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Ujabb kedvezmények a szerződéses termelök részére 
F e b r u á r 15-ig k ö t h e t ő t e r m e l é s i s z e r z ő d é s 

' Az ország nagy részében, így 
Nagyszeged területén is a rend. 
kívüli hideg xlőjárás, a közleke-
dési nehézségek részben lehetet-
lenné tették dolgozó parasztsá-
gunk számára, hogy január 31-ig 
mindenütt megkösse tavaszi nö-
vényfélesége termelésére a szer. 
ződést a Növénytermeltető Nem-
zeti Vállalattal. Népnevelőink sok 
községben legjobb igyekezetük 
ellenére sem tudták felkeresni 
különösen a tanyavilágban azo-
kat a dolgozó parasztokat, akik 
szerződést szeretnének kötni. A 
földművelésügyi minisztérium 
azonban segítséget nyú j t dolgo-
zó parasztságunknak és 

a termelési szerződések 
megkötésének határideiét 
február 15-ig meghosszabbí-

tot ta . 
A kormányzat a közelmúlt na . 

pókban teljesítette dolgozó pa-
rasztságunk kívánságát, hogy a 
szerződéssel termelt napraforgó 
számítson be a terménybead ásd 
kötelezettség teljesítésébe. Azok 
a termelők tehát, akik 1950-ben 
mapraforgótermélésre kötöttek 
szerződést és nem tudják teljes 
egészében teljesíteni beadási kö-
telezettségüket, a szerződésesen 
termelt napraforgóból is teljesít-
hetik. 1 11 I 

A begyűjtési kötelezettsée-
| ben beadott napraforgóért a 

termelők a beadásra megál. 
lapí tot t hatósági árat kap-
ják. A szerződés szerint be-
adott napraforgóért 12.5 szá-
zalékkal magasabb á ra t kap-

nak. 
Nagyjelentőségű ú j kedvező 

rendelkezést hozott a kormány-
zat a szerződéses termelés érde. 
kében. A szerződéses cukorrépát 
termelők érdekeit több ú j ren-
delkezés szolgálja. Csökkentették 
a fuvarköltséget. 

Tavaly a fuvarköltség 3.60 
forintot is kitett, a vasút 
vagy hajóállomásra szállított 
répánál, ezévben viszont leg-
feljebb 2 forinttal terhelik a 

termelőt. 
A teherautóval közvetlenül a cu-
korgyárba szállított répa má-
zsáriként! fuvarköltségéért 1.80 
forintnál több nem terhelheti a 
termelőt. A fuvarköltségcsökken-
tést szolgálja egyrészt az is, hogy 
a gyárak minden meglévő mér-
legüket rendbehozatják és ahol 
szükséges, ott ú j átvevő helyeket 
állítanak fel. 

A p énzü gyminiszfceri rendelet 
értelmében 

a szerződéses termelésből 
eredő követeléseket — a do. 
hánybeváltási ár követelések 
kivételével — közadótartozá-
sok fejében letiltani nem 

! szabad. 

Ha ilyen letiltás megindult vol-
na, akkor annak megszüntetésére 
az adóhivatalok soronkívül in-
tézkedni kötelesek. 

Most olyan ú j rendeletet készít 
földművelésügyi kormányzatunk, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
tavaszi vetésekhez szükséges cu-
korrépa magért a termelőnek 
egyáltalán ne kelljen fizetnie. 

A szerződéses cirokterme 
lők részére te ú j kedvezményt 
biztosít a kormány. 

A teljes cirokszalján meny. 
nyiség beadása mellett mind-
össze egv mázsa mag átadá-
sára kötelezi a szerződés a 
termelőt, a többi magot tet-
szés szerint feltakarmányoz-

hat ja . vagy átadhat ja . 

Akinek a magtermésre vetőmag-
ellétás céljából teljes egészében 
szüksége van, azok takarmányo. 
zás céljára cserében szokványmi-
nőségű cirokmagot kapnak. 

