
Saerda, 1949 december 28. 

Ma kezdődik Nagyszegeden 
a szerződéses termelések kötése 
Népi demokráciánk a favalyínál is sokká/ neovobb \eszményeket biztosít 

'Az elmúlt gazdasági évben — műtrágyát, valamint a védősze-
mióta Nemzeti Vállalatok vet-
ték kezükbe a szerződéses ter-
melést — jelentős lépéssel ha-
ladt előre a szerződéses termelé-
si rendszer. Tavaly országosan 
mintegy 850.000 holdon folytat-
tunk szerződéses termelést. A 
szerződés alapján a termelő 
dolgozó parasztok az egész or-
szág területén, de ugyanúgy 
Nagyszegeden is, megtalálták 
számításukat és jelentős haszon-
nal termeltek. A jövő gazdasági 
évben, 1950-ben már egymillió 
százezer holdra emelkedik a szer-
ződéses termelés vetésterülete. 

Nagy támogatást jelent a dol-
gozó parasztságnak, de különö-
sen a termelőszövetkezeti cso-
portoknak a szerződéses terme-
lés előnyeinek biztosítása. Nagy 
szegeden éppen úgy, mint bárhol 
az országban, jelentős részt 
vállalnak a szerződéses terme-
lésben a termelőcsoportok. A 
szerződéses termelés előnyeit ki-
használva az ú jonnan alakult 
csoportok könnyebben tudnak 
elindulni a közös gazdálkodás 
út ján, a régi csoportjaink pedig 
mégjobban megerősödhetnek. 

Elönybs részesülnek 
a terme.öcsoportok 

A szerződéses termelés felté-
teleinek kidolgozásánál kormány-
zatunk fontos szerepet juttatott 

a termelőcsoportoknak. Igy 
egész sor növényt, a tavaszi bu-
gát, kerti növényeket, kétéves 
növényeket, étkezési borsót, ki-
zárólag, vagy túlnyomórészt 
termelőcsoport jaink termelnek 
ebben a gazdasági évben, mert 
tavaly bebizonyosodott, hogy 
ezeknek a növényeknek kis 
parcellákon való termelése nem 
eredményes, nem gazdaságos. 

U j és jobb rendszert vezetnek 
be a jövő gazdasági évben a 
szerződéskötésben. Az eddigi 13 
különböző vállalat helyett ebben 
az esztendőben csak 3 Nemzeti 
Vál lalat foglalkozik a termelte-
téssel, de a szerződések túlnyo-
mó részét a Növénytermeltet-ő 
N V köti, amely megyei kiren-
deltség ú t ján közvetenül köt 
szerződést a csoportokkal. A 
megyei kirendeltség a gépállo-
más mezőgazdasága és a Mező-
gazdasági Igazgatóság egy tag-
ja valamennyi termelőcsoporttal 
a csoportok székhelyein tárgyal, 
j a meg és köti meg a szerződé-
seket. Igy a szerződéskötő kül-
döttség mindjárt szaktanácsokat 
is ad a csoportnak, hogy minél 
jobb eredményeket érhessenek 
el. 

Előlegek, újabb kedvezmények 
Az idén több olyan intézke-

dést szűnt e nek meg a szerződéses 
termelés rendszerében, amelyek 
tavaly még megnehezítették a 
szerződök dolgát és sokszor ve-
szélyeztették az eredményeke 1  

is. Tavaly például egyes ter-
ményeknél túl magasan szabták 
meg a minőségi feltételeket es 
a terménybeadásnál is hátrány 
érhette azt a csoportot, amely 
szerződéssel termelt. Az ú j elő-
nyök mellett megmaradnak a 
régi juttatások is. A Termelte-
tő Nemzeti Vállalat jó minősé-
gi nemesített vetőmagot kamat-
mentes hitelre ad, szükséges 

reket is juttat a szerződőknek. 
A legtöbb növényfajtánál mű-
velési előleget is kapnak a ter-
melők. 

Az átvételi árak is lényege 

holdat termelünk Nagyszege-
den, ebből 37-et a termelőcso-
portok, a többit pedig egyéni 
gazdálkoaók köthetik le. Borsó 
vetésterülete 200 hold, ebből 50 
hold köthető le szerződéses ter-

sen magasabbak a szerződéses melésre. Bab 100, mák 100, za-
termelvényekné 1, mint a többi terjbos bükköny 100 és egyéb Sze-
melvényeknél. A szerződéses 

napraforgóért például 12.5 Szá-

zalékkal fizetnek többet a ren-

des árnál. 

