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A JO VERSENYSZELLEM SEGÍTETTE 
az ujisw^edi „TJöitiíidái" tevntelScs&ftorf 

m u n k á j á t 

Pénteken kerflRiek be az e'ső ga-1 ségüknek és saját személyes ögyük-
bon ás zsákok, az idei aratás első nek tartották, hogy versenyben dol-
gabonaszemei a szegedi földműves-' gózzanak, versenyben tegyenek ele-

Hernddi Bfia elvtárs a szegedi üzemi dolgozók nevében átveszi a Ha-
ladás termelócsoporttól az első begyűjtött gabonát. 

szövetkezet Bocskai-utcai raktárá-
ba — amint arról a „Délmagyaror-
szág" szombati számában beszámol-
tunk. Az első gabonás zsákokkal, 
ünnepien feldíszített kocsiján az uj-
szegedi „Haladás" termelőcsoport 
dolgozó parasztjai jelentek meg a 
raktárnál, akik elsőnek akartak ele-
get tenni terménybegyüjtési kötele-
zettségüknek. őkert követték a Dó-
zsa György terme'őcsoport tagjai, 
akik így a második helyet érték el. 

A „Haladás" termelöcsoportot jo-
gosan érte az a megtiszteltetés, 
amelyben részesültek a gabonabe-
adási ünnepségen. Jogosan érte 
őket, mert nem véletlen, hogy az 
elsők lettek a terménybegyüjtésben. 
Ezt az elsőségeit azzal tudfák elérni, 
hogy mindenben a legalaposabban 
követték Pártunk Iránymutatását és 
egészséges közösségi versenyszel 
lom alakult ki a csoportban és a 
csoport va'amennyi tagja között. 
Mindannyian legfontosabb köteles-

get a minisztertanács határozatá-
ban leszögezett előírásoknak, ame-

Eredmények és fogyatékosságok 
a kereskedelmi nemzeti vállalatok 

munkájában 

lyefc mindegyike dolgosé népünk 
még jobb, nyugodtabb életét szol-
gálja- A többi szegedi termelő cso-
portok, de más csoportok dolgozói 
ls példát vehetnek tőlük. Megtanul-
hatják, hogy csak az a munka lehet 
eredményes, amelyet a tökéletes 
versenyszellem lendít előre azon az 
úton, amelyet Pártunk jelölt ki. 

A „Haladás" termelőcsoport dol-
gozói hálásan gondoltak az elért 
nagyszerű eredmények után Pár-
tunkra, amely nemcsak irányt mu-
tatott számukra, hanem ál'andóan 
segítette, támogatta is őket, éppen-
úgy, mint a többi termelőcsoporto-
kat, de az egyénileg gazdálkodó 
dolgozó kis- és kőzépparasztokat is. 
A csoport legkiválóbb dolgozói ez-
ért jelentették ki, hogy szeretnének 
Pártunk tagjai lenni és így végezni 
még jobb, még tökéletesebb mun-
kát. Pártunk örömmol fogadja so-
raiba mindazokat, akik kiváló mun-
kájukkal, a dolgozók álUmáho? vaM 
hűségükkel bebizonyították, hogy 
megérdemlik a párttagsággal Járó 
megtiszteltetést. 

A Dóssá György termetöcsoport dolgozó* közvetlenül a Haladás cso-
port után adják be gabonájukat. 

SZEGED T - O H M NAPJAI 
Két nap alatt 270 hektoliter sor és egyetlen cukrászdában öt mázsa 

fagylalt fogyott — 46 fokos kánikula a napon 

hétköznapi látogatott-Jún ius utolsó napján bekö-
szöntött az igázd kánikula. A 
forró jevegő szinte nyomasz-
tóan nehezedett Szegedre ós 
környékére is. Pénteken dél-
ben árnyékban főiül volt a 40 
C fokon. A mejeg szombatra 
még fokozódott, mert a déli 
órákban napon 46 fokot mu-
tatott a hőmérő. 

A Meteorológiai Intézet pén-
teken déli össze fogaló jelenté 
sében közölte, hogy az idei 
június általában Európaszerte 
rendkívül száraz és meleg 
volt. A Földközi-tenger meí-

azonban jelentéséhez mintegy 
vigasztalásul hozzáfűzte: egy-
két napon belül hűvös Jégtö-
meg érkezik, esők, zivatarok 
várhatók. 