Szépen halad tovább Nagysze-
geden a szerződések kötése. Az 
újabb kedvezmények még inkább 
növelik az eddigi lendületet. Az 
utóbbi napokbaan szép eredmé-
nyeket értek el Alsóköziponton és 
Várostanyán a szerződéskötés-
ben. Röszkeiek újabb olajlen ter-
melésére kértek még kere te t A 
Mezőgazdasági Igazgatóság már . 
i s újabb 15 holdat irányzott elő 
Röszke község részére. 

S Z Á Z Ö T V E N 

pergő orsót kezel 
V A R G A Í R E N 

A termelékenység fokozását segíti elő a Magyar Kender 
ifjúmunkásai között is a Központi Vezetőség határozata 

Varga Irén elvtársnő a Ma-
gyar Kender előkészítőjében 
dolgozik. A legutóbbi SzIT gyű-
lésen a Központi Vezetőség ha-
tározatát tárgyalták meg. Külö-
nösképpen megvitatták azt a 
részt, ahol a határozat az ifjú-
munkások munkaversenyhez való 
viszonyával foglalkozik. 

' „Fel kell számolni az if jú-
munkásoknak a munkaverseny-
ben való viszonylagos elmaradá-
sát ." így szól a határozat egy 
mondata, amely a többi mondat-
tal együtt mélyen belevésődött 
Varga Irén elvtársnő emlékeze-
tébe. Utána napokig gondolko-
zott Varga elvtársnő, hogy va j . 
jon hol találja meg a hibát. Párt-
tag, ezért megpróbált önkritikát 
gyakorolni. 

Hol a hiba? 
" — Az biztos, hogy a Központi 
Vezetőségnek igaza van, tehát 
csak bennünk, ifjúmunkásokban 
lehet a hiba, állapította meg egy 
alkalommal. — Igen,. Bennünk 
és pedig ott, hogy a munkát 
nem vettük komolyan. Mert pél-
dául én is érzem, hogy a gyár 
többi jó dolgozóinak példáját 
követve tudnék többet is telje-
síteni. Csak valahogy visszahú-
zódunk tőle. Ez "nem helyes. 
Petrik Katalin, Zsombolyai Já-

nosné, meg a többiek miért tud-
nak többet teljesíteni? Mert 
akarnak és azt akarják, hogy 
valamennyiünk életszínvonala 
emelkedjen és mielőbb befejez, 
zük ötéves tervünket. És mit je-
lent az ötéves terv? Sok ú j gyá-
rat, gépeket a mezőgazdaságba 
és emelkedő életszínvonalat. De 
csak a termelékenységünk fo-
kozásával tudjuk mielőbb mind-
ezt megvalósítani. Nekünk i f jú 
munkásoknak is tehát azon kell 
lennünk, hogy többet termel-
jünk. 

Száz orsó helyeit 
százötven 

És másnap már tudta, mit kell 
csinálnia. Éppen elméleti pártnap 
volt az tízemben. A beszédek vé-
gén többen hozzászóltak a szo. 
cialista munkaverseny, a Szta-
hánov-mozgalom és az egyéni 
verseny kérdéseihez. A hozzá-
szólók között ott volt Varga 
Irén elvtársnő is. Hozzászólása 
végén bejelentette, az ötéves 
terv sikeres végrehajtását azzal 
akarja elősegíteni, hogy hétfő 
tői kezdve száz orsó helyett száz-
ötven orsót kezel. 

Vasárnap este eszébe jutott, 
hogy mit ígért. Csak egy pilla-
natra ötlött fel benne az a gon-
dolat, hogy hátha nem bírja. 

Április negyedikére készülnek 
a Magyar Jatafonögyár legjobb dolgozói 

Az elmúlt hetek folyamán a 
Jutafonógyár dolgozói egysége-
sen felajánlották, hogy április 
4-óre. népünk felszabadulásának 
ötödik évfordulójára, kivétel nél-
kül személyenként 5 százalékkal 
emelik termelékenységüket. 

