
monumentalitásában,
gazdag változatosság és sok
szépség rejtőzik. E témában
kiemelkedő alkotásai, a rajzi
finomságok
odaadó tiszteletét mutató
„Kaszafenő", „Öszi szántás" és a „Cséplés"
című lapjai,
melyekben nem a
munka robotját érezzük, hanem
a
dolgozó ember és az életei adó természet. kapcsolatának
művészi kilelcxését,
Rgtimmak
egj/ejic,

Traktorosok

versenye

a

növényápolásban

kőÁ gépállomások traktorosai
zött a kongresszusi verseny
után
sem szűnt meg a vetélkedés.
Az
első traktorosnapon szép
vállalásokat tettek a növónyápo'ás
idejére. Pék János a tamási
gépállomás és Rein Péter a
bonyhádi
gépállomás traktorosa például 800 —
800 hold növényápolást vállalt.
A
legjobbak sorrendje jelenleg a következő:
;
I ;1

gépállomás) Lanz buldogg traktor-*
ral, teljesítménye 456 hold.
4. Cseh Benő (ceglédi gépállomás)'
Lanz buldogg traktorral, 450 hóid
teljesítménnyel.

1. Pék János, a tamási gépállomás traktorosa, Zetor-traktorral június 20 ig 578 hold növényápolást
teljesített.

enyhítését célzó nemzetközi

5. Rein Péter (bonyhádi gépál'os
más) Zetor-traktorral
431 holdat
gyomtalanitott. i ; | í ' '

fi n e m z e k ö z i

feszültság

értekezlet

Stockholm
(TASZSZ).
"A" nemzet2. Balla Pál (Deszki
gépállomás) közi feszültség enyhítését
célró
Lanz buldogg traktorral,
teljesít- nemzetközi értekezleten
június 22ménye 500 hold.
én a politikai, gazdasági és
kul3. Nemeskó Károly (Kiskunlacházi turális bizottság tartott ülést.

raizkiálLítáia
súlyát a mozgás vonalritmusával
is
fokozza.
Munkásságának
egésze
azt mulatja, hogy Vincze
András
nem tartozik
a lázasan
keresők
közé.
Fejlődésébe a művészi
átélések hosszú sera hozta bele
a
fokozatos tartalmi
gazdagodást
és
egyéni stílusának egyre
határozottabbá válását.
Vincze a természetből
indul ki,
annak formáihoz hü marad,
rajzaiból mégis kiérezzük az egyéni temperamentum
formáló
erejét,
s
azt az alakító törekvést,
amely a
tűnő benyomáson túl
képszerűséget, művészi rendet keres. A
„Kamarás-Duna részlet", „ősz a parkban", „Bárka"
című tájrajzai,
illetve akvarellje
csendé! eiszerüek,
a szemlélődés,
a. természet
előtti
szemérmes megilletődöttség
kissé
passzív hangulatát sugározzák. Rajzain a részlelek általában
simulékonyon siklanak egymásba,
sehol zökkenés, sehol semmi
keménység, sőt halálozott
hangsúly
sem tapasztalható.
Vincze András a „szürke hétköznapok" lírikusa.
Bensőjének
megfelelően
a csendes öreg
tanyák,
az ódon levegőjű külvárosi
utcarészletek, a dús lomboktól
árnyas
udvarbelsők és a tereferélő
emberektől népes vidéki
hetipiacok —
műveinek legkedveltebb
témái.
E
nemben kimagasló
alkotásai,
a
„Mellékutca",
„Emberek
a
zsibpia-on",
„Kistanya"
és az „Udvarunk" című rajzai, melyekbe
az
élet közvetlenségét
rille
a megfigyelés bőségével, a friss
szemléltetés melegével.
Művei
magukon
viselik, <u elevenség^ legyél, _

ha rögtönözöttek
lennének,
de
ugyanakkor
minden
lapja
teljes,
kiegyensúlyozott,
többé-kevésbbé
rejtetten
megszerkesztett.
Vincze
alkotásain látszik,
hogy szerzője
csak egy meghatározott fokig megy
cl az előadásban cs hogy tudatosan hagy bizonyos
hézagokat. Nem
zsúfolt össze mindent, amit
csak
lát, de hangsúlyozza erősen, amit
a látottakból rajzzal teljesen ki le*
het fejezni.
A
Smegedre
nemrégen
kerülf
szerény, de törfkvö
Vincze
András további feladatául azt láb
juk, hogy az ábrázolás
konkrétsága felé kell fejlesztenie
tehetségét cs a hazai iájábrázolásban erőteljesebben ' kell tükröztetnie
a szocialista
alkotómunkát
és
annak
a tájban is megmutatkozó
eredményeit.
Festőinkre,
grafikusainkra
az a szép cs nagyszerű feladat vár,
hogy a szocializmus
útjára
tért,
felszabadult
magyar nép
földjének
természetátalakító
munkák
által újjászülető képét
megörökítsék. Vincze igyekezzék továbbra is
fokozottan megismerni és megérteni
a dolgozó nép igényeit és
tudatosítsa magában, hogy
a valóban
eredményes küzdelem — az
eszmei tartalom és a művészi
forma
kibontakozásának
érdekében
—
csak a realizmus eszközeivel
lehetséges.
Vincze András
további
alkotótevékenységéhez
sok
sikert
kívánunk, melyhez Szeged
művészetszerető közönségének
érdeklődése, tetszése és vásárló kedve
a
szükséges
biztatást az
érdemes
fiatal művésznek minden bizonnyal
megadja.
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Csongrádmegyei Békcbizotfság távirata
Guatemala Országos

Béketanácsához

A r a t j á k m á r a rozst Kistelek

A szegedi

határban
a

határában

több dolgozó paraszt kaszája suhant bele az érett gabonába —.
aratni kezdtek.
M a reggel a kisteleki Felszabadulás tsz tagjai is megkezdik
a
rozsvágást. Szép a gabonájuk és a
gépek is segítik a nagy
munkát.
Erőteljesen érik a rozs a kisteleki
határrészeken és így
igen
rövid
idő m ú l v a minden rozsföldön aratni kezdenek.
* < -1

a zöldfáéi

rész

az

első

növényápolásban
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A szegedi határban folyó
növényápolási
versenyben továbbra
is a zöldfási rész áll az elíö helyen. A cukorrépa, takarmányrépa harmadik kapálását teljes egészében befejezték. Száz százalékra
elvégezték a burgonya harmadik
töltögetéséí. A kukorica
második
kapálása 98 százalékos,
harmadik
kapálása 61 százalékra kész.
A
zöldfási részen Tóth József
a mezőőr.
, A szegedi határban a növény-

ápolásban második helyen az öthalmi, a nagyfekotei
dolgozó parasztok vannak.
Az öthalmi, nagyfeketei részen
Konc Lajos a mezőőr. A növényápolásban
harmadik
helyen
az
Alsó-Tiszaparti rész áll.
Ennél a
hatúrrésznél Kunos Bálint a mezőőr.
Nagyon fontos, hogy az aratás
megkezdése előtt gyommentesek legyenek a földek és ezért gyorsítsuk mindenütt a növényápolást.

fl szegedi 82. számú Autóközlekedési Vállalat kijavítot
gépkocsijai készen állnak a gabonaszállításra
Szegeden a 82. sz. Autóközlekedési Vállalat valamennyi gépkocsij a kijavítva, készen áll arra, hogy
az aratás megkezdése után
segítséget nyújtson a behordásban és a
'gabona begyüjtöhelyre való szállításában. A minisztertanács
hatáa-ozata alapján a gépkocsikat a termelőszövetkezetek
kedvezménycsen
igénybe vehetik.
Már eddig
is
több bsz. köztük a szegedi Felszabadulás tsz is elhatározta, hogy a
behordásnál igénybeveszi az Autóközlekedési Vállalat gépkocsijait is.
A szegedi Autóközlekedési Vállalat az aratás megkezdése
után
éjjel-nappal a dolgozó parasztság
rendelkezésére áll.
A
várható
g>agy forgalomra elegendő
meny-

nyiségü
üzemanyagot
tároltak.
Gumijavító műhelyük a környéken
arató kombájnok
gumikerekeinek
esetleges
vulkanizálását
soronkivül vállalja, s végzi el.
Az
elegendő
szállítóeszközzel
nem rendelkező tsz-ek a Tefu gépkocsikra vonatkozó
igényeiket a
helyi tanácsokon keresztül sürgősen jelentsék be a megyei
tanács
közlekedési csoportjának. A
be
jelentésben fel kell tüntetni a tsz
nevét és címét, a fuvarozásra váró
terményt, annak súlyát,
ezenkí
vül meg kell jelölni a szállító
eszköz szükségletet és az igénybevétel időtartamát. A
kedvezményes díjtétel árutonnakilométerenként 3 forint.

A megye városai között Szeged az első
a papírgyűjtésben
! A minisztertanács június
15-i
(határozata alapján megindult
az
egész országban a papírgyáriásunk
részére a rendkívül fontos
alapanyag. a papír és a rongyhulladék
gyűjtése. A minisztertanács határozata a DISZ. a szakszervezeteket és az MNDSZ t kérte fel, hogy
aktívái mozgósításával segítse
a
papírgyűjtő hónap sikerét. Az első hét eredményei azt mutatják,
hogy Szeged dolgozói megértették
* határozat fontosságát és
kom o l y mennyiségű papír- és rongyhulladékot adtak át már eddig Is
a begyűjtéssel megbízott Melléktermék és Hulladékgyűjtő Vállalat telepeinek.
Szegeden eddig a tervezett papírmennyiség 34.4 százalékát,
a
rongymennyiség
30.8
százalékát
gyűjtötték össze. Csongrád
megye városai közül eddig Szeged
j á r az élen. Makó papírban csak
25.8 és rongyban
2.9 százalékos

eredményt ért el, Szentes és Hódmezővásárhely erősen lemaradt a
gyűjtésben: 18.5, illetve 11.8 százalékos
eredményével.
Csongrád
megye a papírgyűjtésben 25.8
és
rongygyűjtésben 14.1
százaléknál
tart.
A papírgyűjtő
hónap j ó
eredményéhez szükséges az, hogy minden üzem,
hivatal
és háztartás
gyiijtso összo az irattárakban, padlásokon, pincékben
heverő papíros rongyhulladékot.
A papírgyűjtő hónap j ó eredményével
elérjük
azt, hogy egyrészt kevesebb papírgyártáshoz
szükséges nyersanyagot kell külföldről behozni,
más
részt pedig a papír- és rongyhulladékért jó pénzt fizetnek a begyűjtő szervek. A papír- és rongygyüjtés j ó
munkája
eredményeként
több könyv, folyóirat, füzet j u t a
dolgozók és a tanulóifjúság
kezébe.

