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Tegyük örömünneppé minden dolgozó számára 

A U G U S Z T U S 20-ÁT 
Fontos halárosatokat hozott az Operatív Bizottság a terménybegyüjtés 

sikerének biztosítására 
Csongrád megye Operatív Bizott-

sága illési tartott Lövő Ferenc elv 
társ, az MDP Csongrádmegyei Párt-
bizottságának titkárhelyettese elnök-
letével. Foglalkozott az Operatív 
Bizottság a terménybegyüjtés, tar-
lóhántás és a termelőszövetkezeti 
csoportok öszi felfejlesztésének kér-
désével. 

Az Operativ Bizottság megállapí-
totta, hogy a megyében eddig a tar. 
lóhánlást 90 százalékban végeztük 
el. Ebben a munkában példamuta. 
tóan élenjártak 

megyénk állami gazdaságai, 
nhol mind a tarlóhántás, mind' 
n másodtermésü növények el-
vetését 100 százalékban elvégez-

ték 

A'z állami gazdaságok megkezdték a 
vetőgépek kijavítási munkálatait, 
amit az ütemterv szerint augusztus 
20-ra, az alkotmány ünnepére befe-
jeznek. 

Részletesen foglalkozott az Opera, 
tiv Bizottság a megye terménybe-
gyüjtés! teljesítésével. Csongrád me-
gyében dolgozó parasztságunk 

76.8 százalékbon végezte el • 

terménybegyüjtést, ami fellen-

dülést mutat a megye teljesíté-

sében as elmúlt hetekhez ké-

pest. 
A lemaradó helyeken Is meggyor-
sult a terménybegyüjtés üteme. Ma-
kön. ahol a mult bélen még csak 
39 százaléknál tartottak, elérték az 
54 százalékot, Szentes a mult heti 
19 százalékáról 30 százalékra emel-
te teljesítését. Hibák azonban még 
mindig vannak. Még mindig igen 
sok gabona van a megyében be-
gyiijtetlenül. Az illetékes szervek 
még mindig nem hajtják végre kel-
lő szigorral a kulákok elszámolta-
tását, akik minden erejükkel igye-
keznek a terménybegyüjtést szabo-
tálni. Hátráltatja n begyűjtés za-
vartalan menetét az is, hogy igen 
sok községben még mindig van vé-
tclezetlen gabona, a közellátás vo-
nalán tapasztalható hanyagság mi-
olt. 

Legfontosabb feladatnak jelölte 
meg az Operativ Bizottság Cson-
grád megyében a begyűjtési munká-
latok további szorgalmazását. A 
Párt é» a tőmegszervezetek népne. 
velőinek 

fokozott felvilágosító munkát 

kell végezniük a dolgozó pa-

rasztság között. 

Meg kell magyarázni minden dol-
gozó parasztnak, hogy Népköztár. 

saságunk minisztertanácsa a leg. 
utóbbi intézkedésében is jutalmaz-
za dolgozó parasztságunknak lel. 
kos mozgalmát a terménybegyüj-
tésben. Minden dolgozó paraszt, aki 
augusztus 20-ig, nz Alkotmány ün. 
népéig eleget tesz népe, hazája 
iránti hazafias kötelezettségének, 
begyűjtött gabonája minden mé-
termázsája után megkapja a 4 fo. 
rintos begyűjtési jutalmat. De lel-
kesítse dolgozó parasztságunkat az 
a tudat ís, hogy az Alkotmány, 
amelynek évfordulóját ünnepeljük 
augusztus 20-án, adta meg és tör. 
vényesítette népünknek anyagi és 
kulturális felemelkedését. A ter-
ménybegyüjtés sikerével tesz hitet 
minden dolgozó paraszt arról, hogy 
akarja és védi az 'Alkotmányban 
törvényesített jogokat és tovább 
akarja építeni mind könnyebbé vá. 
ló szabad életét. 

Járások és községek' lendítsék 

fel egymás közötti versenyüket. Au. 

gusztus 20-ig 

használják fel az Időt eredmé-

nyűk feljavítására. Igyekezze-

nek elnyerni a terménybegyüj-

tés élenjáróját jutalmazó ván-

dorzászlót, 

aminek megszerzésére lehetőség nyi. 

lik az Alkotmány ünnepéig terjedő 

idő alaposabb kihasználásával. 