A felajánlás után n«gy lelke-
sedéssel látott az üzem vala-
mennyi dolgozója a vállalt mun. 
ka teljesítéséhez. Azótr már szá. 
mos olyan kitűnő munkásnő van 
az üzemben, mint Balog Já.noné, 
Kónya Ferencné, Gulyás Mihály-
né. Szombati Jánosné 03 Király 
Mihályné, akik már amellett, 
hogy az első negyedévi részlet-
terv idő előtti teljesítéséért te t t 
xnunkafelajáaiásuikat elvégezték, 

már ezt az öt százalékot is túl-
haladták. | „ 

Munkájuk még sikeresebb vég-
zése érdekében első negyedévi 
részlettervük végén most külön 
jelentkeztek egyéni versenyre. 
Vállalták, hogy még 2 százalék-
kal emelik a mostani átlagtelje-
sítményüket, ugyanakkor meg-
ígérték, hogy két százalékkal 
csökkentik a selejtet, még foko-
zottabban emelik elméleti szín-
vonalukat, hogy — amint Balog 
Jánosné zsákszövőnő kijelentette 
— még több termeléssel és na-
gyobb elméleti tudással ünnepel-
jék azt a napot, amelyen öt év . 
vei ezelőtt felszabadított bennün-
ket a hőid Vörös Hadsereg./ 

•— De nem lehet az ,hogy ne 
bírjam — hessegette el magától 
a gondolatot. — Miért ne men. 
ne? 

És hétfőn reggel munkához lá-
tott. Százötven orsó pörgött 
előtte és ő figyelte a gép mun-
káját . És végig dolgozta a hét-
fői napot. Nem volt fáradtabb 
semmivel, mint azelőtt. És ked 
den is vidáman fogott hozzá a 
munkához. Mosolyogva jár a 
gép mellett és boldoggá teszi az 
a tudat, hogy mostmár 5 is be-
csületesen veszi ki részét a ter-
melésből. 

Nem maradunk le 
— Büszke akarok lenni arra — 

mondja — hogy azokban az ú j 
gyárakban, amelyek az ötéves 
tervben épülnek, nekem több 
téglám lesz1, mint a többinek. És 
arra, hogy termelékenységem fo-
kozásával elősegítem ötéves ter. 
vünk mielőbbi sikeres befejezé 
sét. Mert tudunk mi ifjúmunká-
sok is dolgozni, ha a munkái 
komolyan vesszük és felmérjük 
a többtermelés jelentőségét. Én 
tudom, hogy a szocializmus épí-
tése terén nekünk ifjúmunkások-
nak is kötelezettségeink vannak. 
Nekünk sem szabad lemarad-
nunk idősebb munkatársaink 
mellett. 

Egy szál elszakad. Varga Irén 
fürge mozdulattal köti össze és 
az orsó tovább forog. 

— De már követik is a példá-
mat — mondja büszkén. — Eck-
ner Józsefné, István Béláné, ö r . 
dögh Károlyné, Szügyi Jánosné, 
Mára Péterné, Tóth IH Jánosné 
és Jójárt Istvánné is annyit tel-
jesít, mint én. ö k is hétfőn kezd-
ték. 

— Sokat kaptam már a de 
mokráciától — mondja kis ide 
múlva, amikor ismét összeköt 
egy szálat. — Két nap óta ér 
zem, hogy a munka mennyire 
becsület d o l g a . . . — És büszke 
vagyok arra, hogy én, az i f jú 
muqkás példát mutathatok idő 
sebb dolgozó társaimnak is. 

* Kürti László 

J f 4 u m u i i k á w k c l úlllantősskoíL 
Megálltak helyiket a villamosvasút SzlT-esei a vasárnapi nagy 

forgalomban 
A szegedi Villamosvasút ifjú-

munkásai ismételten bebizonyí-
tották, hogy megértették Pár-
tunk szavát: nemcsak a tanu-
lásban és elméleti színvonaluk 
emelésében mutatnak jó példát, 
hanem a munkában is. 

