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KÖZELEDIK A 1AVASZ1 
mezőgazdasági munkák ideje 

Gépállomások, termelőszövetkezeti csoportok készülnek a tavaszi mező-
gazdasági munkákra — a kübekházi földmüvesszövetkezei még az őszi 

sártól sem tisztította meg gépeit 
A newszegeői községek, tanyák dolgosé parasztjai már javítgat-

jOk a felszereléseiket, éleztetík az dkevasat. készítik elő a vetőgépet, 
hogy aminf alkalom nyílik, nekifoghassanak a munkának. Nagyot len-
dített ezen a készülődésem, a mimiszter'anács határozata a növény ter. 
melés fejlesztéséről. Gyorsabban járnak azóta a kezek a gépállomáson, 
a termelőcsoportokban, de szorgalmasabbon dolgoznak az egyénileg 
gazdálkodó parasztok U. 

Még alig jelent meg a hatá-
rozat, értekezletet tartottak, 
megbeszélték a határozat pont-
jait, különösen azokat, amelyek 
rájuk vonatkoznak. Valamennyi 
gyűlésen egyhangú vélemények 
hangzottak el és hasonló hatá-
rozatokat hoztak. Megvalósítjuk 
a minisztertanács határozatát — 
fogadták meg mindenütt. 

A jobb terméseredményért 
A gyűlések óta lázasan ké-

szülnek, mert csupán pár hét és 
itt a tavaszi munkák ideje. Va-
lamennyien jól tudják, hogy a 
tavaszi munkák helyes elvégzé-
sétől nagymértékben függ a ter-
méseredmény. Ezért kötöttek ta-
lajmfivelési szerződést a gépállo-
másokkal, hogy biztosítsák a 
jó talajmunkát, amely éppen 
olyan fontos a termésemélés 
szempontjából, mint az idejeben 
elvégzett munka. 

Nagyszeged valamennyi gép-
állomásán tömegesen jelentkez-
nek naponként a dolgozó pa-
rasztok, hogy szerződést kösse-
nek. Megelégedetten, boldogan 
látják azt a készülődést, ame-
Hyót a traktorosok végeznek 
azért, hogy becsületes, Jó talaj-
munkát adhassanak a meginduló 
tavaszi munkálatok idején. 
Örömmel, büszkén néznek végig 
B hároméves terv ajándékán, a 
traktorok hosszú során, ame-
lyek kijavítva, tisztán, olajtól 
csillogó testtel állanak a gép-
állomás traktorszínjében és vár-
ják, hogy tavasszal újra elin-

duljanak ki a hatérbe, a ta-
nyák közé. 

A kübekházi földmüvesszövet-
kezet udvarán azonban másfajta 
kép fogadja az érdeklődőket. A 
szövetkezet gépszínje teljesen 
zsúfolt cséplőgépekkel, ekékkel, 
vetőgéppel, sőt még a traktorok 
is itt foglalnak helyet. Ezekről 
nem mondhatjuk el, amit a gép-
állomás gépeiről. Rendszertelen 
összevisszaságban, árván állanak 
itt a gépek ősz óta Az egyik 
traktor még ugyan ugy áll 
ott sárosan, piszkosan, ahogy 
az őszi szántást elvégezte. Sen-
kinek nem jutott eszébe, hogy 
ezt is jó lenne megtisztítani. 
Van olyan gép, amely az udva-
ron a szabad ég alatt áll hosz-
szú hónapok óta. Igy álnak itt 
gazdátlanul, nem forcüt rájuk 
gondot senki. Az udvaron sza-
badon járhatnak az idegenek és 
akár kárt is tehetnének az érté-
kes gépekben. A szövetkezet ve-
zetősége elfelejtette, hogy ezek 
a gépek a kőz tulajdona, a kü-
bekházi dolgozó parasztok tulaj-
dona. 

A felszabadulás után a Szov-
jetunió segítségével és a Párt 
vezetésévei hosszú cselédsor 
után földet kaptak a kübekházi 
nincstelenek és kisparasztok. 
Maguk emberei lehettek. A 
földhöz gépet is kaptak, hogy ne 
szoruljanak a kulák igauzsorájá-
ra. Most ezek a gépek a földmü-
vesszövetkezet vezetőségének hi-
bájából sárosan, piszkosan, kija-
víts tlanul állanak ott a gépszín-
ben vagy az udvaron. 