NagySzegeden a termelőszö-
vetkezetekkel a Növénytermelte-
tő _ Nemzeti Váttaiat december 
28-tól január 2~'g köti meg a 
szerződéseket. Ezután pedig 

las takarmány féleségből ugyan-
csak 100 holdon termelünk. A 
burgonya vetésterülete 1/000, a 
takarmányrépa vetésterülete pe-
dig 2200 hold. Egyéb növények: 
1088. Tavaszi árpát 600 holdon 
termelünk, ebből szerződésnek 
leköthető 50 hold a termelőcso-
portok részére. Cukorrépa ve 

egészen január 31-ig az egyéni- ugyancsak 600 hold, 
leg termelők köthetik meg szer. 
ződéseiket a helybeli földműves-
szövetkezetekben. 

Figyelembe veszik a talajviszonyokat 
A termelőszövetkezeti cso-

portoknak az idei gazdasági év-
ben nem kötoiességük, hanem 
joguk a szerződéses termelés. a 
csoportok részére ezért nagyobb 
mennyiségben biztosítják ,a nap-
raforgót és több fontos növény 
termelését. A m r d évi szerződé-
ses termeléstől eltérően a MezcV 
gazdasági Igazgatóság, a Nö-
vénytermeltető Nemzeti Válla-
lat termelési felügyelői a gépál-
lomás mezőgazdászának segí*-
ségével a nagyszegedi körzetek 
területére vetéstervet készítet-
tek és megállapították, hogy 
milyen növények alkalmasak 
legjobban a termelésre. Ennek 
alapján állapították meg az 
egyes növények vetésterületeit. 
Minden esetben figyelembe vet-
ték a helyi talajviszonyokat, a 
ta la j minőségét, állapotát és a 
termelendő növény alkalmazási 
szempontjait. Igy Nagyszegeden 
az 1950-es évben sikerült több 
olyan növény vetésterületét 
csökkenteni, — így többek kö-
zött a tavaszi árpáét, — amely 
nek termése nem igen alkalmas 
az itteni talajviszonyok mellett. 
De ezzel szemben sikerük a vi-
szonyoknak megfelelő j ó növé-
nyek — mint a fűszerpaprika, 
a konyhakerti növények és a 
tengeri — vetésterületét növel-
ni, 

II nagysiegedi szerződéses 
területek 

Nagyszeged területén tavaszi 
növények közül a tengeriből 
16.500 holdat irányoztak elö, 
napraforgóból 1/700ebből 190 
holdra a termelőszövetkezeti 
csoportok, 310 holdra pedig *z 
egyéni gazdálkodók köthetnek 
termelési szerződőst. A fűszer-
paprika vetésterülete 1/500 hold. 

Ebből a termelőszövetkezeti 
csoportok tetszés szerinti meny-
nyiséget köthetnek le szerződé-
ses termelésre. A többit ugyan-
csak termelhetik az egyéni gaz-
dálkodók . Rostkenderből 109 

ebből 50-et a termelőcsoportok, a 

többit pedig egyéni gazdálko-

dók köthetik le szerződéses ter-

melésre. Csak a termelőszcve'-

kezeti csoportok termelik a ri-

cinust, gyapotot, a tökmag, a 

sárgarépa, a hagyma, saláta, 

uborka, görögdinnye, retek és 

poriulákamagokat szerződési-

leg. Ezenkívül szerepel' még a 

tavaszi növények közül a ter-

melési tervben mintegy 126 
holdnyi olajlen, ebből szerződé-

sileg 100 holdat a termelőszö-

vetkezeti csoportok termelnek. 

fl kisparasziség érdekében... 
A tavaszi növények termelé-

si tervében szereplő növényfaj-
fajták a legjobban elégítik k: 
Nagyszeged termelési igényeit. 
Ez fokozottan elősegíti a szer-
ződéses termelés sikereit. A 
szerződéses növényféleségekre a 
szerződéseket már 1950 január 
31-ig meg kell kötni. Igy ide-
jében kézhez kaphatják a ter-
melők a vetőmagot és a mű-
trágyát ÍS. . j J 