A nagy meleg-
ben megteltek 
a szegedi für-
dők. A tisza-
parti strandon 
csak úgy nyü-

zsögnek a tikkasztó hőség e]ől 
menekült emberek, akik a hűs 
vízben kerestek enyhülést, le-
hűlést. Pénteken és szombaton 
például az újszegedi verseny 

lett 35—40 fokos hőséget mér-1 uszodában 1500an fürödtek, 
tek. A Meteorológiai Intézeti ami körülbelül kétszerese a 

ARATTAK A HONVÉDEK 
„Könnyű a szivünk, vidám 

a nyár, 
Mint röpke szellő, dal messze 

szállj, 
Boldog hazában új ifjúságunk 
Országot épít már" ... 

HAJNAL. 4 ÓRA. 

A házak ablakai álmos sze-
mekkel pislognak a nagy 
csöndbe. Hol, indára nóta csat-
tan a Honvédség dolgozóinak 
ajkán. Gyülekeznek. Aratni 
mennek. — Az új Magyaror-
szág vidám nyara munkára 
lilv bennünket. Munkára n 
nép, a Párt! S mi boldogan 
megyünk. 

Hamar megalakulnak bri-
gádjaink s pár perc múlva is-
mét csöndes a Sztálin-körúJ. 

ALGYŐ FELÉ 
robpg az autónk. A „Szabad-
ság" termelőcsoportban már 
várnak bennünket. Gyorsan 
hagyjuk ott tjjrummogó paur , 

rendes 
ságnak. 

baton a 

Sokan akadtak, 
akik a söröskorsó-
ban vagy a cuk-
rászdában igyekez-
tek menedéket ke-
resni a rekkentő 
hőség elől. Egyedül 
pénteken és szom-

sörözőkbcn és népboltok-

A Szovjetunió példája igazol, 
ja, hogy a szocialista kereskede-
lem a kiváló szervezettségével, a 
javak jó, zavartalan elosztásával, 
a tervszerű és gyors áruforga 
lommal nagymértékben hozzájá 
rul a szocializmus épil.éséhcz. 
Pár unk Központi Vezetősége 
rámutatott legutóbbi határozatá-
ban arra, hogy: „Biztosítani kell 
a kereskedelemben a szocialista 
szektor helyes működését." 

Az országban mindenütt, a 
gyárakban, a termélőcsoportok, 
ban, állami gazdaságokban, hi-
vatalokban a dolgozók mind azon 
igyekeznek, hogy még több, még 
jobb munkával, a termelés foko-
zásával segítsék ötéves tervünk 
mielőbbi megvalósítását, a szo-
cializmus felépítését. Kereske-
delmi nemzeti vállalataink dol 
gozóinak is világosan meg kell 
látniok, hogy ezeknek a hatal-
mas célkitűzéseknek megvalósí-
tásában nekik is tevékenyen 
részt kell venni s legfőbb köte-
lességük a népgazdaság érdekei-
nek megfelelően dolgozni. 

Népi demokráciánk ellenségei 
és a polgárság különösen a ke. 
reskedelemmel kapcsolatosan 
próbálta elhitetni azt a hazug 
álláspontját, hogy azt csak pol-
gári érteleimbein lehet folytatni. 
Azt állították, hogy a kereske. 
delimet sohasem lehet szociali-
zálni, mert ez a terület az, ahol 
mindig szükség lesz az egyéni 
vállalkozók, a tőkével rendelkező 
emberek magánkezdeményezésé-
re. Ma már nagykereskedelmünk 
teljesen, kiskereskedelmünk pe-
dig javarészében államosítva van 
és az eddigi tapasztala/tok azt 
mutatják, hogy fiatal, szocialista 
kereskedelmi szektoraink általá-
ban megálltak a helyüket, be 
tudták tölteni hivatásukat a leg. 
több esetben. 

Azonban éppen a szocialista 
kereskedelem ellőtt álló nagy 
feladatok érdekében és azért, 
mert az igazi szocialista keres-
kedelem még nem bontakozott ki 
teljesen országunkban, helyes, 
ha kereskedelmi nemzeti vállala-
taink szétnéznek a saját portá-
jukon, megvizsgálják a munkáju-
kat, hogy valóban meg tudnak.e 
felelni a követelményeknek, meg-
nézik, milyen hibák mutatkoznak 
akár szervezeti felépítésükben, 
akár tevékenységükben. 