Foglalkozott ezután az Operativ 

Bizottság a termelőszövetkezeti cso-

portok őszi felfejlesztésével. A va. 

sárnapi agitációs nap, belépések a 

termelőszövetkezeti csoportokba, 

megmutatták, hogy dolgozó pa-

rasztságunk az eddigi eredmények 

láttán erős vonzódást érez a ter-

melőcsoportok iránt. Dolgozó pa. 

rasztságunknnk ezt a vonzódását 

nem szabad magára hagyni. A ter-

melőcsoportok őszi felfejlesztésének 

kérdését tehát állandóan felszínen 

kell tartani. A Párt és a tömeg-

szervezetek népnevelői 

továbbra is mozgósítsák ere-

jüket, hogy minél löbb 

dolgozó kis. és középparasztot 

tudjunk megnyerni a közös 

gazdálkodás előnycinek. 

Ehhez azonban további szívós po-

litikai nevelő, felvilágosító munka, 

tcrmelőcsoportjaink eddigi eredmé. 

nyeinek állandó ismertetése szüksé. 
ges. 

Megyénk termelőszövetkezeti cso-

portjai és termelőszövetkezetei — 

hívja fel a figyelmet az Operativ 

Bizottság — készüljenek fel az au. 

gusztus 20-i ünnepélyes termelőcso-

ptfrt-tagfelvételre. Ezt a napot is 

használják fel arra, hogy eredmé-

nyeiket mutassák meg és rögzítsék 

le dolgozó parasztságunk előtt, 

szabják meg további feladatukat 

termelőszövetkezeti mozgalmunk 

erősítésére, fejlesztésére. 

Augusztus 20, az alkotmány ün-

nepe legyen örömünnep minden 

dolgozó számára, amit a termény, 

begyűjtés sikerével a termelőcso-

portokba lépő ú j tagok ünnepélyes 

felvételével teremtünk meg. 

A Tiszamenti Gőzfűrészek 

ujszegedi üzemében is kiosztották 

a tervkölcsönkötvényeket 

Kedden délután a műszak be-
fejeztével bensőséges kis ünnep-
ségre gyűltek össze az üzem ud-
varán a Tiszamenti Gőzfürészek 
ujszegedi üzemének dolgozói, 
akik nagy örömmel hallgatták 
végig Schlisszer Adolf elvtárs 
pártitkár beszédét. 

Schlisszer elvtárs beszéde után 

egy gyönyörű vörös selyem 

zászlót adott át Sebők Károly if_ 

jumunkásnak, aki a koreai mű. 

szakban 160 százalékos átlagtel-

jesítményével elnyerte az üzem 

legjobb dolgozója cimet. Sebők 

Károly ifjumunkás kimagasló 

teljesítménye mellett a legjobb 

eredményt a kocsi ki rakó brigád 

dolgozói érték el. Jó munkájuk-

ért ők is megkapták a dolgozó j kölcsönt jegyez. 

társaik által ajándékozott vörös 

zászlót. 
Ezután egymásután szólitot, 

ták a neveket. Pintér Ferenc, 
Rácz Péter, Remzső Nándorné, 
Kovács Imre, Madarász Péter, 
Tóth Ferenc, Baráth Ferenc, 
Mayer Mihály, Páva György, Se. 
bők Károly és a többiek egymás-
után vették át kötvényeiket. A 
zöldes szinü kartonlapok elárul-
ták, hogy tulajdonosaik vala-
mennyien nyereménykötvényre 
jegyeztek tervkölcsönt. 

A dolgozók arcán épp olyan 
öröm és boldogság sugárzott, 
mint annakidején, amikor arról 
volt szó, hogy ki mekkora áldo-
zatot képes hozni az ötéves 
terv sikeréért, ki mennyi terv-

Nagy beruházásokkal bővül 
a szegedi Paprikafeldolgozó telep 

lentős beruházá-
sok történnek 
paprika- iparunk 
területén is. A 

magyar papri-
ka, így a világhírű szegedi pap-
rika is, igen jelentős szerepet tölt 
be népélehnezésiinkben, de fon-
tos exportcikkünk is. A külföldi 
országok keresik a magyar papri-
kát és érte értékes, iparunkhoz 
szükséges és nálunk elő nem ál-
lítható nyersanyagokat, vagy 
egyéb, nekünk szükséges árukat 
adnak. A paprikaipar a kapitalis-
ta viszonyok között igen elmara-
dott volt nálunk, magánkézben 
volt az előállítása és az elmara-
dott eszközökkel igen drága volt 
a kikészítése. 