Más községben és a terme-
lőcsoportokban, gépállomásokon 
készülnek a tavaszi munkálatok-
ra. A kübekházi földművesszö-
•etkezet ellenben nem törődik 
ezzeL A használható traktoreké-
ket vastagon marja a rozsda, 
amely évtizedekkel megrövidíti 
az eke élettartamát. Máshol már 
élezik az ekevasat, Kübekházán 
a földmüvesszövetkezei udvarán 
a rozsda marja. 

Több éberséget! 
A minisztertanács felhívja az 

állami gazdaságot, a gépállo-
mást, a termelőszövetkezeti cso-
port tagjait és a dolgozó pa-
rasztságot, hogy fokozottabb 
éberséget tanúsítsanak dolgozó 
népünk és dolgozó parasztság 
ádáz ellenségeik, a kulákok ak-
namunkája megakadályozására. 
Leplezzék le rémhíreiket és aka-
dályozzák meg kártevő szándé-
kuk valóraváltását. 

Kübekházán a földmüvesszö-
vetkezetnél nem mondhatjuk, 
hogy megszívlelték a miniszter-
tanács felhívásának ezt a részét 
sem. A gépek még most itt ott 
állnak „gazdátlanul", bárki kárt 
tehet bennük. Kübekháza dol-
gozó parasztsága többízben ki-
nyilvánította akaratát; hogy 
akarja az ötéves tervet, hogy 
kész harcolni annak megvalósí-
tásáért. A földművesszövetkezet 
vezetőségének is ebben a szel-
lemben kell dolgoznia Követnie 
kell a gépállomások és termelő-
szövetkezeti csoportok dolgozói-
nak példáját, akik készülnek a 
tavaszi munkálatokra, hogy biz-
tosítsák az ötéves terv első évé-
nek jó termését, a növényfejlesz-
tésünk kétéves tervének végre-
hajtásét 

Kürti László 

MINDEN KÉPEN ÉS FESTMÉNYEN 
a nagy Sztálint látjuk 

iLCrzét "kéf hét óta naponta szá-
itak és százak tekintik meg a 
Magyar-Szovjet • Társasig köz-
ponti székházában a „Nagy 
Sztálin harcos élete" című kiál-
lítást. A szegedi dolgozók nem 
győznek betelni „ kiállítás szép-
ségeivel és azzal a sok hasznos 
tudnivalóval, amelyet a kiállítás 
nyújt nekik. Vannak olyanok, 
akik már kétszer, sót háromszor 
is végignézték a gyönyörű, kiál-
lítást és — mint mondják —, 
mindig újabb és újabb tapaszta-
latokkal gazdagodnák. 

— Nagy számban vettünk 
részt a kiállításon — írják a 
rókusi MNDSz asszonyok. Itt 
minden egyes képnek külön tör 
ténrime van. Magában foglalja a 
képsorozat a ml történelmünket 
is a felszabadulástól napjainkig. 
És ha végignézzük a kiállítást, 
még inkább meggyőződéssé vá-

lik bennünk, hogy minden ered-
ményünket Sztálin elvtársnak és 
a nagy Szovjetuniónak köszön-
hetjük, 

A Madách-utcai általános is-
kola tanulói is levele* írtak szer-
kesztőségünkhöz. 

— A kiállításon nagyon sokat 
tanultunk — trják a levélben. 
Volfak olyan pajtások, akik azt 
mondották, hogy bizony keveset 
látták Sztálin pajtást, De ami-
kor elbeszélgettünk arról, hogy 
mit láttunk a kiállításon. rájöt-
künk arra, hogy minden képen 
ég festményen a nagy Sztálin 
látszik, mert neki köszönhetjük 
azt. hogy felszabadultunk és .a 
felszabadulást bemutató képso-
rozatban is 