Ötven százalékos vasúti kedvezménnyel
az egyetemi és főiskolai

felvételi

lehet utazni
vizsgákra

' A 14 AV közli, hogy a budapesti,
pzegedi, debreceni, pécsi, miskolci,
szolnoki, soproni, egri, veszprémi,
gödöllői, keszthelyi és magyaróvári
egyetemre illetőleg főiskolára felVételi vizsgára behívott hallgatok
[július elseje és augusztus 15-e köt ö t t 50 százalékos
menetkedveztnényt vehetnek igénybe.

gyei utaznak az egyetem (főiskola)
székhelyére. Az egyetem (főiskola)
tanulmányi osztálya által kiáLlított,
aláírt és lebélyegzett igazolvány és
az odautazásra használt teljesáru
menetjegy együttes felmutatásával
az igazolvány tulajdonosa díjtalanul utazhat vissza az eredeti kiA felvételi vizsgára a hallgatók indulási állomásra. Részletes felvilakóhelyükről teljesáru menetjegy- lágosítást a pályaudvarokon a d n a k .
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Ásoíthalmán

és Zákányszéken

is:

v á g j á k m á r cs rozst cs következő héten

A Csongrádmegyei Békebizottság felháborodással vette tudomásul az
ö n ö k belügyeibe való fegyveres beavatkozás hírét, amelyet mélyen elítélünk, mert sérti népünk biztonságát és szabadságát. Tiltakozásunkat
fejezzük ki ezért az aljas agresszióért, amelyet éppen a Béke-Világtanács
budapesti ülésének egy éves évfordulója idején követtek el.
Kedves Barátaink! Csongrád megye békeharcosainak baráti békés
együttérzése és a népek iránt érzett nemzetközi szolidaritása kisérjen
harcotokban. Szeretettel üdvözlünk akkor, amikor a bekéért, a szabadságért cs a függetlenségért fegyverrel küzdőtök. Ez a harc a mienk
is. K í v á n u n k hozzá erőt és bízunk a Ti győzelmetekben, amelyet országotok függetlenségéért folytattok.
;
Csongrádmegyei Békebizottság

Á szegedi járás . homokos vidékein mindenütt
erőteljesen érik
m á r a gabona. Hamarosan
mindenütt — a szegedi járás homokos
vidékein —
megkezdődik a rozs
vágása.
Kistelek homokos földjén
már
meg is kezdődött a rozsaratás. Kordás Sándor, Tanya 360. szám alatt
lakó dolgozó paraszt tegnap hozzáfogott két hold rozs
learatásáhpz.
A község feketehalmi
részén is

d é l m r g y b r o r s z a g
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Jegyre jobban érik, szűkül a kalászba szökkent gabona. A szet® ge( ii járás homokos
vidékein szinte néhány nap
múlva belesuhannak a kaszák a rendbe.
— kezdődik az aratás. Az ősz és a
tavasz nem volt kedvező a kalászosokra, de azok a későbbi megfelelő
időjárás következtében megerősödtek. Biztató, jó termést iger a határ.
Készülni kell'
hál a betakarításra cs ezzel együtt nem
mulasztható
el a növények ápolása sem.
Ásotthalom
tágas határában is
érik a rozs, a búza, az árpa és a
zab is. Legelőször a 3458 holdat kitevő rozs aratására kerül sor.
A
két termelőszövetkezetnek: a Szabadságharcosnak és a Békeharcosnak is több mint
félezer holdon
kell végezni a rozsaratást. Ebből a
Szabadságharcos tsz-é 546 hold, a
Békeharcosé pedig csupán 22 hold.
Az ásotthalmi termelőszövetkezetek és egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok m á r
készenlétben
állnak, hogy napok multával nekikezdjenek a rozsartásnak.
Azt mondják Ásotthalom dolgozó parasztjai,
hogy falujuk
határában egy bő hét
múlva
m á r lesznek rozskeresztek. A
Szabadságharcos tsz-ben az 546
holdnyi rozs aratását
főképp
kombájnnal
és aratógcpekkcí
végzik.
Kézikaszások is lesznek, hogy . a
szétszórt, kis darab területen levágják a gabonát.
A Békeharcos
tsz tagjai a 22 hold aratását kézikaszával végzik el.
Nagyon fontos, hogy a szövetkezeti és az egyéni földeken a kellő időben,
veszteségmentesen végezzék el az aratást, hordást. Csupán egy százalékos
veszteség
is
jelentős. Ha például a rozs holdankénti átlagtermését 7 mázsának
vesszük, akkor a 3458 holdnak a
termése 24 ezer 206 mázsa.
Egy százalékos szemveszteseg —
ami nagyon könnyen bekövetkezhet, ha nem vigyáznak —,
a 24 ezer 206 mázsából 24 mázsa 20 kilót jelent.
Az ellenség, a kulák nem alszik
Ásotthalmán
sem —
különböző
kósza, hazug híreket terjeszt. Arról is suttog, hogy ú j a b b elengedések lesznek a beadásnál,
nem
kell igyekezni a gabona bevitelé-

kísérlik
vel. Ilyen fondorlatosan
meg hátráltatni a falu, az ország
előrehaladását.
Az ú j
beadási
rendszer — amely* a régivel szemben hatalmas kedvezményeket biztosit — három évre szól. teljesen
méltányos s nem lesznek újabb elengedések. A gabonát,
amint a
rendelet is kimondja,
közvetlenül
géptől kell a begyüjtöhelyre vinni.
A községben — amint a tanács
mezőgazdasági osztályáról jelentették — nem mutatkozik hiány kaszában. kaszaköben.
Zákányszék. A
2370
holdnyi
rozs egyre jobban érik.
Tóth
Szilveszterné elvtársnő,
a
helyi tanács elnöke azt mondja:
— A mi határunkban is a következő héten kezdik a rozs aratását. A határszemle,
amit most
tartottunk, azt mutatja, hogy néhány nap múlva m á r egészen megérik majd a gabona.
A három termelőszövetkezetben,
a Kossuth-ban, a Petőfi-ben és az
Alkotmányban,
aztán az egyéni
földeken is felkészülten várják a
nagy napot: az aratás megkezdését. A tsz-ekben, a
Kossuth-ban
és a Petőfi-ben kombájn is vágja
majd a gabonát.
Az
Alkotmány
tsz tagjai, mivel kicsi a rozsterületük, kézikaszával végzik az aratást.
A zákányszéki
mezőgazdasági
termelési bizottság, élén a kiváló egyéni gazda. Bárdos Mihállyal.
segített és segít
az
aratásra valló
felkészülésben,
végrehajtásában.
Törődtek azzal is, hogv megfelelő
mennyiségű
kasza,
kaszakő és
egyéb eszköz álljon rendelkezésre
az aratáshoz. A raktárak
tisztántartása, rendbehozása sem kerülte
el a helyi tanács és a termelési bizottság figyelmét. A gabonaraktá-

rakat mar fertőtlenítették, kitakarították és kimeszelték. A meglévő raktárhelyiség
kevés és ezéit
megtették a szükseges intézkedéseket, hogy a gabonát j ó helyen
tudják elhelyezni. A baj azonoan
az, hogy a kazlakhoz nincs elegendő vödör, hogy esetleges tűz esetén a védekezés megfelelő legyen.
A
földmüvesszövetkezetek
járási
központja segítsen
abban, hogy
legyen elegendő vödör Zákányszéken is.
A falu határában, ha az időjáráskedvező marad, akkor a tervel!
szerint a 2370 holdnyi rozs aratásával 10—12 napon belül készen
lesznek.
Az aratás
után
körülbelül
húsz nappal megkezdődik a
cséplés. A határban öt cséplőgép végzi majd a munkát.
A gépek felvonulási terve elkészült. Minden géphez meg van m á r
a cséplöbrigád. S ezekben a napokban a kommunistáknak, tanácstagoknak és a termelési bizottság
tagjainak segítséget kell adni azért
is, hogy
minden dolgozó paraszt — »
rendeletnek megfelelően — a
géptől vigye, a gabonái a begyűjtő helyre. A tanácsülés, s
a termelési bizottság is helyesen foglalkozott rzzel a kérdéssel.
Azt is tervezik, hogy a cséplés,
illetve a gabonabeadás sikeréért
kisgyűléseket is tartanak.
Zákányszéken
76 kulák
van.
Ügyelnek arra, nehogy a kulák
mesterkedések megzavarják a nyári nagy m u n k á k a t . Figyelemmel kisérik a kulákok aratási munkálatait is, hogy időben elvégezzék s na
okozzanak károkat. Ezzel a kérdéssel is helyesen foglalkozott a
tanácsülés,
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Az aratásnál, cséplésnél szép. de
felelősségteljes m u n k a vár a szegedi járás gépállomásaira is. Most
fontos, az egyik-másik gépnél még
meglévő hibákat sürgősen kijavítsák. hogy gyorsan, zavartalanul haladhasson a m u n k a ,

Áz állami fegyelem Kübekházán is a türelmes nevelőmunka
nyomán kovácsolódik ki
A szocialista munkafegyelem
s az állami fegyelem sem születik
meg „gombnyomásra".
Egy-egy rendelet újságban
való közlése vagy
a faluban dobszó útján való kihirdetése egymagában nem oldja meg
a feladatot, még nem a legbiztosasabb
útja annak, hogy eljusson a
falu minden házához a rendelet. Sokszor bármily hasznos
segítség
legyen is. nem szerezhetnek róla tudomást, akik éppen a legilletékesebbek. A szocialista munkafegyelem
kemény harcokban:
az önzés,
a restség, a felelőtlenség maradványai
ellen, a tudatosan kártevő ellenség ellen vívott harcokban, a párt türelmes nevelómunkája
nyomán kovácsolódik ki, így kovácso lódik ki az állami fegyelem is.

A növény ápolási

munka

dicséretére

Kübekházán is folyik ez a harc.
A parancsnok itt a párttitkár,
a
tanácselnök és a harcban álló „osztag" lelke, élcsapata a pártszervezet. E harcban többféle „fegyvert"
használnak. Egyik a sok közül
a
nyilvános tanácsülés, ahol legtöbb
esetben
nagyszámban
vesznek
részt a dolgozó parasztok is. Igaz,
itt összességükben
valamennyiük!
nek egyszerre magyarázzák,
mit
jelent az, ha időben végzik el a
nöVTényápolást. ha becsülettel teljesítik begyűjtési
kötelességüket.
Nem marad el az egyénekkel való
beszélgetés sem, a szeretet, a jót
akarás hangján hívják fel dolgozó
paraszttársaik figyelmét a község
vezetői, a népnevelők a beadás teljesítésére. Hogy mégsem vezetett a
közelmúlt napokig komoly eredményre a növénvápolási
munkákon kívül a beadás teljesítése, ennek többféle oka van. Vájjon nincsenek tudatában
kötelességüknek
a kübekházi
dolgozó
parasztok?
Erről egyesek szerint
vitatkozni
lehet. Ugyanis a
növényápolási
m u n k a dicsérelére válik a falunak,
a kübekházi Sarló-Kalapács
tsznek, egy-két
kivétellel
minden
egyénileg dolgozó parasztnak. Igaz
nagymértékben hátráltatta ebben a
m u n k á j u k b a n az időiárás és okozott is némi kárt. különösen a határ alacsonvabban
fekvő részein,
mint a Tódülőben a kedd esti nagv
eső. ami jéggel párosult, D ° a korábbi jó m u n k a nvomán megerősödött növények könnyen kiheverhetik.

válik

a

falunak

A példamutatók között nem lehetett ott látni az elmúlt hetekben
magát a Sarló-Kalapács
termelőszövetkezetet sem. A népnevelőknek sokszor azzal válaszoltak: hát
a tsz, hogy teljesítette beadását?
Nem kétséges, helytelen, ha csak
ilyen szemszögből vizsgálják egyes
dolgozó parasztok a beadás teljesítését. No de a tsz-ben is visszhangra talált az okos szó, a meggyőző
munka. Beadnak négy darab vágómarhát, ezzel teljesitik száz százalékig félévi marhabeadási tervüket,
nemkülönben törlesztik a sertésbeadási hátralékukat is. A baromfibeadásból viszont 130 százalékos
teljesítést értek m á r el, a tojásbeadással viszont még most is
baj
van. Nem gondoskodtak időben arról. hogy elegendő baromfiállományuk legyen. Az egyéniek
közül
ugyan jópáran akadtak példamutatók, m i n t Szűcs Ferenc, Kasza
István. Szűcs István.
Nevüket
hetekig
hirdette
a
versenytábla, de mellettük az elmaradókét is, m i n t Tóth K.
Mihály és Molnár János neveit.
Az adófizetés terén van kivel dicsekednie a tanácselnök
elvtársnak. Hosszan sorolja a
neveket,
amikor arról érdeklödnek nála. kik
mutatnak példát az adófizetésben.
Tóth István. Hegyes Mihály, Gyémánt József, do azt is bátran megmondja. kik az elmaradók:
Kiss
Szilveszter. Ki*s Márton. Véleménye szerint nekik
volna is miből
adót fizetni. Mészáros Ferenc elvtárs. a tanács végrehajtó bizottsáA begyűjtési kötelezettség telje- ga zlnöke szókimondó, mindig csak
a
sítése terén azonban más is tapasz- jót akaró, biztoskezű vezetője
talható és nem csupán szépet
és tanácsunk.
jót lehet róla mondani. Itt
már
Négy nap alatt 140 kiló
bizony felüti fejét az önzés, a fetojást adtak be
lelőtlenség sok maradványa és
a
tudatosan kártevő ellenség munkáAmi a szókimondását illeti, jelja is. Az sem kétsége®
ugyan, lemző példa -erre. ami az elmúlt
hogv mindezeken kívül ogvéb ok hét péntekjén történt. A
község
is, m i n t az elmúlt esztendők nehéz- megaíonján.
amelynek
hang iát
ségei is hozzájárulnak.
csendes nyári estéken-a legsaSsó