Ha a szegedi kereskedelmi 
vállalatok szervezeti felépítését 
nézzük, meg kell állapitanunk, 
hogy csaknem mindegyiknél igen 
rossz a szociális összetétel, fel-
tűnően kevés a munkáskáder, 
annál több a kispolgári elem, — 
sőt, ami még súlyosabb —. he-

ban tobb n.nt ^/u neKtomer sor , y e n k é n t „módosabb" polgárok 
fogyott el. Jun.us hónapban pedig * * * _ 

pánk", hogy a nap már mun-
kában találjon bennünket. S 
mire a nap felkel, a dúskalá-
szú búza már kötött kévékben 
fekszik mögöttünk. 

OH voltunk köztetek, dolgo-
zó paraszttársaink. 

SEGÍTETTÜNK 
nektek. Segítettünk, mert T& 
letek jöttünk, el, hogy mun-
káitokat védjük, hogy védő-
pajzs legyünk az imperialis-
ták háborús uszításai ellen. Tó 
letek jöttünk, de belőletek táp-
lálkozunk. 

S MA ÚJRA ITT 
vagyunk munkahelyeinken, őr 
helyeinken. De szívünk ott 
dobog bennetek. Veletek jár-
juk gondolatban a határt, ve-
letek dolgozunk. Veletek, akik 
munkátokkal a szocializmust, 
a mi szocializmusunkat is épé . neh°áy a már learatott gabona ned-
titek. . I vesséáet kapjon és csírázásnak in-

a inult év júniusában elfogyasztott 
sörmennyiségnek éppen háromszo-
rosát fogyasztotta el Szeged közön-
sége, mégpedig ezerötszázharminc 
hektólitert. 

A szegedi cuk-
rászdák is igen 
nagy látogatott-
ságnak örvend, 
hettek. Alig 

győznek annyi 
fagylaltot készí-

teni, amennyit a forró katlan-
szerü utcáról betévedt, eltikkadt 
vendégek ne fogyasztanának el. 
A Virág cukrászdában például 
két nap alatt több mint öt má-
zsa fagylaltot adtak el. 

A hőségben lehetőleg fehéri vagy 
minél világosabb vászonruhát visel-
jünk. Kevés húst és kevés zstrt fo-
gyasszunk, könnyen emészthető éte-
leket eíviink és egyszerre ne sokáé. 

A Meteorológiai 
Intézet szerint a 
nagy meleg után zi. 
vatarok, esők vár-
hatók. A dolgozó 
parasztságnak aján-

latos felkészülni a viharra, esőre. 
Jól kössék ezért össze a kévéket, 
jól rakják össze az aszlagokat és 
idejében gondoskodjanak ponyváról, 

Bokrétái Andráss
 1 dűlje* 

fis tevékenykednek. Mutatja ezt 
a Ruházati Kiskereskedelmi NV 
esete is. Itt vannak alkalmazás-
ban például Havas Sándor és 
Dózsa Pál régi kereskedők. Ez 
magában még nem lenne feltűnő 
és megdöbbentő, azonban egyik 
sem méltó arra, hogy szocialista 
szektorban dolgozik. Az egyiket 
államosították, s neki a legfon. 
tosabb dolga volt, hogy minden 
fölhalmozott áruját kimentse az 
üzletéből és saját külön tőkét 
kovácsoljon magának. A másik 
saját maga ajánlotta fel üzletét, 
de közben ő is megsütötte a 
maga kis pecsenyéjét, ő is kirá-
molt az üzletéből mindent, pe-
dig ezeknek javarésze még az 
inflációs idők alatt nagy mére-
tekben folytatott feketézéssel 
szerzett haszonból származott. 
Most persze nevet mindkettő a 
markába, mert mint „becsületes" 
kereskedők jól megfizetett állást 
kaptak a szocialista szektorban, 
amellett még igen jelentős tar-
talék vagyonuk is van, nem is 
szólva arról, hogy feleségeik is 
— szintén állami szektorban — 
szépen jövedelmező állást fog. 
íalnak eL 

A fentiekhez hasonló elemek 
bizony szép számmal találhatók 
még más kereskedelmi nemzeti 