A nagyszegedi termelőszövet-
kezeti csoportok már ismerik 
azt a hatalmas segítséget, ame-
lyet a népi demokratikus kor-
mányzat a szerződéses terme-
lésen keresztül a termelők szá-
mára nyújt . Ezért fokozottan 
kapcsolódnak be a szerződéses 
termelés munkájába azért is, 
hogy nagyobb területen gaz-
dálkodva, jobb eredményeket 
biztosítsanak, segítsék országot-
építő ötéves tervünk mezőgaz-
dasági célkitűzéseinek megvaló-
sítását és kiemelkedő eredmé-
nyeikkel egyénileg dolgozó pa-
rasztságunknak is megmutas-
sák a helyes gazdálkodás út-
ját, bebizonyítsák a nagyüze-
mi termelés előnyeit. A dolgozó 
parasztság hasonlóan a terme-
lőszövetkezeti csoportok tagjai-
hoz tudja, hogy a szerződéses 
termelés vonalán is hatalmas 
változás történt a múlttal 
szemben. Tudja, hogy a szer-
ződéses termelés ma már nem 
a tőkések érdekeit szolgálja r 

éppen ezért máris nagy érdek-
lődéssel tekint az 1950. évi szer-
ződéses termelés elé. 

GRAFIKONOK a Dérná-tm/i 
(Tudósítónktól) 
Néhány nap óta érdekes grafiko-

nokat látunk a DÉMA szabász és 
csákozó műhelyében, — a szétbon-
tott napi tervek grafikonjait. 

Ezek az új grafikonok minden 
eddiginél többet mutatnak és többet 
jelentenek a dolgozók számára. Elő-

M á r az ötéves terv előirányzóit munkáját 
végzi a ruzsajárási faüitető-brigád 

' (Tudósítónktól.) A ruzsajá-
hási erdőben dolgozó faüliiegő 
brigádok versenybe léptek a 
jsatlálini míirafkafelajánlás során. 
Versenyük eredményeként a ru-
zsajárási erdőrészkerület a 3 
éves fásítási tervet december 
21-ére 175 százalékra teljesítette. 

A brigádok között legjobb 
feredményt a Vörös-brigád érte 
d . Tagjai közül Szöllősi Antal 
180 ós Szögi József 140 százalé-
kos átlagteljesítményt ért el. 
Nagy segítséget nyú j to t t a ki-
váló eredmények elérésében An-
tal Mihály védkerüle'.vezei ő j ó 
felvilágosító és szervező munká-

ja. De hozzájárult a Vörös-bri-
gád szép eredményeihez az is, 
hogy a brigád tag ja i követve az 
üzemek dolgozóinak példáját, 
nemcsak fizikailag, hanem elmé-
letileg is jó l felkészültek a mun-
kára. 

A brigád 63 tag ja állandó ol-
vasója a „Sabad Föid"nék. A 3 
éves tervtől eltérően már az 5 
éves terv első évére előirányzott 
240 katasztrális hold felszántan-
dó {területből Sztálin elvtárs szü-
letés napjára 62 holdat felszán-
tottak. Ezzel is sasra etiiket és 
h;álájukalt akar ják Jaifejezna 
Sztálin elvtárs iránt. M, I . 

szőr azt mutatják: a Szovjetunió 
példája és tapasztalatai nyomán, a 
Párt segítségével nálunk is elértük, 
hogy hároméves tervünk utolsó hó-
napjában, közvetlenül ötéves ter-
vünk beindítása előtt minden egyes 
dolgozónk előtt világosan ott áll — 
mi az ö napi terve, mennyit kell ter-
melnie, hogy a tervet teljesítse. Azt 
is hírül adják a „különös" grafiko-
nok, hogy az újjáépítés három éve 
alatt milyen döntő sikert aratott 
tervgazdálkodásunk, milyen döntően 
megasbbrendű az anarchikus, rotha-
dó kapitalista termelési módszerrel 
szemben. 

Az egyénekre való tervszétbontás-
nak nagy a jelentősége. A Párt se-
gítségével újabb és újabb eredmé-
nyek születtek a sztálini műszakban, 
kiszélesült az egyéni munkaverseny. 
És a szocialista munkaverseny len-
dületét támasztja alá és fokozza a 
terv egyénekre való szétbontása. 

Éppen ezért fogadták a DÉMA 
dolgozói olyan örömmel és lelkese 
déssel a terv egyénekre való szétbon-
tását. Szalai Dezső. 