utcában is hallani, felolvastatta a
példamutató dolgozó parasztokat, a
tanács végrehajtó bizottsága nevében meg is dicsérte őket, s ugyanakkor közhírré tette az elmaradókat is. Az utóbbiae neveinek felsorolása után még hozzátettek anynyit: „A tanács végrehajtó bizottsága, a község pcldamutató
parasztjai — és itt felsoroltak néhány
nevet — ozf kérik az
elmaradóktól,
teljesítsék beadási
kötelezettségüket". Visszhangzott a falu főtere,
visszhangzottak az utcák a nevektől. S röviddel utána egyes
helyeken a heves vitáktól is. Az újfalusi részen arról vitatkoztak, m i
közük a példamutatóknak
ahhoz,
hogy teljesítik ők a beadást vagy
nem. Egyesek a pergőnyelvűek közül Keresztény Páinét fogták közre. „Azt csinálsz, amit akarsz,
de
ahhoz semmi közöd, hogy mi
mit
csinálunk"
Erről aztán hosszan vitatkoztak, hogy mivel végződtek a
viták, a családi házakban történt
megbeszélések, erről mindennél beszédesebben szól az az eredmrnv,
amely a tojásbegyüités teljesítésében mutatkozik. Négy nap alatt
ugyanis 140 kiló tojást adtak ha a
község dolgozó narasztjai, elsősorban az elmaradók, m i n i Kurunczí
János. Kübeki Péter. Yenner János. A megafon hangia visszhangra talált s többen azt mondották,
nem szeretnék, ha mégegyszer oellengérre kerülnének. Akadt olvan
is. m i n t F ü ó Józsefné. aki.
mint
mondják, egv garaboly tojást vitt
a begyüjtöhelyre.
Azt minden parasztember tudja,
a lyúkok leginkább a nyári hónapokban tojnak, télen igen kevés a
tojáshozam, de azt is tudják, hogy
fgy-egy ii áznál
tyúkállománv
a
nem egyik napról a másikra tojik
egész garaboly tolást. A hozzá nem
értő azt gondolná, hogy Kübekházán ilyesvalami történt. Nem. itt
csak az esett meg, hogy egyesek
megfeledkeztek
kötelességükről s
inkább otthon nézték, rakosgatták
a tyúktojásokat, minthogy teljesítették volna beadásukat. De a szép
szó, a jó példa visszhangra talált
a faluban, s mindez együtt
párosulva a kübekházi dolgozó parasztok a szánt'•földeken végzett
jó
munkájával, hasznára válnak eL'jsorban magukna*. a falunak, s
sz-et,gfcz dkú&mó néienek.
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A pártszervezetek
feladatai
a
szakszervezetek
munkájának
meg ja vitásában
A Szegődi Városi Párt-végrehajtobizotuág az elmúlt hetekben
megvizsgálta
több szegedi
üzem szakszervezeti bizottságának
munkáját ós megállapította, hogy
a szakszervezetek
munkája
az
utóbbi időben jelentős
fejlődésen
n.ent keresztül. Mindinkább betöltik feladatukat a párt júniusi politikájának megvalósításában,
s a
dolgozók között végzett politikai
jowjnkával egyre jobban segítik a
párt és a tömegek közötti kapcsolat megszilárdítását.
Az üzemi szakszervezetek többsége a párt politikájának megfelelően a helyi pártszervezetek irányítása mellett végzi munkáját. A
pártszervezetek segítsége azonban
még ma sem kielégítő, mint ahogyan ezt Rákosi elvtárs a SZOT
1954. február 6-i kibővített ülésén
elmondott hozzászólásában is megállapítja. „Eredményes
munkájukat
sok helyen gátolja, hogy pártszervezeteink,
pártfunkcionáriusaink
nincsenek tisztában a szakszervezetek jelentőségével — mondotta Rákosi elvtárs. — Nem becsülik meg
a szakszervezeti munkát, nem vonják be a szakszervezetek helyi vezetőit és funkcionáriusait
a munkába. A szakszervezetek
gyakran
nem kapnak elég segítséget a pártszervezetektől, vagy nem
vonják
be őket olyan kérdések megvitatásába, amelyeknél
közreműködésük
komoly segítséget jelentene".
A szegedi üzemek

jelentős

részében niányos a pártszervezetek
segítsége. A pártszervezetek
nem
ismerik eléggé a Minisztertanács és
a SZOT, valamint az egyes szakm á k elnökségeinek
határozatait,
nem ellenőrzik ezek végrehajtását
és nem adnak segítséget a végrehajtáshoz. A segítés módszereként
fel kell használni a szakszervezetek
hanvonkénti beszámoltatását.
Ez a
szegedi üzemek
többségében
az
utóbbi időben rendszeressé
vált.
Azonban ezek a
beszámoltatások
sem adnak még elég segítséget a
szakszervezeti munka megjavításához. A pártszervezet vezetői sokszor felkészületlenül, az anyag ismeretének hiányában csak formális szempontok alapján végzik a
beszámoltatást, s a megfelelő segítségnyújtás helyett legfeljebb 3
—4 határozatot gyártanak a szakszervezeti munka
megjavításához.
Ezek a határozatok Bokszor csak
papíron maradnak, s nem is a legfontosabb feladatok
megoldására
irányítják
a szakszervezetek
figyelmét. A szakszervezeti munkában a Központi Vezetőség 1953 Júniusi határozata óta a kollektív vezetés
területén vannak
kezdeti
eredmények, azonban az üzemek
többségében a megválasztott vezetőségi tagok kisebb része végez
csak szakszervezeti munkát.
A
pártszervezetek segítsége hiányzik
ezen a téren Ls. Nem segítik a
szakszervezeteket a kollektív vezetés
kiszélesítésén
felül sajátos
módszereik kialakítására, ehelyett
a pártszervezetek munkamódszerét
egyes szakszervezetek meehnikusan másolják. Ahhoz, hogy az üzemi szakszervezetek munkáját eredményesebbé tegyük, el kell érni a
pártszervezetek segítségével, hogy
megvalósuljon
a szakszervezeteken
belül is a kollektív vezetés.
Biztosítsák
a
párthatározatok
maradéktalan
megvalósításét . a
szakszervezetekben, A pártszervezetek tanulmányozzák a Minisztertanács és a SZOT, valamint a területi bizottságok
szakszervezeti
munka
megjavítására
vonatkozó
határozatait és segítsék ezek megvalósítását.
Rendszeresen
ellenőrizzék, hogy minden területen a
szakszervezet
előre
kidolgozott
munkaterv alapján dolgozzon. Biztosítani kell, hogy a párt-végrehajtóbizottságok
és a pártszervezetek vezetőségi ülésein vegyen
részt a szakszervezeti bizottság elnöke. mint meghívott, ugyanakkor
havonta számoltassák be a szakszervezeti bizottságot a végzett
munkáról, a határozatok végrehajtásáról. A pártszervezetek adjanak
segítséget a szakszervezetek aktívabálózatának kiépítéséhez, tegyék
szorosabbá a pártcsoport és szakszervezeti bizalmiak
kapcsolatát.
Széleskörű politikai munkával biztosítsák, hogy az üzemek dolgozói
szakszervezeti tagok legyenek és
ellenőrizzék rendszeresen a tagdíjfizetés munkáját.

A dolgozókról való fokozottabb gondoskodás terén nagy feladat hárul az üzemek szakszervezeti bizottságaira.
A pártszervezetek irányítása mellett harcba kell

vinni a dolgozó tömegeket a Központi Vezetőség 1953. juniusi határozatának, a kormány programmjának, a I I I . kongresszus határozatainak megvalósításáért. E téren
az üzemi szakszervezeti
bizottságoknak vannak
komoly eredményei. A dolgozókról való fokozottabb gondoskodás szellemében több
gondot fordítanak a dolgozók munkavédelmi és szociális ellátottságára, biztosítják a kollektív szerződésben előírt védőöltözéket, védőételeket. Korszerű fürdők, öltözők,
egészségügyi felszerelések javítják
a dolgozók
körülményeit.
Sok
üzemben a dolgozó anyák gyermekeinek korszerű bölcsődéket, napközi otthonokat létesítenek,
vagy
bővítenek. Például a Szegedi Kenderfonógyárban, a Jutaárugyárban,
az újszegedi Kender-Lenszövő Vállalatnál. Az
üzemi szakszervezeti
bizottságok mind
többet
foglalkoznak a szociális és munkavédelmi beruházások
végrehajtáséval,
azoknak ellenőrzésével.
Ezek az eredmények a Központi
Vezetőség 1953. júniusi határozatának megvalósításában, a dolgozókról való fokozottabb gondoskodás
egyik oldalát mutatják.

A határosat nem kellő megértésének következményeként póri-,
szakszervezeti- és gazdasági funkcionáriusaink egy része egyoldalúan végezte politikai
munkáját.
Inkább a dolgozók jogait magyarázták, ami helyes, de emellett kevesebb gondot fordítottak a kötelességek teljesítésére. Nem vették
figyelembe a júniusi határozatnak
azt a részét, hogy a tervek teljesítése, a termelékenység emelése,
az önköltségcsökkentés és takarékosság nélkül lehetetlen huzamosabb ideig az életszínvonalat emelni. Ehelyett a párt-, a szakszervezeti és a gazdasági funkcionáriusok közül többen akadtak, akik a
dolgozókról való gondoskodás helytelen értelmezésének
következtében engedtek egyes dolgozók
részéről történő jogtalan követeléseknek. A szegedi Vasöntődeben például jogtalan pótidőket adtak, a
normákat lazították. Az Ujszegedi
Kender-Lenszövő Vállalat stoppoló
d2emrészének műhelytitkára fellépett a normarendezéssel szemben,
s ezt támogatta a Textilszakszervezet Területi Bizottságának elnöke is. azzal az érvvel, hogy a normarendezés megtöri a kongresszusi
verseny lendületét. Hasonló
jelenség mutatkozott a béralap túllépéseknél, selejtgyártásnál, a minőség. a munkafegyelem területén.
Ez a nagyfokú megalkuvás idézte
elő — az „objektív"
nehézségekre
való hivatkozás mellett — amely
nem egy funkcionárius részéről elhangzott. hogy az első negyedévben
Szeged ipara csak 87 4 százalékos
tervteljesítést ért el, 17 százalékkal
csökkent a termelékenység, az üzemek egész sora maradt le az önköltségi tervek teljesítésében, romlott a gyártmányok minősége, több
mint 3 millió forintot fizettek
kl
béralaptúllépésként.
Ha csak
a
tervteljesítésnél mutatkozó lemaradást és a béralaptűllépés összegét
vesszük alapul, 13 ezer méter 240.—
forintos szövettel jutott volna több
a lakosságnak, ha teljesítjük a tervet és nem lépjük túl a béralapot.
Az elkövetett hibákért súlyos felelősség terheli a Városi Pártbizottságot is, annál is inkább,
mert
részben látva, vagy az ellenőrzés
hiányosságából nem látva a hibákat — az események után kullogott s a felelősségrevonást liberálisan. vagy csak részben alkalmazta egy-egy
gazdasági
vezetővel
szemben.
Követhesóshépen a. legfőbb
feladat, hogy minden párt-, tömegszervezeti és gazdasági funkcionárius következetesen
harcoljon
a
Központi Vezetőség júniusi határozatának megvalósításáért. A pártbizottságok és pártszervezetek
ne
tűrjék meg a megalkuvást, vonják
felelősségre, ha szükséges részesítsék pártbüntetésben azokat a pártfunkcionáriusokat,
akik
jogtalan
bérek kifizetését engedélyezik
s
nem lépnek fel a selejtgyártókkal,
anyagpazarlókkal
6zemben, akik
megtűrik a nép államának megkárosítását és ezzel együtt maguknak
a dolgozóknak a megkárosítását is.
Még ma sincs eléggé tisztázva, hogy
a termelési értekezleteknek
milyen
szerepük van a hiányosságok megszüntetésében. az üzemi terv teljesítésében. Az üzemek többségében,
a pártszervezetek nem látták ennek fontosságát, sok helyen lebecsülték a
termelési
értekezlete-

ket, így nem is adtak megfelelő segítséget az előkészítéshez, a beszámolók elkészítéséhez.
A Városi Pártbizottságtól kezdve
a pártszervezetek többsége a termelési értekezletek megtartását kizárólag a szakszervezetek feladatának tekintette. Nem volt eléggé
világos, hogy a folyamatos, zökkenőnélküli termelés biztosításához a
tömegek aktív részvételére van
szükség, és arra, hogy nap mint
nap ezer, meg ezer szem kísérje
figyelemmel, ellenőrizze a gépek
mellett a termelés folyamatosságát és időben felhívja a figyelmet
a gátló körülmények elhárítására.
E téren lényeges fejlődés van
az
üzemek dolgozóinál, különösen
a
Központi Vezetőség 1953.
júniusi
határozata óta. Megnövekedett
a
dolgozók bírálókészsége. Mind bátrabban mondják el panaszaikat, javaslataikat és vesznek részt a termelés ellenőrzésében.
A termelés
ellenőrzésének ezt a módját, a helyes javaslatokat a szakszervezetek
nem hasznosították eléggé munkájukban. A Seprőgyár, a Ruhagyár,
a Vass-téglagyár, a Szegedi Cipőgyár vezetői sem adtak segítséget
a helyes javaslatok megvalósításához.