Az elmúlt hét folyamán elha-
tározták, hogy a vasárnapi vá-
sár alkalmával az idős dolgozók 
segítsége nélkül bonyolítják le a 
városban a villamosforgalmat-
Erre a közös munkára már az 
első napokban több mint 40 i f . 
jumunkás jelentkezett, de később 
nég többen kérték az üzem 

SziT vezetőségét, hogy résztve-
hessenek ebben a munkában. 

Vállalt feladatukat nagy si-
kerrel is végezték el. Vasárnap 
nemcsak a kocsivezetői és ka-
lauzi teendőket látták él az ifjú-

munkások, hanem a központi 
megállónál is a forgalmat ifjú-

munkások irányították. Percnyi 
pontossággal indultak és érkez-
tek a villamosok, váltókezelők, 
szerelők, karbamtartó munkások 
ezen a napon mind ifjúmunká-
sok voltak. 

— Szinte nem is vártuk, hogy, 
ilyen szépen menjen minden — 
jelentette ki Marcella Zoltán, a 
villamosvasút forgalmi ellenőre, 
— Amit megígértek, az ifjumun. 
kások, be is tartották. Nem tör-
tént egyetlen villamosszerencsét-
lenség sem, mert kellő figyelem* 
mel végezték munkájukat. 

Ezzel bebizonyították, a villa-
mos SzIT-es fiataljai, hogy a jö-
vőben még sokkal nagyobb fel-
adatokat is el tudiMk végezni, 
így akarják valamennyien bebi-
zonyítani, hogy válóban példa-
képüknek tekintik és igyekeznek 
követni a hős lenini Komszomol 
fiataljait. 

Kiértékelfék a termelési szerződéseket 
a SzövOSz és a gépállomások küldöttei 

Közös értekezletet tar to t tak a 
szegedi DÉFOSz helyiségében a 
SZÖVOSz és a nagyszegedi gép-
állomások küldöttei. Az értekez-
let résatvevői kiértékelték a ter-
melési szerződések e redményi t 
és hibáit. Megállapították, hogy 
a szerződéskötésben Nagyszeged 
területén országos eredményhez 
viszonyítva, kisebb lemaradások 
mutatkoznak. Ennék oka, hogy 
földművesszöveftkezeteinik, a népi 

ezervek nem tar tot tak szoros 
kapcsolatot a Pár t helyi szerven 
zeteivel. | 

Az értekezlet résztvevői rész-
letesen tárgyalták meg a talaj., 
művelési szerződések kérdését te. 
Elhatározták, hogy községen-" 
ként külön értekezleten tárgyal-" 
jék meg a népi szervek bevoná-
sával a talajművelési és termelé-
si szerződéskötések további szer-
vezési munkájá t . 

A s z e g e d i o r v o s e g é s z s é g ü g y i értek e z l e t 
a f o g s z u v a s o d á s e l leni k ü z d e l e m r ő l 

t a n á c s k o z o t t 
Nagyszámú érdeklődő részvé-

telével . tartottá meg az Orvos-
egészségügyi szakszervezet Sze-
geden, a bőrklinika tantermében 
tapasztalatcsere értekezletét. 
Ezen a fogszuvasodás elleni küz-
delem feladatait tárgyalták meg. 

Az értekezleten dr Haittyasi 
Dezső szegedi egyetemi tanár 
rámutatott a fogszuvasodás el-
leni harc nagy jelentőségére. Ki-
fejtette, hogy ez ellen a népbe, 
tegség ellen szervezetten kell 
küzdeni, mert igen sok káros ha-
tása van, igy pé'.dául gátolja a 
dolgozók munkaképességét is. 
Ismertetését vetítettképes • elő-
adással fejezte be, majd dr Fe-
kete László a budapesti Élelme-
zésiudmányi Intézet kiküldötte 
szólalt fél. Hangsúlyozta, hogy 
a fogszuvasodás elleni harcot 
nagyban elősegíti, ha az orvosok 
és élelmezési szákértők szorosan 