az 5 harcos élete 
nyilvánul meg. Amikor a Textü-
kombinátba beszerelik az új 

Süló avifó Nemzeti Válla'at alakult Szegeden 
Mult év decemberében minden 

10 munkásná l több dolgozót fog-
lalkoztató üzemet államosítottak. 
Ezek között az üzemek között 
volt három magánkézben lévő 
autójavító üzem is Most ezt a 
három autójavító műhelyt egyesí-
tették .,11-es s 7 á m ú Autójavító 
Nemzeti Vállalat" néven. A 11-
számú Autójavító NV-nek Békés-
csabán. Orosházán, Makón. Vá-
sárhelyen és Szentesen is van te-

lepe. 
Az Autójavító NV-nek a jövő-

ben feladata lesz a délmagyaror-
szági részeken lévő autóparkjaink 
áttendó rendbentar tása és a köz-
lekedés meggyorsítása érdekében 
a javítások mielőbbi elvégzése, 
ötéves tervünkben számos ú j te-
herkocsi kerül forgalomba, me-
lyeknek karbanta r tása szintén az 
Autójavító Nemzeti Vállalatok 
feladata lesz. 

Tanulmányozzuk 
a Szovjetunió halaimat eredményeit 
és Insznál ii! lel szochlfzmusunk építésében 

szovjet gépéket, akkor is Sztálin 
Pajtást látjuk, aki segítségünkre 
sief és harcol azért, hogy még 
jobb életünk tegyen. Amikor azt 
látjuk, hogyan mentette meg a 
Szovjetunió Budapest népét az 
éhségtől, láthattuk azt a nagy 
szeretetet, amelyet Sztálin elvtárs 
érez „ magyar dolgozó nép iránt. 
A kiállítás közelebb hozta mind.-
annyiunkhoz a vfldg dolgozóinak 
vezérét• Mi ezután még jobban 
fogunk tanulni, hogy örömet sze-
rezzünk nagy felszabadítónknak 
aki harcolt értünk/„ békéért, a 
jobb jövőért. 

Napokig el tudnám nézni eze-
ket a csodálatosan szép képeket 
— Írja Kovács Ferencné. Különös-
képpen tetszett nekem az a gyö-
nyörű kép, amelyen. .Sztálin elv-
társ a munkás és paraszt asszo-
nyokat fogadja. Ezek az asszo-
nyok 

boldogan mennek 
nagy vezerük elé, 

aki meghozta nekik és nekünk 
magyar asszonyoknak is a sza-
bad. boldog életet. 

Schwarcz Lipótnét a kiállítás-
nak az a része ragadta meg kü-
lönösképpen, am<>ly a Szovjet-
unió kulturális életét mutatja be. 

— Láfhatjuk, hogy a Szovjet-
únióban a kultúra válóban a né-
vé. Az üzemekben, a kolhozokban 
hatalmas könyvtárak állanak a 
dolgozók rendelkezésére• A szov-
jet kultúra messze meghaladja a 
nyugati államok kultúráját, ahol 
a kutúra áldásaiban csak „ ki-
váltságosok részesü'hetnek. Szo-
ciális téren is láthatjuk, mennyi-
re nagyrabecsülik, nagyraértéke-
lik az embert a Szovjetunióban. 
Gyönyörű munkósnyara? 'k, nap-
köziotihonok, kényelmes munkás-
lakások állnak a dolgozók rendel-
kezésére. 

D U B J A G A E L V T Á R S N Ö 
U T A T M U T A T O T T 

Szombati lapunkban beszá-
moltunk Dubjaga elvtársnő sze-
gedi látogatásáról. A Fáklya 
Moziban tartott előadásán ösz-
szegyűlt dolgozók nagy figye 
lemmel hallgatták az előadást. 
Dubjaga elvtársnő előadásában 
ismertette azokat a kiemelkedő 
eredményeket, amelyeket a 
Szovjtúnió ért ti a termelés vo-
nalán, a Sztahánov-mozgalom 
tizennégy éve alatt 

Előadása kezdetén megkö-
szönte azt a meleg szeretetet, 
amelyben a szegedi üzemek dol 
gozói részesítették fogadása al-
kalmából, majd a Szovjetúnió 
dolgozóinak üdvözletét tolmá-
csolta az összegyűlt szegedi dol-
gozóknak és további munkájuk-
hoz sok sikert kívánt. Elmon-
dotta, hogy a tizenhatgépes 
rendszert nyolc évvel ezelőtt 
kezdte meg, amelyben mumíkája 
tökéletes megszervezése folytán 
kimagasló eredményeket ért eL 

Dubjaga elvtársnő ezután a 
sztahánovisták munkájáról be 
szélt. Ezzel kapcsolatban elmon 
dotta hatnapos itt tartózkodása 
alatti tapasztalatait a magyar 
Szthánov-mozgalommal kapcso-
latban. 