A z e l k ö v e t k e z e n d ő időben a
párt-, a tömegszervezeti és a gazdaságvezetés közös feladata
kell,
hogy legyen a termelési értekezletek politikai és szervezeti előkészítése, hogy a dolgozók aktívan résztvegyenek
a termelési kérdések
megvitatásában, hogy a termelési
értekezletek a dolgozók kommunista nevelésének iskolájává váljanak. Biztosítani kell, hogy a termelési értekezletek beszámolói foglalkozzanak a kollektív
szerződés
esedékes pontjainak
végrehajtásával. A pártszervezeteknek és a
szakszervezeteknek
ellenőrizniök
kell, hogy a dolgozók részéről történő helyes javaslatokat a Minisztertanács határozatának megfelelően végrehajtsák és ismertessék a
javaslattevővel az elintézés
módját. Ez elősegíti az újabb javaslatok felszínrehózását.
A Városi
Párt-végrehajtóbizottság megállapítja, hogy — különösen az utóbbi időben — a tömegek
aktivizálásánál, a verseny szervezésénél a szakszervezetek munkája
lényegesen javult. A szakszervezeti bizalmiak többet foglalkoznak a
dolgozók versenybe való bevonásával, egyéni problémáik megoldásával. A szakszervezet vezetői
viszont többet tartózkodnak a dolgozók között, reagálnak a dolgozók
javaslataira. Ez bizalmat, megbecsülést eredményez, szilárdítja
a
dolgozók és a vezetők közötti kapcsolatot. A
III.
pártkongresszus
tiszteletére indított munkaversenyben igen sok volt az olyan
üzemek száma, mint a X I . Autójavító
Vállalat, a Hűtőipari Vállalat, a
Szegedi Gőzfűrész stb. ahol a dolgozók 90—95 százaléka vett részt a
kongresszusi versenyben.
1954. első felében a dolgozóknak
mintegy 82—84 százaléka vett részt a
kongresszusi versenyben, az elmúlt
év utolsó negyedének 75.3 százalékával szemben. A párt harcának,
eddigi eredményeinek a tudatosítása, a versenymozgalcrn rendszeres értékelése állandóvá
tette a
versenymozgalmat. S habár történtek visszaesések, a kongresszusi
verseny meghozta a várt eredményt. Több lemaradó üzem a
kongresszus napjáig törlesztette az
állam iránti adósságát.. Az Ujszegedi Ládagvár, a Szegedi Cipőgyár, a
Gyufagyár, a kongresszusnak megfogadták, hogy határidő előtt teljesítik a félévi tervet. Mindez
azt
mutatja, hogy
lehet bátran
tá*
maszkod ni a dolgozókra, csak köztük kell lenni, magyarázni kell a
párt politikáját, fel kell karolni a
kezdeményezéseket. A kezdeményezések felkarolásában
azonban van
még hiba a szakszervezetek munkájában A munkaverseriyben nem
foglalkoznak az élenjáró mozgalmak elterjesztésével, nem állítják
ezeket a mozgalmakat a termelés,
a minőség, a takarékosság célkitűzéseinek megoldása szolgálatába. A
szakszervezeti bizalmiak sem járnak elől jó példával, hogy eredményeikkel is mozgósítsanak a dolgozók között.

Az üzemek vezetőinek pártés tömegszervozeti
funkcionáriusainak arra kell törekedniük, hogy
a munkaverseny
állandósuljon, a
dolgozóknak minél szélesebb
tömegét. fogja át. s ezen
keresztül
biztosítsák a tervek
részleteiben
való teljesítését, fő figyelmet fordítva az MDP
I I I . kongresszus
határozatainak megvalósításába, a

minőség megjavítására, a termelékenység emelésére és az önköltség
csökkentésre. El koll terjeszteni a
Minisztertanács és a SZOT határozata alapján szélesebb körben
uz
élenjáró módszereket, meg kell ismerni a párt-,
a tömegszervezeti
és a gazdasági
funkcionáriusoknak ezeket a határozatokut, különös tekintettel az élüzem szint és
u sztahánovista szint megállapítására és ismertetésére vonatkozóan
Minden funkcionárius fö feladatának tekintse, hogy
saját példamutatásán keresztül mozgósítsa a
dolgozókat, fáradhatatlanul ismertesse a Központi Vezetőség
júniusi határozatát az MDP I I I . kongresszusának határozatait,
ame
lyeknek megvalósítása a
dolgozó
nép
életszínvonalának
emelését
segíti elő.
Komoly
tennivalója
van
még
szakszervezeteinknek
az
üzemek
többségében a fegyelem megszilárdítása területén.
Igen
magasra
emelkedett a késések és az igazolatlan távolmaradások száma
az
utóbbi
időben. Üzemi párt- és
szakszervezetek politikai munkája
hiányog ezen a területen, nincsenek megfelelően ismertetve a dolgozók között a Munka Törvénykönyvének rendelkezései.
Sokan
csak azt látják, hogy a Központi
Vezetőség júniusi határozata alapján a
pénzbüntetést
eltörölték.
Nem ismerik
kötelességeiket
és
jogaikat, a fegyelmezetlenség következményeit.
Megyei vonatozásban például a
minisztériumi
iparon belül a le nem dolgozott
munkanapok, a teljesíthető
munkanapok százalékában január, február hónapban 5.9, márciusban 9.9,
áprilisban 11.5 százalékra emelkedett. Ezen boliil is igen magas az
ignzolatlan
távolmaradás
százaléka. A Vasöntödében 6.7 százaléka, téglagyári egyesülésnél
6.2
százaléka, a
Kéziszerszúmgyárban
1.7 százaléka. Mindez abból adódik, hogy a vezető
funkcionáriusok sem ismerik a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit, nem
magyarázzák n dolgozók között, ők
maguk is csak esetenként, egy-egy
előforduló
probléma
megoldása
előtt tanulmányozzák. Sokszor nem
lépnek fel kellő szigorral a fegyelmezetlen kedőkk el szemben.
Előfordult több esetben, hogy felmondás esetén nem hivatkoznak a felmondás indokaira,
nom
kötnek
szerződést az ú j dolgozókkal próbaidőre, nem ismertetik az ú j dolgozók bérezését, stb. Ha ilyen esetekben az
Egyeztető
Bizottság
megmásítja a vállalat határozatát,
hivatkozva az idevonatkozó rendelkezésekre egyos
vállalatvezetők jogtalannak és méltatlannak
tartják. Persze van hiba nz Egyeztető" Bizottság
munkájában
is.
Nem minden
esetben
segíti elő
munkájuk a fegyelem megszllérdu
lását. Előfordul, egy-egy fellebbezés
megvizsgálásánál,
hogy az
Egyeztető Bizottságok nem
eléggé
körültekintőek, egy-egy
fellebbezési ügyet hónapokig vizsgálnak
és a hozof;
határozatokat
nem
minden esetben közlik az illetékesekkel.

Rövid

A szakszervezetek

a

TULKÁN ISTVÁN,
Szegedi Városi Párt-végrehajtóbizottság ipari osztályának
vezetője

;

*

A Szeged! Városi Párt-végrehajtóbizottság felhívja a pártszervezetek, valamint a szakszervezetek figyelmét, hogy tanulmányozzák é«
vitassák meg ezt a cikket, s igyekezzenek alkalmazni tanulságait a
I I I . pártkongresszus
határozatainak
megvalósításáért
folytatott
munkájukban. Ugyanakkor
pártós szakszervezett vezetők, az alapszervezetek és szakszervezetek tagjai szóljanak hozzá a cikkben felvetett kérdésekhez, tegyenek újabb
javaslatokát a szakszervezeti munka megjavítására, a hiányosságok
megszüntetésére.
Hozzászólásaikat,
javaslataikat Írják le, s juttassák
el a Szegedi Párt-vógrehajtóbizottságához vagy a „Délmagyarország*
szerkesztőségéhez közlés yegett.

külpolitikai

Washington
(MTI)
Eisenhower
amerikai elnök — mint az „AP" jelenti — kedden újabb üzenetet intézett Li Szin Man, délkoreai bábelnökhöz. Az amerikai elnök levelében további amerikai
támogatásról
biztosítja Li Szín Mant
szándékainak végrehajtásában.
Eisenhower
biztosította Li Szin Mant, hogy az
Egyesült Államok támogatja
„Korea egyesítésének
végrehajtásában".

nevelő

munkája sem kielégítő egyes üzemekben, néni foglalkoznak rendszer
resen az újjonnan belépő dolgozókkal, (például a Ruhagyárban), hogy
megismertetnék velük az
üzemft,
a gépeket, hogy otthonossá tegyek
a dolgozóknak az üzemet, a tény*
log jókedvvel dolgozzanak
benne,
a magukénak érezzék
az
üzem
minden problémáját. Ennek a hia*
nya mutatkozik meg abban is, hogy
sok az
egészségtelen
fluktuáció,
cserélődés egyes üzemeken boliil.
Még inkább emelkedik az
üzemi
balesetek száma, nem ismerik
a
gépeket, a nevelés
hiányában fegyelmezetlenek.
Sokszor
ennek
következményeként súlyos
károk
származnak az emberre
és
aa
üzemre is. Vannak ugyan baleseti
kioktatások,
figyelmeztető
feliratok, de a rendszeres kioktatás
elmarad, így az Ujszegedi KenderLenszövő Vállalatnál, a Textilművek ben, a
Szegedi
Cipőgyárbuu
emelkedett
a balesetek
szám/u
Szakszervezetcink nom
látják világosan, hogy o dolgozó emberről
való gondoskodás azt is
jelenti,
hogy vigyázzunk a dolgozók egész-'
ségére, megvédjük a baleseti
veszélyektől. Tegyék szakszervezeteink rendszeressé a dolgozók
bal*
eseti kioktatását, biztosítsák a védőberendezések használutát,
for*
dítsanak nagyobb gondot a szoci*
ál is és kulturális körülményék javítására, a helyi lehetőségek
felhasználására. Tegyék
rendszeressé a beteglátogatást,
ellenőrizzék
a társadalom
biztosítást, a segélyek kifizetését.
Ellenőrizzék
a
rendelkezések pontos megtartását,
a vállnlnt ezirányú munkáját. Ismerjék meg a
Munka
Törvénykönyvét, a Párt-végrehajtóbizotis ágának
funkcionáriusaitól kezdve a párt-, a szakszervezett és a
gazdasági vezetők.
Tanulmányozzák a Mnnkn Törvénykönyv
által előírt rendszabályokat,
tartsák
meg és ellenőrizzék a rendelkezések megtartását. A
munkafegyelem iazitókkal szemben
járjanak
el a törvény által biztosított j°S°k
alapján, mert a fegyelmezetlenség
fékje a szocializmus építésének.