Szíahánovistáink 
ra E C E M B E R 21-én Sztá-
" lin nevével, Pártunk irá-

nyításával indultak harcba a 
nagyszegedi és makói üzemek 
dolgozói is a termelékenység 
emeléséért. A Sztálin elvtárs 
iránti szeretet, a munkásosztály 
szocialista versenye, a Párt se-
gítségével létrehozta a szocia-
lista építés újabb elsöprő győ-
zelmét. A sztálini műszakban 
soha nem látott csúcseredmé-
nyek születtek a nagyszegedi, 
makói üzemekben: a fonógépek-
nél, esztergapadoknál, a gatte-
rek és a kazánok mellett, — egy-
szóval mindenütt a munkahelye-
ken. És a sztálini műszakból, a 
tömegek versenyéből kiformáló-
dott, gyökeret vert egy új f fa j ta 
mozgalom: a sztahánovisták 
mozgalma. 

rat V Á J J O N mifféle embe-
rek ezek a sztahánovis-

ták? Sztálin elvtárs igy hatá-
rozta meg: „Nagyobbára fiatal, 
vagy középkorú munkások és 
munkásnők^ művelt és techni-
kailag képzett emberek, akik 
munká jukban a pontosság és 
szabatosság példaképét adják, 
akik értékelni tudják az idő 
szerepét a munkában é3 megta-
nulták, hogy az időt nemcsak 
percekkel, hanem másodpercek-
kel is kell mérni.... Olyan embe-
rek, akik a saját munkájuk 
technikáját minden ízében elsa-
ját í tották, akik a technikából a 
maximumát tudják kihozni an-
nak, ami belőle kihozható". 
Több ilyen embert találunk Sze-
geden, Makón és számuk a sztá-
lini műszak után szaporodik. 
Például ilyen ember Csóti Jó-
zsef elvtárs is, a MÁV szegedi 
javítóműhelyének esztergályosa. 
Technikailag képzett és tudását 
felhasználva, követve a szovjet 
embereket, esztergaképet ké-
szített. Harmincnyolc perccel 
rövidítette még egy-egy vagon-
tengelyágy megmunkálását és 
megdöntve a technika régi nor-
máit, a sztálini műszakban 1500 
százalékot ért el. Vagy Zsombo-
lyai Jánosné, a Magyar Kender 
szövőnője, aki ú j munkamód-
szer bevezetésével négy gép he-
lyett hatot kezel, és aki 311 szá-
zalékot ért el a sztálini műszak-
ban. És Horváth János, a MÁV 
makói jav í tó jának lokatosa, aki 
ú j munkaforma bevezetésével 
702 százalékot ért el. 

A SZTAHÁNOV MOZGA-
M LOM J E L E N T Ő S É G E , — 

amint Sztálin elvtárs megállapí-
totta — abban áll, hogy ez a 
mozgalom a technika régi nor-
máit, mint elégteleneket, meg-
dönti, sok esetben túlhaladja, a 
munka termelékenységének, a 
vezető kapitalista országokban 
elért fokát. Ennek a mozgalom-
nak az a hivatása, hogy forra-
dalmat idézzen elő az iparunk-
ban." Ezeknek a szavaknak mély 

igazsága bebizonyosodott itt, 
Szegeden és Makón is. A sztá-
lini műszakban a gyárak dolgo-
zói: a Csóti Józsefek, Zsombo-
lyai Jánosnék és Horváth Jáno-
sok forradalmasították a mun-
kát s tüzében elégették a mara-
di, az elavult munkamódszereket. 
Miért formálódtak ki Szegeden 
és Makón a sztahánovisták? 
Csó'i József elvtárs ilyenformán 
fogalmazta meg a választ : : 
„Mert fölszabadított bennünket 
Sztálin elvárs és népe, Pártunk 
vezetésével megszilárdult ha-
zánkban a proletárdiktatúra... 
mert munkánknak mi lá t juk a 
hasznát." Valóban így van. 
Zsombolyai Jánosné és a töb-
biek azért lettek sztahanovisták, 
mert a Szovjetunió elhozta sza-