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a magyar dolgozók leg-
többje még mindig arra törek-
szik, hogy a büszke sztahánovis. 
ta címet megerőltetett fizikai 
munkáján keresztül érdemelje 
ki. Dubpga elvtársnő világosan 
rámutatott érmek helytelenségé 
re. 

— A Sztáhánov-mozgalom — 
mondotta — nem a puszta erő-
kifejtésre épül fél, hanem a 
munka tökéletes megszervezésé-
re, különösen újításokra és ész-
szerűsitésekre, amellyel a dol-
gozók a technikai normát döntik 
meg. Ha a Sztahánov.mozgalmat 
a nyers erőkifejtésre építenénk, 
helytelen volna, mert a fizikai-
lag túlhajtott dolgozó nem bír-
ná sokáig a túlzott meger-Ue. 
tést. 

Dubjaga elvtársnő javasolta, 
hogy a SzovjetúniÓhoz hasonló-
an a sztahánovisták gépjeire vö-
rös zászlókat rakjanak ki az 
üzemekben, amellyel megkülön-
böztetik őket a többi dolgozók-
tól. Felhívja a dolgozók figyel 
mét arra, hogy ha valaki szfca-
hánovisrba akar lenni, a legelső 
feladata, hogy a technikával és 
a saját gépjével alaposan megis-
merkedjen. 

— Nálunk a dolgozókkal elő-
ször is a gépet ismertetik meg — 
mondotta — hogy jó munkát tud-
jon végezni és a technika elsa-
játításának segítségével terme-
lékenységét fokozatosan emelni 
tudja. De ezután is állandóan 
tanulnia kell, mert aki nem ta-
nul, nem bírja a technika roha-
mos fejlődésével az iramot é& 
lemarad. 

Ezután ismertette a mérnö-
kök és technikusok szerepét a 
munka megszervezésében, a 
Sztah ánov-mozgaiom támogatá-
sában. 

— A Sztahánov mozgalom ki 
szélesítése érdekében feltéllenül 

szükséges — hangoztatta Dub-
jaga élvtársnő — hogy a Sztaha-
novista munkamódszerét átadja 
többi dolgozótársának a szóda, 
lista munka/verseny kiszélesítése 
érdekében. Nálunk az uj munká-
sokat sztahánovisták mellé oszt* 
jak be, hogy mielőbb elsajátítsa 
azt a módszert, amelynek segít-
ségével könnyebben, magasabb 
százalékot érnek el. A Sztáhá-
nov.mozgalom fejlesztése érde-
kében rendszeresítették az úgy-
nevezett „sztahanovista kedde-
ket" ahol sztahánovisták össze-
jönnek. Ilyen alkalmakkor a leg-
jobb sztahanovista előadást tart 
és átadja munkamódszerét tob. 
bi társainak. 

— Nálunk a Szovjetunióban 
minden ember ugy osztja be ide. 
jét, hogy napi munkája elvég-

' zése után még a társadalmi mun-
kában is részt tud venni. De 
van ideje tanulni és szórakozni 
is. A szovjet dolgozók számára 
könyvtár, színház, üdülő, uszo-
da, korcsolyapálya és ezenkívül 
még számos művelődési és szó. 
rakozási lehetőség áll rendelke-
zésre, amelyeket dolgozóink 
igénybe is vesznek. 