hírek

"A Szakszervezeti
Világszövetség
meggyőződése, hogy Guatemala dolgozói a fegyveres agresszióval kapcsolatban még szorosabbra
tömörítik soraikat és
megszilárdítják
szövetségüket a parasztokkal és az
egész néppel. A Szakszervezeti Világszövetség felszólítja a szakszervezeteket és az egész világ
dolgozóit,
különösen
a
latinamerikai
szakszervezeteket, támogassák Guadolgozó népét az imperiaSzófia (BTA). A Bolgár Népköz- temala
társaság külügyminisztériuma köz- lista agresszió ellen és nemzeti függetlenségéért vívott igazságos harli:
A Bulgária és Görögország kö- cában.
zötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról szóló nyilatkozat értelmében
alakult
bolgár-görög
Az „ A F P " jelentése szerint Panszakértő bizottság június 21-én dit asszony, az ENSZ közgyűlésének
megkezdte m u n k á j á t Párizsban.
elnöke hétfőn Belgrádba érkezett.
A görög kormány beleegyezéséi
adta Kirill Dramalievnek görögországi bolgár követté való kinevezéCsou En-!ai szerdán délelőtt
séhez.
Bernben megbeszélést folytatott
Koszta Lambrev Dinev, Bulgária
MendesFiance-szal
ideiglenes ügyvivője Athénbe utazott, hogy elfoglalja állását.
Genf. Csou En-laj, a Kínai Nép•
köztársaság
miniszterelnöke
éa
Bées (TASZSZ). A Szakszerveze- külügyminisztere szerdán
délelőtt
ti Világszövetség
titkársága
júni- Bernben találkozott ói
megbeszéus 21-én Guatemaláról szóló nyilat- lé?t folytatott Mcndes-Frace
frankozatot adrtf át a sajtónak
köz- cia miniszterelnökkel 03
külügyzététel céljából.
,
miniszterrel, Csou En-laj
miniszA nyilatkozat
hangsúlyozza:
terelnök és kísérete egyébként
a
A Szakszervezeti
Világszövetség tegnapi napon az „AIR India" kükifejezésre juttatva az egész
vi- lönrepiilőgépón Genfből Uj-Delhibe.
lág dolgozó tömegeinek
érzéseit, India fővárosába utazott. Csou Enmélységes rokonzenvét
tolmácsol- laj Nehru indiai
miniszterelnök
ja és forró testvéri üdvözletéi kül- meghívására
utazott Uj Delhibe,
di a függetlenségéért
harcoló gua- hogy háromnapos Indiai tartózkotemalai dolgozó népnek, valamint a dása során megbeszélést folytasson
szakszervezeti és parasztszervezetci- Nehru miniszterelnökkel a nemzetnek,
,, közi helyzetről, j

*
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Képek a városrendezés munkáiról

tervek

és

feladatok

í r t a : Dónes I.oc. a Városi Tanács Vb. elnöke
Társadalmunk

Befejezéshez

közeledik

a

Jósika-utcai bérház építése.
Már a tetőt is felhúzták a
faiakra.

Szeged

kíváncsian
építkezést

dolgozói

figyelik
s örömmel

az
lát-

ják, hogy a házépítés zavartalanul

folyik.

f e j l ő d é s é * cában készítették el a tégla gya- — ezért pár napoin belül kiszállítót*

n e k gyors üteme, a dolgozó nép
egyre növekvő gazdasági és kulturális szükségletei
túlhaladják s
tervezésadta lehetőségeket; a júniusi programm végrehajtása sürget
bennünket, hogy a meglevő rejtett
erőforrásokat jó szervezéssel használjuk fel céljaink megvalósítására.
M á r a felszabadulás első napjaiban az üzemek dolgozói, az értelmiségiek, a hivatalok dolgozói lelkesen vették ki részüket a munkaidő utáni
társadalmi munkából.
Igen szép
eredmények születtek
városunkban; helyrehoztuk a megrongált rendezőpályaudvart, fűtőházat, számos utcát, parkot, erdőket fásítottunk. Ezekben a munkákban irányító, szervező szerepet
játszott pártunk,
amely
mindig
előljért a jobb életkörülményedért
folytatott harcban.
A júniusi határozat óta ezek a
hagyományok uj életre ébredtek.
A dolgozók mind jobban megelégelik a sáros utcákat, a poros alföldi tereket. Igen nagy erővel indult meg a fásítás: ennek során ez
év tavaszán társadalmi munkával
3700 fát ültettünk el s ezzel 3400
forint megtakarítást értünk eV Tervezetünk szerint a következő három év© alatt
évenként legalább
1400 gyümölcsfát fogunk elültetni
utcaszegályként társadalmi úton.

A

do'gizók

igényelt

és

szükségleteit.
— a kormányprogrammot tekintve — neim minden
esetben elégítettük ki megnyugtató
mértékben;
különösen áll ez az
olyan fontos területen, mint a lakás-. vízellátás, csatornázás, fürdők-,
köztisztaság és egyéb szolgáltatások, a lakott területek belső utcáiAz Ipoly-sori dolgozók társadalmi munkával tcgla-gyalogjárót építenek. nak és járdáinak
karbantartása
vonalán. Feladatunk hogy ezeken a
területeken fennálló mulasztásokat
s hiányosságokat a legrövidebb idő
alatt megszüntessük.
Hiányosság van a tervezés elvi
kérdésének gyakorlati megvalósításában. A terveket ma még leginkább felülről szabják meg; nem
értünk el addig, hogy a Tervezés
alulról
jöjjön.
Ezen
segítendő
igyekszünk több
beruházási tervünket, — amennyiben mód van
erre — a lakosság köréből beérkezett javaslatok, kérelmek .figyelem-bevételével a tanácsülésre vinni. Miután ezek a tervek minimális tervek voltak, az Állandó Bizottság tagjai a tervjavaslat tárgyalásakor
ellenterveket készítettek,
amelyek a műit esztendőben 558.254
forintot tettek ki; ennek alapján
2,126.557 forint értékű társadalmi
Kormányprogrammunk nagy gondot fordít a lakóházak tatarozására. munkát végeztek el. Az ellentervek
A Cserepes-sori kislakásokat is ú j j á varázsolják. Már folynak a javítási alapján az. összes állandó bizottságok társadalmi munkát szerveznek;
munkálatok.
ezzel növelik a költségvetésben biztosított tételek összegének értékét.
Az. ellentervekben vállalt feladatok
nagyrészét rendszeresen teljesítettük is.
Igy például a Város- és
Községgazdálkodási Á. B. első félévi tervét már eddig is teljesítette,
jól szervezett
szorgos munkával
felmérte a tennivalókat, felkutatta
a lehetőségeket: ebben az évben
eddig 52 ezer forint értékű társadalmi munkál végeztek el. ö t ut-

logjárdát; — a munkák 119 ezer
forint összegéből az utca lakosai
32 ezer forint
értékű társadalmi
munkát végeztek el. A munka szervezésénél, elvégzésénél kitűntek a
házmegbízottak, akik az ÁB. állandó aktívái. Vannak városrészek,
ahol nincs olyan utca, amelyeknek
új tégla-gyalogjárdája ne lenne.
Igen Jól bevált az agitációnak az a módszere, amely szerint a
gyalogjárda
elkészülte után kisgyülést hívunk össze; erre meghívjuk azoknak az utcáknak lakóit is,
ahol a
legközelebbi
társadalmi
munkát meg kívánjuk szervezni.
Igy például a mihálytelkiek ilyen
tapasztalatcsere
alkalmával ígérték meg, hogy amint anyagot kapnak. mindjárt megkezdik társadalmi munkával a gyalogjárdák megépítését.
A társadalmi akció népszerű voltára jellemző, hogy az útszakaszok
elkészítésének
munkálataiban az
utcának úgyszólván minden lakója
vésztvett.
Hiányosságként
kell
azonban megemlíteni, hogy a tömegszervezetek. az MNDSZ., a
DISZ — néni nyújtottak kellő segítséget a munka megszervezésénél. Á DISZ egyébként vállalta az
újszegedi park teljes rendbehozását. amelynek egyrészét már teljesítette is.
A járdaépítési
munkák
közül
röviden ismertetem az Ipoly-sori
dolgozók
tégla-gyalogjárda építésének szervezését.
Az
Ipoly-sor
Szeged egyik külvárosában fekszik
olyan helyen, ahol a dolgozók s az
iskolásgyermekek esős időben alig
tudják megközelíteni a legközelebbi kövezett utat. Az ott lakók az
egyik tanácstaghoz fordultak azzal
a kéréssel, hogy segítsünk nehéz
helyzetükön. Fenntartási pénzünk
nem volt. azonban a Térv-osztálynak módjában volt hitelt biztosítani abban az esetben, ha a munkához társadalmi segítséget tudunk
nyújtani. A Város- és Községgazdálkodási Á. B. megvizsgálta a kérést. azt jogosnak találta, felvette
elientervébe az útszakasz megépítését. Az Á. B. tagjai és aktívái kimentek a szóbanlévő területre, kisgyűlésre összehívták az ottani lakosokat. ismertették velük az A. B.
tervezetét s felhívták az utca lakosait, hogy nyújtsanak segítséget a
járda elkészítéséhez. A felhívásra
az utca lakosai azzal válszoltak,
hogy kivétel nélkül
mindannyian
jelentkeztek
társadalmi munkára.
A jelentkezők szétosztását a házmegbízottak bevonásával az A. B.
végezte el. A Város- és Községgazdálkodási Osztály egyidejűleg
gondoskodott a szükséges anyagokról és szakemberekről, akiknek feladata volt a munkálatok irányítása.
A tégla és a homok előkészítését,
a kész járdára a homokszórást, a
homok beseprését. a salak talicskázását és a padkázást, a törmelék
elhordását a dolgozóknak osztották
be. A munkák szakszerű irányítását
az Útfenntartó Vállalat végezte el;
az így felfektetett költségvetésben
az egész munkának több mint egyhrrenada esett társadalmi segítésre.

tuk a szükséges téglát, homokot és
salakot; az osztály illetékes mérnöké kitűzte, a munkát, megállapította a magasságot.
Egy kövezőt
állítottunk be,
akit kioktattunk,
hogy legyen türelmes a segítőkkel
szemben és ha nincs ott a mérnök,
akkor ő irányítsa a munkát. Másnap, amikor a vezető mérnök kiment, öregek, gyermekek, férfiak
tömege nyüzsgött és dolgozott az
útvonalon, úgy hogy az egy irányító kevés volt s a következő napon még egy. majd másnap egy
harmadik szakmunkást is keLlett
beállítani. Délutánonként a kövezek elkészítették a .szegélyt, e«te
pedig, amikor a dolgozók munkahelyükről hazatértek, elvégezték a
szükséges munkákat, behordták az
anyagot & másnapi munka indulásához. Készítettünk egy faliújságot,
ahol megdicsértük
azokat,
akik
példamutatóan végezték munkájukat. A faliújságon útmutatásokat ts
adtunk a
kövezés
egyes olyan
munkafolyamataihoz.
amelyekről
tudtuk, hogy többször szem előtt
kell tartani és amelyek érdekelték
a dolgozókat. A faliújságon történt
dicséretek igen serkentőleg hatottak a munkában hátramaradottakra. Elmondhatjuk, hogy a munkafolyamat simán, zökkenőmentesen
ment. A környező utcák dolgozói
irigykedve nézték az Ipoly-soriakat
es jöttek,
hogy nekik is építsük
meg a járdát, ugyanúgy segíteni
fognak.