együttműködnek ezen a téren. 
Az Országos Egészségügyi In-

tézet küldötte, dr Szabó Géza ar-
ra mutatott rá, hogy különösen 
a napközi otthonokban és böl-
csődékben van nagy szerepe ez 
ellen a népbetegség elleni harc. 
nak. Itt a helyes táplálkozás meg. 
valósításával elejét lehet venni 
a fogszuvasodásnak. Dr Szánthó 
György hódmezővásárhelyi köz-
kórházi főorvos beszámolt kuta-
tásainak eredményéről, s rámu-
tatott arra, hogy többezer meg. 
vizsgált személyből 96.4 Száza-
lék fogszuvasodásban szenvedett, 
különösen az idősebbek közül. 
A fiatalabbak egy része mentes 
volt ettől a népbetegségtől, 25 
éven felül azonban már nem ta-
lált olyat, akinek ne lett volna 
meg ez a fogbetegsége. 

Az értékes előadásokat részié, 
tes megbeszélés követte. 

M E G H O Z T A E R E D M E N Y E T A T E R V F E L B O N T A S 
az ujszeqedi ládagyárban is 

Sebők elvtárs 170 százalékra termel és 5 forint 
29 fillért keres óránként 

Sebők Károly elvtárs kimért, 
nyugodt mozdulatokkal dolgozik 
a Tiszamenti Fűrészek NV uj-
szegedi ifelepe ládagyárának si-
vító szélezőgépe mellett. A le-
szélezeit ládarészek gyorsan ke-
rülnek ki a gépből. 

— Eddig nem tucPuk, hogy 
mit kell teljesítenünk naponta 
— mondja. — Most a felbontott 
terv segítségével én is tudom, 
hogy mit kell termelnem gépe-
men. A reám eső feladatot min-
dig teljesítem, mert tudom, hogy 
csak így válik valóra tervünk. 
Szeretem a tervet, mert a mi-
enk, a mi életünket teszi széppé. 

Sebő Károly elvtárs átlagosan 
170 százalékot ér el naponta, 
óránként 5 forint 29 fillért ke. 
res. Jó eredményét akkor kezdte 
elérni, amikor felbontották a 
tervet s amikor megjelent a Párt 
Központi Vezetőségének határo-
zata. Sebők Károly lelkesen vesz 
részt a szocialista munkaver-
senyben, a szakma legjobbja sze-
retne lenni. 

— Tudom, hogy az eredmé-
nyekkel nem elégedhetek meg 
— mondja — azon leszek, hogy 
még többet termeljek. 

I f j ú Szabó Jenő segédmunkás, 
aki Sebők gépénél dolgozik, 

ugyancsak 178 százalékot ért el, 
óránkénti keresete 3 forint 17 
fillérről 4 forint 30 fillérre emel-
kedett. 

Az asztalosok is jó temetési 
eredményeket crnek el. Tóth Fe-
renc és Frank Antal 169 száza, 
lékra termel, órabérük 5 forint 
25 fillér. 

A többi dolgozók is jelentős 
lépést tettek előre a többterme-
lés útján a Központi Vezetőség 
határozata óta. A fagyapot üzem 
dolgozói például heti tervüket 
146 százalékban teljesítették. 

Komplex és minőségi 
brigádok a Démában 

Az MDP Központi Vezetőségének 
határozata után a szegedi DÉMA 
cipőgyár dolgozói is megvizsgálták 
eddigi munkájukat, megállapították 
a hiányosságokat és kijelölték so-
ronkövetkező tennivalóikat. 

A Központi Vezetőség határozata 
nyomán a fizikai és a műszaki dol-
gozókból két komplex brigád ala-
kult; aẑ  egyik a csákozóban, a má-
sik a gépteremben. A komplex bi i . 
gádok már eddig is igen jelentős 
eredményt értek el, a többtorme-
lésért folyó küzdelemben. 

A szabászok két minőségi brigá-
dot alakítottak, hogy még eredmé-
nyesebb munkát tudjanak végezni. 