badságunkat, mert a Párt lehe-
tőséget teremtett erre. Azért — 
ez is egyik forrása a sztaháno-
vista mozgalomnak, — mert ná-
lunk a munkások nem a kizsák-
mányolók javára, de saját osz-
tályuk boldogulására dolgoznak. 
A többtermeléssel nem a tőké-
sek pénztárcája duzzad, hanem 
a dolgozó nép életszínvonala 
emelkedik. A szfahánov mozga-
lom másik forrása, alapja pedig 
az, hogy vidámabb az éle , gyö-
keresen megjavult a munkások 
anyagi helyzete. Sztálin eiviárs 
mondotta: „Márpedig ha az em-
ber vidáman él, akkor szsporán 
megy a munka. Innen a kiter-
melés magas normái, innen a 
munka hősei és hősnői. Ha ná-
lunk volna válság, ha nálunk volna 
munkanélküliség, a munkásosz-
tálynak ez a korbácsa, ha rossz, 
csúnya, szomorú volna az élet, 
akkor ná lunk sztahánov mozga-
lom nem volna... Lehet elsőran-
gú technikánk, lehetnek első-
rangú üzemeink és gyáraink, 
de ha nincsenek embereink, akik 
ezt a technikát meg tudják nyer. 
gelni, a technika megmarad 
puszta technikának. 

Q BÜSZKÉN állapíthatjuk 
meg, hogy Szegeden is 

és Makón a munkához való ú j 
viszonyból új hő sök, újtípusú 
emberek kovácsotódtak, olya-
nok, akiknek hősiesség és be-
csület dolga a munka. Mind 
többen megértik Szegeden és 
Makón is Lenin elvtársnak ezt 
a tanítását: „...a munka ter-
melékenysége, ez végeredmény-
ben az új társadalmi rend győ-
zelme szempontjából a legfon-
tosabb, a legfőbb dolog... A 
kapitalizmust az győzheti le vég-
legesen és az is fogja legyőzni, 
hogy a szocializmus, a munka 
új, sokkal magasabb termelé-
kenységét hozza létre." A sze-
gedi és makói sztahánovisták: 
Zsombolyai Jánosnék, Csóti Jó-
zsefek és Horváth Jánosok ezt 
a nagy történelmi feladatot se-
gítik megoldani Pártunk irányí-
tásával, követve a szovjet em-
bereket. A sztálini műszak ed-
dig még soha nem tapasztalt 
termelési eredménye minden szó-
nál ékesebben jelezte, bizonyí-
totta, hogy a magyar munkás-
osztály a Párt és a Szovje1 unió 
segítségével képes fokozni a 
termelékenységet, képes meg-
gyorsítani a szocializmus építé-
sét. S a sztálini műszak dön-
tően megmutatta a rendszerünk 
mélyén rejlő hatalmas erőtarta-
lékokat i s . . . 

A SZTÁLINI MŰSZAK 
minden eredménye 

megteremtette méltó kiinduló-
pontját ötéves tervünknek, meg-
alkották az ötéves terv sokatíge-
rő bevezeteőjét, a szegedi, ma-
kói sztahánovsták és a gyárak 
ezernyi dolgozói, — akikből ki-
kerültek a legjobbak, akik emel-
ték az átlag: eljestményt. A 
magyar munkásosztály és a 
műszaki értelmiség a sztálini 
műszakban elért csúcseredmé-
nyekkel bebizonyította, hogy Pár-
tunk vezetésével, Rákosi elv'árs 
útmutatásával maradéktalanul 
valóraváltja az ötéves terv pers-
pektikáit, eddig még nem ta-
pasztalt lendülettel gyürkőzik 
neki 1950 január elsején az öt-
éves terv feladatainak megkez-
déséhez. És az ötéves terv meg-
kezdésénél komoly, felelősség-
teljes, de egyben szép feladat 
vár a Szegedi és makói sztahá-
novistákra. Ez pedig továbbra 
is  az: — forradalmat idézni elö 
iparunkban. 

( morvay) 

Á rendőrferror e'fenér© növekszik 
a francia dolgozók szirájkmozgalma 

Parisban a CGT és a keresztény 

szakszervezet építő- és faipari cso-

portja kedden nyilvánosságra hozta 

azt az egyezményt, amelyet a két 

szakszervezet kötött az akcióegység 

megvalósítására. 

A Tarbe gépgyárban mintegy ezer 

dolgozó sztrájkba lépett, hogy fize-

tésemelést harcoljon ki s a város 

többi gyárának és üzemének dolgo-

zói szolidaritásból beszűntették a 
munkát, 

A francia vasutasok folytatják 
akciójukat a kormánynak a vasútak 
leépítésére irányuló tervei ellen. 

A CGT vezetősége szerdán nagy-
fontosságú ülést tart. Az ülés napi-
rendjén szerepel a francia munkás-
osztály békéért folytatott harcának 
[okozása és a munkásegység meg-
erősítésének kérdése. 