. séAlal^pkhaa ia, fie mmsk ez ^m 
^ . .. „ 

a hiba mutatkozik meg. A szo-
cializmus építésének — amelyből 
a kereskedelmi szektoroknak is 
alaposan ki kell venni a részét 
— egyik alapja a munka verseny. 
Ennek a szervezése sem áll va-
lami jól — néhány kivételtől el-
tekintve — a legtöbb kereske-
delmi nemzeti vállalatnál. A dol-
gozók általában nincsenek kellő-
képpen tisztában a szociális'a 
munkaverseny jelentőségével és 
nem is ismerik azt. Kirívó példa 
erre az Üvegértékesítő Nemzeti 
Vállalat, ahol még maga a vál-
lalatvezető sincs tisz ában a 
munkaverseny szervezés módsze-
rével és fontosságával. 

Igen sok helyen gá:olja a ver-
seny lábon akozását a munka 
rossz megszervezése is. Ez meg-
nyilvánul helyenként a nagy-
mennyiségű túlórában is. Az 
Üvegértékesítő NV-ben egyes 
dolgozók még tavalyról elmaradt 
túlórapénzeket sem kaptak meg. 
ugyszin.én egészségtelen álla-
pot a Gyümölcsértékesítő NV-ben 
az, hogy igen nagy a „fekete" 
meg nem fizetett túlórák szá-
ma. A túlórákra lehet ugyan 
mentségeket felhozni, de vég-
eredményben semilyen indicknem 
mentesíti ezeket a fogyatékossá-
gokat, mert végsőfokon mind a 
dolgozók munkakedvének meg-
romlását és rossz munkakedvét 
eredményezik. Viszont az is tény, 
hogy a szociális.a mnnkaverseny 
folytán igen sok túlóra felesle-
gessé válik, mert a dolgozók az 
idő jobb kihasználásával és szer. 
vezettebb, gyorsabb és ponto. 
sabb munkát) tudnak végezni. 

Igen nagy hiba az is, amivel 
szintén gyakran találkozhatunk, 
hogy nem kielégítő a politkai 
munka, nem törődnek kellőkép-
pen az ideológiai neveléssel. Sok 
helyen semmiféle tanulás nem 
folyik, nem olvasnak rendszere-
sen újságokat a dolgozók és az 
ebből adódó tudatlanság igen 
sokszor gátlója leheti a gyaken-
lati tevékenység megjavításának 
is. A nevelőmunka hiányából 
adódnak azután olyan megnyi-
latkozások ÍB, amelyek a Párt-
hoz való rossz viszonyt tükrö-
zik vissza. A Rövid és Kötött-
áru Nemzeti Vállalatoknál pél-
dául megtörtént, hogy az egyik 
tisztviselőnő, Klapü Lajosné ki-
jélentéttler ^ . . .eset leg hajlan-
dó vagyok a Párt kiküldötteivel 
a kérdésről tárgyalni." A Párt-
tal való rossz kapcsolat az oka 
azután egyes esetekben még a 
párttagok között "is megmutat-
kozó személyi torzsalkodásoknak 
is. Például a Műszaki Kiegéptce-
reskedelmi NV-ben — amely a 
Csepel, a Csőért és a Vill-Rád 
Nemzeti Vállalatból alakult és 
egy vállalatvezetője lett — az 
uj vállalatveze'ő elvtára sokszor 
ellentétbe kerül az egyesülés 
előtti vállalatvezetőkkel és vi-
szont 

Természetesen vannak keres-

kedelmi NV-k, ahol egészen más. 

jobb képet kapunk, a munka za-

vartalanabbul, rendben folyik, 

vagy pedig csak kisebb hibák 

mutatkoznak. így például a Ci-

pőna gykereskedelmá NV->bem 

ahol gondot fordítanák az ide-

ológiai képzésre s ugyanígy & 

Tüzép-nél is. Az Átex-nél, a 

Népből; NV-nél és a Füszerór-

tékesítő NV-nél szép eredménye-

ket értek el már eddig is a 

szocialista munkaversenyben, 

Ezek a nemzeti vállalatok mind 

a Párttal való jobb kapcsolat-

nak, szervezet politikai nevelő, 

munkának köszönhetik sikerei-

ket. 

A feladat tehát az, hogy a 

Kereskedelmi NV-k a Párt: ut-

muta'ásával és irányítása mel-

le:! végezzék munkájukat, fokoz-

zák az ideológiai nevelőmunkát 

és ne féljenek friss, életeró3 

beállításától 