Az Ipoly-sor után még négy utca
munkáit fejeztük be május 3-ig A
dolgozók
kezdeményezésére az öt
utcán kívül hat átjárót is építettek
és így a telepen levő kutak minden irányból kövezett úton megközelíthetők.
Az eredményekhez
hozzájárult az is. hogy a szervező
és irányító munkában kiváló tanácsapparátusbeü dolgozókat megfelelően jutalmaztuk.
A munka elvégzése után erősödött a tanács és a dolgozók kapcsolata. A tanácsot népszerűsítette
s közelebb hozta a dolgozókhoz az,
hogy a javaslatokat, kezdeményezéseket felkaroltuk és elősegítettük,
hogy azok valóra is váljanak. Bebizonyosooott, hogy a dolgozók öszszefogásában rejlő erők felhasználásával terveink teljesítését nagv
mértékben elősegíthetjük. Elértük
azt, hogy az Állandó Bizottság ezévi ellentervében még sok olyan
társadalmi munka szervezése szerepel. amelyek
megvalósításával
elősegítjük (jártunk és kormányunk
határozatainak iobb végrehajtását:
Mulasztást követtünk el abban
is. hogy nem harcoltunk az ellen a
helytelen irányzat ellen, arnelv a
júniusi határozat előtt mindinkább
elterjedt a dolgozók között: mindent készen várni a tanácstól, népgazdaságunktól.
El kell érnünk,
hogy a dolgozók végre a város
gazdáinak érezzék magukat és hasonló kezdeményezésekkel
azt
a
hatalmas erőt. amely a társadalmi
munkában fekszik. — dolgozó népünk kezdeményezésével, a mi jó
szervező, felvilágos-tó munkánkkal,
az eredménvek állandó ismertejesével. népünk életszínvonalának álFontosnak
tartottukhogy igéretét a tanács megtartsa, landó cmelésé.e használjuk íe'.

Védjük a közösség v a g y o n á t !
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A d o l g o z ó k k é r l é k , a Tanács e l i n f é z l e
javítását és
egyéb
beruházást
igénylő kérelmek megvalósítását^
A Városi Tanácshoz nemcsak közérdekű javaslatokkal
fordu'nak a
dolgozók, hanem egyéni kérelmekkel is. Legutóbb
Kardos .Tánosné
Szeged, Lehel-u. 5. szám a'at'4 lakos gyógydij t" r tese ügyében jártunk el: 2501) forintos
törlesztést
eszközöltünk ki részére. Dobó István, Váradi-u. 26. szám alatti lakos tévesen kivetett adójának törlése ügyében Í3 eljártunk. A beérkezett javaslatok, kérelmek
gyors
elintézésével segíti elő a
Tanács
a tömegekkel való kapcsolat megszilárdulását.
Juhász
Imrcné
/"fh-a
Városi
Tajiacs
sajtoíeleioae
több u U s a ^ a s z _ utog

'Á lakosság bejelentéseinek intézkedéséről megjolen* törvény óta «
Városi Tanácsot is e g y r e többen
keresik fel a város lakói közül javaslataikkal, kérelmeikkel.
A beérkezett kérelmek,
javaslatok elintézésében a Tanács tevékenyen közreműködik. A lakosság
javaslataira helyeztünk el a piacokon árusítóasztaiokat. A
dolgozók kérésire létesilonek
PotöNtelepen ú j népboltot és
korszerűsítenek egy élelmiszer üzletet.
A
Csongrádi-sugárúti lakosok kérelmére nyílt meg a Csongrádi-sugárúti Húsáruda. Kolhman Ferenc bejelentése után intizkedüink a tiszap'arti állati hullák elszállításáról,
lerybevéttit^

Y

Pártunk ITJ. kongreszszusa feltárta azokat a
hiányosságokat.
amelyek a tanácsok munkájában az iparban és a
mezőgazdaságban
fordultak elő.
A hiányosságok
felszámolásához
m'nden
huza-vona nélkül hozzá
kell fogni.
Ipari üzemeinkben a
dolgozók
további lendülettel végzik munkáinkat a jobb
iparcikkek előállításáért.
Egészségügyi
intézményeink m i n d » i dolgozója azon fáradozik, hogv
minél előbb vissz-nvrle egészségét a hozzá luk
fnrdtilé beteg mnnkés.
Nevelőink most az évzáró vizsgákon mutatják
meg nehéz, de fe'em~lö
nmnkáiuk eredményét.
A városi tanács esztáIva'nak
jő
mnnlráfa
adott ni színt a Széchenyi-tér? ű j nihenőszékek
beállításával, a parkok
rendbebozásávai,
az
uiak újjáépítésével, valamint ú j lakóházak létesítésével,
'

Dolgozó parasztságunk
és a termelőszövetkezetbe tömörült dolgozók a
természet erőivel küzdenek a jobb termés eléréséért. az ipari nyersanyag biztosításáért cs
kenyerünkért.
F.redménycink mellett
azonban hiábavaló minden fáradozás, ha még
mindig
kerülnek olyanok, ak'k — bármilyen
ok miatt is — rongálják,
vagy tönkreteszik mindazt. amit a dolgozók létrehoztak.
Számtalanszor
előfordul,
hogy
egyesek
össz-törik
a
korzó székeit és a sétányok padjait, letördelik
az újonnan ültetett fák
koronáit.
letapossák,
vagy kihúzgálják a lerakott cserjéket,
kivesz'k, vagy kitördelik az
újonnan telepített gyümölcsösök jövőben termő fáit, vagy leszedik
más termését.
A „Délmagyarországban". az egyik levelező

azt írja, hogy a tanács
gondoskodjon
a sétányok
padjairól
eltűnt
deszkák pótlásáról, hogv
a pihennivágyók
leülhessenek. Azonban Inába pótoltuk az eltűnt
rad-deszkákat, azok újra eltűntek, mert akadt,
aki eltüntette és voltak
olyanok, akik azt közömbösen nézték.
A társadalmi tulajdon
megvédése az egész társadalom kötelessége. Ha
a dolgozók a munkahelyükön teljesítik a nép
állama iránti kötelezett,
ségiiket,
a
parasztság
eleget tesz beadási és
adófizetési kötelezettségének. amelyből
megvalósítjuk és lehetővé
tesszük a dolgozók pihenését, szórakozását és
egészségvédelmét.
Ezeket az
eredményeket
minden
körülmények
között védtük meg. Aki
a beadás} kötelezettséget
akár
feledékenységből,
-©kár hanyacsáeból időben nem teljesíti, vagy
adófizetésének havonta,

nem tesz eleget, zavar,is
a begyűjtési cs a pénzügyi tervek időbeni teljesítését. Rossz szolgálatot tesz továbbá az a
vállalat, vagy intézmény
is. amelv magánfuvarossal. vagy kordélyossal
szállít árut és nem vonja le a húsz százalék kereseti adót és nem fizet'
be.
Kötelességünk szétnézni az élet minden területén és ahol hiányosságot tapasztalunk — lágyén az bármiiven kismérvű Is — számoljuk,
vagy számoltassuk
fel.
Ahol pedig pusztító kár-,
tevést látunk, vagy veszünk észre, a legerél.yesebben lépünk fel ellene
és hívjuk fel erre mások f'gyelmét is, mert
mindez minden magyar
állampolgárnak hazafias
kötelessége.
Komócsin Mihály,
a Városi Tanács pénzügyi osztályának

Védekezzünk

a szövőlepke

Az utóbbi években mindjobban
kezd elszaporodni és kárt okozni az
amerikai fehér szövőlepke hernyója. Ennek fő oka, hogy az irtást
nem végzik el minden esetben kellő mértékben, vagy az nem megfelelő módon történik.
A szövőlepke megjelenése könynyen felismerhető. A hajtásvégeken a levelek össze vannak sodródva és pókhálószerü csomót találunk. Ha közelebbről megnézzük,
jelenleg 0.5 cm-től
1 centiméter
nagyságú hernyók tömegét találjuk. Az így összenőtt levelek egyrészének már csak az ereit találjuk, mert a kis hernyók a zöldrészt .kirágták. A z ilyen hajtást
azonnal távolítsuk el és ott a helyszínen azonnal égessük el, vagy kemény talajon tapossuk össze. Helytelen, hogy egyes esetekben egész
ágakat vágnak le — emi egyrészt
tűzifa nyerés céljából történik — s
az Ilyen ágat a földön vég'ghúzzák
és így a harnvók széjjel hullanak
s ezzel csak további elterjedését
segítjük elő. Az ágak levágásával
a fák alakját ls elrontjuk és az
erős lecsonkolás a fát tönkre is teheti.
A fákat állandóan figyeljük, mert

hernyója

ellen

Pár

a hernyók nem egyszerre jelennek
meg. A iát erősen megrázni nem
szabad, már erősebb rántásra a
hernyók a földre vetik magukat és
később újra felmásznak és így inkább a terjedésüket segítjük elő.
Ha most elmulasztjuk a hernyók
irtását, fejlődésük közben a fészküket elhagyjál; és elterjednek az
egész fán és a lombozatát teljesen
lerághatják. Ez nemcsak nz idei,
hanem a jövőévi termést is veszélyezteti, sőt a fa kl ls száradhat.
Ha egy fával végeztek, megtámadják a szomszédos fákat is, fajtára
való tekintet nélkül.
Leginkább kedveli a hernyó az
eper és zöldjuhart, de nem válogatós s gyümölcsfákat is éppen úgy
megtámad és tehet tönkre. Ha elmulasztjuk az első nemzedék irtását, az augusztusi második nemzedék annál nagyobb kárt fog okozni, mert minden megmaradt hernyóból legalább kétszáz lesz. a második nemzedék megjelenésekor.
Az amerikai szövőlepke irtása
kötelező, elmulasztása
büntetendő
cselekménv. Az irtást
állandóan
ellenőriztetjük.
1
Foki István
agronómus

Orvosfanhallgatók nyári gyakorlati munkája
X b ország négy orvostudományi
egyeteméről június elején indultak
el a I V . éves
orvostanhallgatók
nyári gyakorlati munkára. A kéthónapos nyári gyakorlaton a hallgatók
résztvesznek a
gyógyító
mnnkában,
beteglátogatásokon,
ügyeleteken, vizsgálnak és kisebb

A* amerikai

faipari

orvosi
beavatkozásokat is végeznek. Hatvan vidéki kórházban dolgoznak a nyáron szakorvosok
irá^
nyitásával.
Az V. éves orvostanhallgatók augusztusban kezdik meg háromhónapos nyári gyakorlatukat, a kórházak belgyógyászati, szülészeti
és
gyermekgyógyászati osztályain.

munkások

sztrájkja

Nru'-Ycrrk (TASZSZ). 'Az Egyesült kiterjed.
'A' sztrájk azért kezdőÁllamok faiparának több mint száz- dött, mert
a vállalkozók megtaezer munkása sztrájkba lépett.
A gadták a béremelést.
Rámutatnak,
sztrájk az ország nyolo
nyugati hogy a sztrájk egyik olyan ipnr&g
államának fakitermelésére, fűrész-'bnn kezdődött, amely a legtöbbet
telepoire és fafeldolgozó
üzemeire szenved a gazdasági depressziótól.
I

JUNIUS

25,
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A

RADlO

MŰSORA:

PÉNTEK

óra 40 Válasz
hallgatók kérdéseire. 20
Illrek. 20.10 V i d á m műsor. 21
SzlmlónlKossuth-rádló
ku» zenekar. 21.50 Hegedi!, 22 Hírek. 22
óra 10 Tíz perc külpolitika,
22.20 Népi
4.30 Hírek, 4.40 Reggeli zene, 5 Falu- zenekar, 22.50 Felolvasás,
23 Éji zene,
rádió. 6 Lapszemle, 7 Hírek, 7.10 Hang- 24 Hírek.
lemezek. 8.30 Zenekari hangverseny. 9.20
PetStl-rádló
Gyermekrádió, 10 Hfrek. 10.10 Kerlngök.
8.30 Kisiskolások műsora, 6.40 Torna. 6
10.30 Óvodások műsora,
10.50 GyermokHanglemezek,
radló, II Ének. 11.30 Elbeszélés. 12 Hí- óra 50 Reggeli zene. 7.10
rek. lapszemle. 12.15
Hangos Ú j s á g , 12 14 Szórakoztató zene, 14.40 Prokoíjev müveiből,
15.15
Szimfónikus
zenekar,
15.5.3
óra 35 Csehszlovák fúvószene. 13 Operettrészletek, 13.30 KOlföldi
népzene. 14 Hí- Enek. 10 Népművészeink műsorából, 16.30
rek, 14.25 UltOrö híradó,
14.30 Balett- Szív kűldl. 17 Dalok. 17.30 Felolvasás. 17
zine. 18.10 Gordonka-zongora, 15.31 Szim- óra 45 Kerlngök, 18.10 Előadás. 18.30 Ze19 Moszkvai rádió
fónikus zenekar. 16 Orosz nyelvlecke, 16 nekari hangverseny,
óra 20 Sporthíradó, 16.40 Énekkar. 17 Hí- összeállítása, 19.30 Elbeszélés. 20 Fúvószene.
20.10
Sporthíradó,
20.30 Enek, 21
rek. 17.10 Dalok. 17.40 Előadás, 18 Ének22.11
Fuvola-hegedű,
22.34
kar, 18.45 Előadás, 19 J u t a l o m m ű s o r , 19 Rádiójáték.
Operarészletek.
F L A D O egy telivér magyar vadászvlzsla.
Róna II. 1.3/b. Szlllérl Iskolánál.
JÁRÓKAT keresők megvételre.
Dr. Szűcs,
I. Belklinika.
HEJARONO Jelentkezzen hetenként négyszeri munkára. Sztálin krt, 20. I . 12. Jelentkezni 2—3-lg.
F.GY szép fehér sportkocsi eladó. Petőfi
felen X I . u. 680.
G Y O R S Í R Ó , gépfró és Irodakezelöl SzakIskolában (Klauzál tér 3.) Július 5-én ú j
tanfolyamok kezdődnek. Az új tanévre a
beiratkozások
megkezdődtek.
VILLANY- és vlzvezetékszerelö szakmunkásokat és átkópzősöket felveszünk. Csongrádmegyc! Villany és Épületszerelő Vállalat Szeged. Boros J . u. 3. szám.
VALI.ALATUNK Július h ó 1. 2. 3. és 6.
n s p j á n félévi leltározás miatt zárva tart.
Kérjük megrendelőinket,
hogy a
szükséges árumennyiségről Idejében gondoskodlansk. Csongrádmegvei Vas- és Műszaki
Nagykereskedelmi V á l l a l a t .

123.
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CSÜTÖRTÖK. 1954. J Ü N I U 8 24.

SZAKKÉPZETT kovácsokat
azonnal felvesz a Belsped. Jelentkezés
Bajcsy-Zs.
u. 22. szám alatti központban.
M Ű S Z E R É S Z T , kinek varrógép és kerékpár
Javításokban gyakorlata van,
felveszek.
Szántó, Kiss M . u. 2.
EGY kis ékszert találtam. Átvehető Ságvári u. 6. fldszt. 1.
A N G O L koca és egy 3
hónapos
malac
eladó. Kossuth Lajor sgt. 83.
K A D I O 5+2 nynjtotlsávos
varázsszemes,
Ccntrál-Bobin női varrógép,
fényképezőgép, kis Zeis lkon 4.5-ös önkioldós, pilir.a
állapotban eladók. Csillag tér 2.
SZOBA, konyhás lakást vagy
társbérletet vennék. Jóslka u. I . I . I .
EMELETI 1 szoba, konyhs,
spelzos lakásom elcserélném. Vasasszentpéter u. 3.
Hegedűs Mihályné.
FÉRFI
felvesz
lepe.

segédmunkásokat
17
a Hűtőipari Vállalat

éves
kortól
vágóhídi te-

th

Értesítjük a Politikai Gazdaságtan ' II. évfolyam hallgatóit, hogy
részükre 26-án, szombaton délután
fél 3 óraker a Pártcktatók
Házában konferenciát tartunk.
Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.
Agit.-Prop. Osztály

N A P I R E N D
I D D ARASJ ELENTCS
Várható
időjárás
csütörtök estig: VálJUNIUS
tozó felhőzet,
többfelé záporeső,
zivatar,
helyenként Jégeső, Időnként
élénkebb északi,
északCSÜTÖRTÖK
keleti széf. A meleg
északnyugat
lelől
mérséklődik.
Várható hőmérsékleti értékek
csütörtíkün reggel 1.5-13. délben
<>y«2a»»n
f
északon 22-25,
máshol 26-29
fok közült.
MOZI
1954

— 'A' vizsgálati iratokban' nz áll, hogy
amikor Vasas Tamás egy téglával bezúzta a
rendőrség ablakát, maga vezette a városháza
kapuját megtámadó tömeget. Igaz ez!
— H á t . . . Nem egészen. Nem kellett ott
vozetni a ütmeget, odament az magától.

KOVÁCS

a Közpenü Slaiisziikai Hivatal lakóház és lakásösszeírása
A minisztertanács az utóbbi
időben sűrűn váltoizott lakásviszonyok felmérésére a városokban és
több községben lakóház- és lakásösszeírást rendelt el.
Az összeírást július hónapban
— a Központi Statisztikai Hivatal
ellenőrzése mellett —
az illetékes
helyi
tanácsolt
számlálóbiztosok
bevonásával
végzik el.
Az összeírás sikeres lebonyolítása érdekében a helyi tanácsok
e
munka jó végrehajtását
tekintsék
elsőrendű feladatuknak?

REGÉNYE

— István, — arcán a kínvallatás emlékét
őrző sebhellyel, — részletesen ismertette
a
zavargás lefolyását.
— De maga látta, hogy az olső téglát
Vasas Tamás hajította! — faggatta tovább az
elnök.
— Hazugság. Vasas Tamás nem hnjigált.
— Ejnye de nagyon tudja. H á t kl hajított
először1
,
— Én. Én hajítottam.
!
Tamás arcát elfutotta ft melegség, s a
szívé) a bámulatnak, a tiszteletnek, a megbecsülésnek kimondhatatlan érzése hatotta
át.
Megkínozták, gyalázatosan megverték és mégis, lám, István a múa vétkét is magára vállalja. Es miért! Hogy ő. Vasas Tamás hamarabb kiszabaduljon.
A börtönben sokat beszéltek róla, hogy
négyük közül Tamíis remélheti a legkisebb
büntetést. A vezetésben nem volt része, a hatóság nem ismeri és mivel a tanítás fogott
rajta, esze, akarata is van hozzá, bátorságáról pedig jó bizonyságot adott. Kapás azt tartotta, ő ít-nno a/,, aki a szervezkedést cdflkint
megkezdené. Tamás résztvett ezekben a börtönbeli torvezgetésekben, do ott ben,t, a rácsök mögött másképp esett még a szó is, mint
ebben a palotában, a hatalmas urak előtt,
akik majd most döntenek a jövőjükről,
István nagy-nagy önmegtagadésa láttán
szégyenkezett. Ugy érezte, erre ő nem volna
képes. Il^en e r ö s j ^ k o csak a mesék hőseinek

•
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SPORT
Jól

dolgoznak

a Vasas Sportkör

A Szegcdi Vasas Sportkör egymás után
i n d í l j i el a különböző sportágakban
a
komoly munkát. A mult években Is működőit labdarugó, röplabda,
asztalitenisz,
sakk szakosztály mellett
ezévhen megindult az élet a súlyemelő, torna és úszó
szakosztályban is.
S z a b a d s á g : 6 és 8: Apa lett a fiam. A tornászok Főidényi József edző szakFrancia vígjáték (Június 30-igb
szerű és lelkes irányításával
mind létmind teljesítményeikkel fokoV ö r ö s Csillag: 6 és 8:
Gyöngyvirágtól számukkal.
lombhulláslg.
- Magyar film
(június zatosan fejlödnek s már j ó néhány versenyen résztvettek egyre
javuló
ered*\'ákiya: 7 és 9: Jó idő esetén a 9 órai ménnyel. A komoly munka
elismerését
előadás
a Kert-moziban:
Alvajáró. — Jelend, hogv a Vasas Spo-t Egyesült Országos Elnöksége a Szegedi Vasaa SportOlasz film (június 30-lg).
k ö r i bfzta meg a területi
alapfokú torSZÍNHÁZ
nászbajnokság megrendezésével.
A vasas súlyemelők Igen szép számmal
Fél 8: Bánk bán. - A I I . s z á m ú bér- hetenkint háromszor tartják
edzéseiket s
letszelvény érvényes.
hamarosan megrendezik első
háziverseA vasárnapra hirdetett P I L L A N G Ó K I S - nyüket. de több súlyemelő készen áll
a
A S S Z O N Y előadása elmarad, helyette
a komolyabb - versenyekre Is. amelyek Indulnak majd. Szép
eredményeket értek el
V Á N D O R D I Á K O T Játsszák.
vasárnap
Hódmezővásárhelyen.
A
szakMÜZEUM
osztály versenyzői még főleg az E r ő m ű
dolgozóiból tevődnek össze, de szervezés
Fehértó élővilága
(Kultúrpalota. Roo- alatt van a DAV. Vasöntöde és Kéziszersevelt tér)
hétfő kivételével
mindennap számgyár területén is a súlyemelők bedélelőtt 13 órától 6 óráig. A
Múzeumi vonása. Ezen a téren az üzemek sportKéptár (Horváth
Mihály utcát üvegcsar- felelőseire vár a feladat.
nők) hétfő kivételével mindennap délután
Az úszók is megkezdték
működésüket
2 órától 6 óráig, vasár- és ünnepnapokon — mindkét nembe tartozó versenyzőkkel.
délelőtt 10 órától 2 óráig.
A vasas üzemek dolgozóin kívül hozzátartozóik. családtagjaik
részéről Is koKÖNYVTARAK
moly érdeklődés nyilvánul
meg s éppen
Egyetemi:
Olvasóterem 10 tőt 21 ő r i i g , ezért hetenként ötször — külön a felnőttek.
külön
a
gyerek.
Illetve
az Ifjúság)
hétfőn 14-től 21 óráig: vasárnap 9-töl 13
óráig. Kölcsönzés 12-NJ1 23 óráig: hétfőn úszók részére — tartana edzést az újszeged!
uszodában.
Rövidesen
sor kerül
14-töl 20óráig; vasárnap 9-töl 13 óráig.
a bemutatkozásra. Az úszókkal Szalai KáKölcsönzés egyetemen kívüli dolgozók ré- roly. az Ismert úszószakember irányítása
szérc belső rendezési
munkálatok miatt mellett képesttett edző foglalkozik.
június 15-től további
Intézkedésig szüneAz atléták sem maradnak el. A m á j u s
tel A könyvek visszavétele
továbbra ls 30-án megtartott Vasas Sport-nap bebizofolyik.
nyította, hogy több igen j ó atléta van a
Somogyis
Olvasóterem 10-töl 19 óráig. Vasas dolgozók között, akik közül néhányan már meghívást kapnak a BudaKölcsönzés 13-tól 18 óráig.
kerülő
országos
Járási: Sztálin krt. 54: Kölcsönzés: szer- pesten megrendezésre
da kivételéve! minden hétköznap délután versenyre.
A szépen megindult ú j
szakosztályok
3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-től
Jó m u n k á j a
mellett sajnos.
egynéhány
7 óráig.
régebbi
szakosztály
m
u
n
k
á
j
á
n
ak
ellanyGorkij: Hétfőn, kedden, szerdán, péntehutásáról
Is
beszélnünk
kell.
A
röplabken reggel 8-től 12-lg és délután t-től fél
minden
4-lg: csütörtökön és
szombaton délelőtt dázók — annak ellenére, hogy
10-töl délután 2-g, délután 3-tól este 7-ig. feltétel rendelkezésűre áll — csupán egy
női csapattal működnek, de még ennek
BALATONI H A J Ö Z A S I VÁLLALAT
HAJOALLOMASA
KÖZLI,
A Szovjetunió és az Egyesűit Államok
hogy Június 27-én, vasárnap sétahajózást
sakkcsapata mérkőzésének harmadik
rendez kellő számú utas jelentkezése esefordulója
tén, délután 3 óra és 5 órakor. A menetdíj
New York ( T A S Z S Z ) . New Yorkban Júszemélyenként négy forint.
nius 21-én bonyolították le a Szovjetunió
és az Egyesült Államok sakkcsapata köTANACSTAGOK
BESZAMOLÖI
zötti mérkőzés harmadik fordulóját.
A versenv állása:
Ma a Mérey-utcal Iskolában délután 6
Szovjetunió 15.3 ( I ) .
. lí
»'l
órakor tanácstagi beszámolót tart Nagy
:
Géza tanácstag.
Egyesült Államok 7.5 (11.
J ú n i u s 25-én ese 7 órakor a móravárosi Magyarország sakkcsapata Olaszországban
Iskolában tanácstagi beszámolót tart Koszerepel
mócsin Antal tanácstag.
Az Olasz Sakk Szövetség meghívására
A végrehajtó bizottság kér! a
kerület augusztus elején
Olaszország—Magyarorlakosait, hogv a tanácstagi beszámolókon szág nemzetek közötti
sakkcsapatméi kövegyenek részt í s közérdekű Javaslataik- zévre kerül sor Velencében.
kal segítsék a végrehajtó bizottság munA viadal után
a magyar csapat első
káját.
hat Játékosa továbbutazik Dél-Amerikába,
a Buenos-Airesben szeptember 1-töl 29-lg
TANACSTAGI
FOOADOORA
megrendezésre kerülő 1954.
évi sakkcsapat világbajnokságra.
J ú n i u s 25-én délelőtt 10-től 12-lg a TaA labdarugó világbajnokságról
nácsházán fogadóórát tart Ko37.ori'is István megyei tanácstag. A végrehajtó bi— Mikor az ember a labdarugó világzottság kéri a város iakosait. hogy j a v a s , bajnokság esélyeiről
beszél,
elsősorban
lataikkal. kérelmükkel keressék lel a me- kétségtelenül Üruguay, Brazília, Magyargyei tanácstagot.
ország és Ausztria csapatára gondol —
Jelentette ki R. W. Seeldrayer3, a NemMNDSZ HIREK
zetközi Labdarugó
Szövetség
újonnan
választott elnöke.
Belváros I . M N D S Z csoport
(Kossuth
Az elnök véleménye szerint az említett
Lnjos-sugárút
21.) 24-én délelőtt
10-töl csapatok azok. amelyek közül valamelyik
12-ig szabás, varrás tanácsadást tart.
kivívhatja a világbajnoki címet.