Ezután Dubjaga elvtársnő a 
szovjet dolgozók munkához va-
ló viszonyáról beszélt. Elmon-
dotta, hogy az üzem valamennyi 
dolgozója munkaversenyben vég-
zi munkáját és4 minden igyeke-
zettel azon van, hogy a lehető 
legjobb minőségű árut állítsa 
elő. Nagy gondot fordít arra is, 
hogy a selejt és a hulladék mi-
nél kevesebb legyen. A Szovjet-
unióban ma már nem fordul elő, 
hogy a gyapotot kéz és geptör-
lésre használják, mint még ná-
lunk némely helyen• A Szovjet, 
unióban a munkahely tisztasága 
s az anyagmegtakarítás a dol-
gozók kiüíúrájának egyik fokmé-
rője. 

— A Bolsevik Párt szerepe a 
termelés vonalán kiterjedt az 
irányításra, az ellenőrzésre is — 
mondotta, — de felmérhetetlen az 
a támogiatás, amelyet Pártunk 
nyújt minden dolgozónak, mind a 
munkájában, mind a magánélet-
ben. Pártunk bölcs irányításá-
nak köszönhetjük, hogy a ter. 
melésben és általában minden 
vonalon olyan eredményeket ér-
tünk el, amelyek felülmúlják az 
egész világ eddigi eredményeit, 

Dubjaga elvtársnő a Szovjet-
únió ifjúságának a lenini Kom-
szomolnak szerepét és munká-
ját ismertette. Elmondotta, hogy 
a vüágháboruban számtalan 
komszomolista hős járt elől jó 
példával a többi bajtársai előtt, 
de most a termelésben is a Kom. 
szomol ifjak kimagasló eredmé-

' nyeket érnek él. 
j Dubjaga elvtársnő előadásá-
i ból a szegedi dolgozók számta-
lan tapaszvalatot szűrtek le. Az 
előadásból merített tapasztalato-
kat kitűnően fel tudják majd 
használni munkájuk végzésében 
és jelentős szerepe lesz terme-
lékenységük emelesében, a Szta-
hánov-mozgalom kiszélesítésé-
ben, amely a szocializmus építé-
sét gyorsítja meg. 

Technikusbrgád alakult 
a Textílkombínát szerelési mun^la?a fnil 

A szegedi Textilkombinát fo-
nóüaamének teljes felszerelése ós 
idő előtti beindítása érdekében a 
szerelésnél dolgozó Beruházási 
NV technikusai brigádot alakítót, 
t&k. Az alakulási jegyzőkönyv-
ben feltüntették mindazokat a 
szempontokat, amelyek segítségé-
vel a brigád tagjai könnyebben 
oldhatják meg feladataikat. 

A pontokban szerepel a köl-
csönös segítség, a szerelésnél elő-
forduló műszaki problémák meg-
oldásánál. Ugyanakkor a brigád 
tagjai a szakoktatásról sem fe-
ledkeznek meg. Esténként, mun-
ka után előadásokon ismertetik 
az új technikusok előtt a textil-
technika és a fonóipar szakkér-
déseit. A technikusok osztályai-
kon belül nemcsak szakszámítá-
eok végzésével és ellenőrzéssel 
foglalkoznak, hanem a gépek 
szerelésénél és beindításánál 
gyakran fizikai munkát ia vé-

geznek. A brigád közösen foglal-
kozik a Szabad Nép olvasásával, 
hogy követni tudják az ország-
ban a termelés fejlődését. 

A brigád' minden tőle telhetőt 
meglesz, hogy a szerelési mun-
kálatok zavartalanul folyhassa-
nak és a Textilkombinát egész 
fonórészlege minél előbb megin-
dulhasson. 

Meghívó. Szegedi Temetkezési 
Biztosító Egyesület 1950. márci-
us 2-án délu án 6 órakor, határo-
zatképtelenség esetén március 12-
én délelőtt 10 órákor az egyesület 
Partizán-utca 16 sz. helyiségében 
tart ja 102. évi rendes közgyűlésé', 
melyre a taroka, ezennel meghívja 
a® elnökség. Tárgysorozat: 1. Gyű-
lés megnyitása. 2. Titkári jelentés. 
3. Zárószámadás, költségvetés, 
számvizsgáló bizottság jelentése, 
felmeafvény. 4. Fellebbezések elbí-
rálása. 5. indítványok. 6 Szám-
vizsgáló bizottság választása. 7,-
Gyűlés bezárása. 