MIHÁLY

A dolgozók nyújtsanak az oszszeírás gyors és pontos elvégzéséhez segítséget, mert ez elsősorban a
lakosság
érdekeit
szolgálja.
A tényleges helyzetet feltáró adatok birtokában ugyanis az ú j lakások
építését a
ezükségletnek
megfelelő mértékben és
helyen,
valamint
sürgősségi
sorrendben
irányozzák elő és megjavul a tanácsok lakásgazdálkodási
munká1
ja i s .
•
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A tárgyalást kút órakor függesztette föl
nz
elnök. Délután a hosszúlábú, nyughatatlan tudósító kisétált, a város külső részeibe és benyitott
néhány zecllérvityillóba, hogy cikkében érzékeltetni tudja a mezőherkenyésl miliőt, Kupás
Kemény Jánosék világát, a nincstelenek életét. Néhány
órahossza
alatt látott annyit,
amennyi egy tudósításhoz elég. Ugy érezte,
most már a kettéhasadt magyar nemzet mindkét felét ismeri; a feudálkapitnllsta uralkodó
osztály gőgös bűnhnlmnzatáf ott fönt, s a
nyomorrnl ós népbetegségekkel küzködö, kiszipolyozott és pusztuló, kivándorlásra kényszerített, do a fejét fölemelő földnélküli parasztságot itt alunt. Ilyon benyomásokkal Irta
meg tudósítását. Idézte Kapás Kemény János
hitvallását a diófás hasonlattal és nz európai
nagy eszmék mártírjaként említette őt, akiben nagy szív ós nagy lélek lakozik. Kapás
követőit és elvbarátait, az alföldi parasztszocialistákat pedig a7, első keresztényekhez
hasonlította, akik elveikért üldözést szenvednek. „Az
országos jelentőségűvé növekedett
szocialista ptlrbcm nem csupán
a mezöberkonyesi nép, de a nemzeti becsület is méltányos ítéletet követel" — írta a tudósításban.
Amíg szétfutottak az o m á g b n ' az újságok, a tárgyalás folyt tovább. Az elnök most
Kis Istvánj vallatta:

írek

van.
Igaz,
István le
gényember,
nem várja
otthon
feleség, e
az
Egyletért,
nem
az
ő
két
szép szeméért vá
dolta be saját magát, de
akkor is. (I majd hazamegy Zsófihoz, István
meg a börtönben fog penészedni... Akadna-c
másik ember ilyen roppant á l d o z a t r a ! . . .
S lám, nem enged. Már az ügyész faggatja. „Én hajítottam először" az ügyésznek
ís azt m o n d t a . . .
jt
— Vasas Tamás! Álljon föl!
Megkezdték a Tamás kihallgatását.' Kissé
megilletődött, a zavarát azonban sikerült legyőznie. Még a testtartásával is jpurkodott
Kapást utánozni.
Az elnök minden áron bizonyítani akarta,
hogy az első féltéglát Tamás hajította el, s
ezzel mintegy jelt adott a városháza lerombolására.
•— Belekeveredtem, nem tagadom. Mert
ott voltam a piacon véletlenül. A meggyilkolt Vincze J a n i t én vittem az oszlop mögé.
líérestársam volt szegény a Vak Hegedűs tan y á j á n . . . De B7.után hazamentem. Észrevettem, hogy meglőtték a combomat... Hajigálni én nem hajigáltam. — Az utolsó mondatnál a hangja kicsit megbillent.
— Az ablakot már beverték, amikor a
csendőrök megjelentek. Magn akkor is ott volt.
A zavargás
kezdeténél is ott volt. Erröí
beszéljen.
— Én egészen hátul voltam, amikor a
zavargás elkezdődött.
Az elnök csóválgatta a fejét. Látható volt,
nem hisz neki.
•
- j ™
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szakosztályai

az egv csapatnak a tagjai sem mutatnak
valami nagy igyekezetet. Kár pedig, mert
lejlödöképes kis együttes és az edz-s is
l ó kezekben van.
Sürgősen ú j j á
Led
szervezni ezt a vonalat. A
megrendezett
Vasas
Sportnapon
bemutatkozó
üzemi
férfi röplabda csapatok kiemelkedő Játékosaiból akár két férfi csapatot Is
össze
lehelne állítani, csak törődni kell velük.
Hasonló a helyzet az asztallteniszezöknél. Ez a szakosztály még az elmúlt évben is az egyik legjobb megyei férfi é3
női csapatot foglalta m a g á b a n és egyéni
számokban is elsők között
szerepeltek.
Most azonban a
szakosztály
megtelelő
vezetése hiányzik s bizonyára fgy
fordult elő. hogy a tavaszi Bajnokság során
— egyesek közömbössége miatt — e g y .
szerűen nem tudott elutazni a csapat A
sportkör
elnöksége — annak
ellenére,
hogy néhány alkalommal az
asztalite.aiszczök meg nem Jelenése miatt sikertelenül próbálkozott
a szakosztály
életé?
nek felrázásával —
sürgősen oldja meg
az
asztalitenlszezök problémáját,
amelynek előfeltétele az alkalmas
szakosztályvezető megkeresése.
A sakkszakosztály újjászervezése Is sürgős teendő.
A sportkör elnökségének
összetételéről
szólva,
meg kell állapítanunk,
hogy a
gazdasági vezetés, az M H K felelős munkája ma már kifogástalan, az oktatásfelelősnek azonban aktívabban kell bekapcsolódnia resszortjába. mert mind a komoly fejlődésnek Indult, mind az ellanyh u l ó m u n k á t mutató szakoaztálvok lendülete, a sportolók fejlődése az oktatásfelelős agitációs m u n k á j á t ó l függ.
Sajnos,
az ugvancsak fontos propaganda és szervezés terén Is sok a hiba, amit sürgősen orvosolni kell.
Ha a szervezés és propaganda resszort
felelősei is ellátják feladatukat,
ha bekapcsolódnak
az elnökség
munkájába,
úgy sikerül megvalósítani a sportkör
s
az ahhoz tartozó Vasas üzemek dolgozói
közötti szoros kapcsolatot,
azok
rendszeres tájékoztatását, észrevételeik, kívánságaik.
véleményeik
figyelembevételét,
amelyek megszfvlelése nem kis mértékben
(árul hozzá a vasas sportolók fejlődéséhez.. Ez azonban caak az elnökség tagjainak maradéktalan feladatteljesítése ese.
lén érhető el.
, ,
„
G a l l Sándor

A LABDARUGÓ VILAOBAJNOKSAO
S Z E R D A I M É R K Ő Z É S É I N EK EREDMÉNYEI
Svájc—Olaszország

4:1

(1:9).

Nyugal-Németország—Törökország

7:2

(3:1).
Szombaton

motorcsónak

verseny

a

Tiszán

A Szegedi Petőfi SK vizimotoros szakosztálya szombaton
délután 5 órai kez?
dettel a Tisza Sztálin-sétány előtti szárászán motorcsónak versenyt rendez azámes
indulóval. A verseny megtekintése díjtalan.
Kübekháza—Mórahalom
4:1

úttörő

csapata:

Az elmúlt vasárnap találkozott el.őíz?
brn Kübekháza és Mórahalom
úttörőinek
labdarugó csapata. A lelkesedés, az öröm
hatotta át a kübekl fiatalokat, s a pálvát
körülvevő nézők lelkes
biztatása mettett
ki ls harcolták a győzelmet: 4:l-es győzelmet arattak Mórahalom úttörő labdarugó csapata felett. A szép győzelem elérésében nagy szerepük volt a góllővé.--sel Sipos és Fngl úttörőknek és szép Játékukkal Gulyás, .fakobovlcs. Balogh
és
Benkóczi úttörőknek. Kitűnt j ó védésével
Landler pajtás, a kapus. Ez vott a kübekházi úttörő labdarugócsapat első mérkőzése ebben az évben, de máris tanúJelét adla, Jó utánpótlása lesz a kübekházi labdarugó csapatnak.
Csúcs
Szegedi

Piroska

súlyemelők sikerei Debrecenben
és Hódmezővásárhelyen

A Debreceni TSB
vasárnap
rendezte
meg az ifjúsági vidék-bajnoságot, melyre Szegedről a H a l a d á s , a Lokomotív és
a Kinizsi szépszámú együttest
nevezett
és Indított. A szegedi ifik a következő
eredményeket érték el. Könnyüsúlyban I.
Király (Haladás) 187 5 kg
klsváltósúlvban
2. Horváth (Lokomotívl 212.5 kg. -áüósúlyban 1. Lőcsei
(Haladás) 222 5 kg,
n a g y v i l t ó s ú l y b a n I. Mészáros
(Haladás)
205 kg. 2. Szőke (Haladás) 197.5 kg,, kőzépsúlyban 3. Ordögh (Haladás) 225 kg.
félnehézsúlyban
2.
Cseh
(Lokomotív)
197.5 kg. nehézsúlyban 2. Alakra (Lokomotív) 232.5 kg.
Hódmezővásárhelyen az MTSB rendezésében tartották meg a városi bajnokságot,
melyen a szegedi
versenyzők egy súlycsoport kivételével
minden
bajnokságot
megnyertek, az ú j o n n a n
alakult
Vasas
és a Szóregi Lokomotív versenyzői pedig
értékes helyezéseket értek eh
Bajnokok:
légsúly
M'iráczi
(Haladás),
nchclvsúlv
Tari (Kinizsi), könnyűsúly Körősi (I-lmv
Dózsa), váltósúly Farkas
(Lokomotív),
középsúly: Mózes ( H a l a d á s ) , félnehézsúly
Pető (Haladás),
nehézsúly
Garaoiszegl
(Lokomotív).

DELMAGYARORSEAO
a Magyar Dolgozók Pártja
csongrádmegyei napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: az M D P Csongrádmegyei Bizottsága
Szerkesztőség: Szeged, Lenln-u. 1 1 .
Telefon: 35-35 és 40-80.
Kiadóhivatal: Szeged. Klanzál-tér 2.
Telefon: 31-18. és 35—00.
Csongrádinegyei

Nyomdaipari Vállalat,
Szeged
tefiüte. felelős y e j e t ő ; ytnczg György -