Hároméves tervünk során máir 
jelentős beruházások történtek a 
paprikaiparban is, ami elősegítet-
te annak fejlődését, jövedelme-
zőbbé tételét. A szegedi paprika-
feldolgozó telep is jelentős mér-

Ötévea népgaz- j tőkben kifejlődött már ezév ta-
dasági tervünk j vaszán. Eddig az ideig 590.000 
keretében je-: forint értékű építkezést hajtottak 

Egyre több dolgozó paraszt lép Csongrád megyében 
a közös gazdálkodáson keresztül 

a szocialista mezőgazdaságért küzdők táborába 
Csongrád megye dolgozó pa-

rasztsága a vasárnapi egésznapos 
felvilágosító munka után, a terme-
lőszövetkezeti csoportjaink eddigi 
eredményei láttán, ismét válaszút 
elé került. Dolgozó parasztsá-
gunkban felvetődött a kérdés: 
vagy marad továbbra is a gazdál-
kodás kapitalista útján, ami továb-
bi küzdelmet, bizonytalanságot je-
lent, vagy választja n termelés szo-
cialista útját, amely a termelő-
szövetkezeti gazdálkodáson keresz-
tül jobb Jövője megteremtéséhez 
vezet Öntudatos dolgozó pa-
rasztságunk közül sokan ezen a 
rapon választottak és elhatározták, 
hogy változtatnak eddigi életsor-
sukon, belépnek a termelőszövetke-
zeti csoportokba. 

Uj bolépése* a termelücsoporiokba 

A termelőszövetkezeti csoportok 
dolgozói vasárnapi ngitáclójukon 
salát konkrét eredményeiket mu-
tatták be a dolgozó parasz-
toknak. A nagyszéksósi Micsu-
rin termelőszövetkezeti csoportba 
25 dolgozó kis- és középparaszl 
jelentkezett felvétette. A ruzsajárá-
si Szabad Nép termelőszövetkezeti 
csoportban pedig 30 dolgozó pa-
raszt jelentette bc, hogy őszre be-
adják a földjüket a csoportba, 
mert ök is a jobb megélhetést biz-
tosító nagyüzemi gazdálkodást vá-
lasztják. A csongrádi Petőfi termc-
lőcsoportba 23 család jelentkezett 
34 dolgozó taggal. A Vörös Csillag 
termelőszövetkezeti csoportba pe-
dig 50 knt. hold földdel 7 család. 
17 dolgozó taggal jelentette be be-
lépését. Fcrcncszálláson négy, Kü-
bekházán 7-en, Öszentivánon S-an, 

Ujszentivánon pedig 17-en Jelent-
keztek a termelőcsoportoknál tag-
felvételre. 

Saját szemükkel EfözSdtek meg 

Megyénkben több termelőszövet-
kezeti csoport azzal tette eredmé-
nyesebbé felvilágosító munkáját a 
dolgozó parasztság között, hogy 
meghívták őket csoportjukhoz, hogy 
minden dolgozó paraszt salát sze-
mével győződhessék meg, hogy a 
termelőcsoportok elért eredményei 
igazak, meg vannak a valóságban. 
A ruzsajárási Kiss Imre termelő-
szövetkezetbe Felsőkőzpontról 5ö, 
Várostanyáról 23, Szőrcgről 24 dol-
gozó paraszt látogatott el. A lá-
togatás és a házi agitáció eredmé-
nyeként a jövó gazdasági évben 
már 33 új taggal kezdi meg a gaz-
dálkodást a tszcs. Több helyen a 
látogatások után még a helyszínen 
kiértékelték a látottakat. A dolgo-
zó paraszságnak a termelöcsopor-
tok be'-ső életére, munkáiára vonat-
kozó kérdéseire a termelőcsoport-
tagok még ott a helyszínen felel-
tek. Igy történt ez a szentesi Há-
mán Kató termelőszövetkezetnél is, 
ahová Csongrádról 53-an látogat-
tak et; A látogatást követő megbe-
szélés után négy dolgozó paraszt 
jelentkezett a termelőcsoportba. 

11 fclseratoztsíotl Béldák tnenaTfizüt 
a dolgozó oarsszlságot 

Az algyői Szabadság termelő-
csoportban is több dolgozó paraszt 
fordult meg- A termelőcsoport 
tagjai vasárnapi agitációjukon el-
mondták a dolgozó parasztoknak 
eddigi eredményeiket, 

— 586 mázsa minőségi búzát ter-
meltünk az idén — mondották a 
termelőcsoport tagjai. — Ez többet 
hoz, mint a szórvány minőségű, 
amit főleg* az egyéni parasztok ter-
melnek. Átlagtermésünk búzából 
12 és fél mázsa volt, az egyéni 
gazdálkodók 8 mázsájával szem-
ben_ 

A termelőcsoport kézzelfogható 
eredményei győzték meg K^akas 
Sándorné, Kar°kas Sándor, Fa~c-
kas Mihály, Dancs András. Dancs 

Andrásné, Dobi Lajosné, Juháss 
János, Krémer Andrásné és Gyen-
ge Istvánné magyarcsanádi dolgo-
zó paraszokat is, hogy a termelő-
szövetkezeti gazdálkodáson ke-
resztül keressék jövő boldogulásuk 
útját. 

• 

A szocialista mezőgazdaságot 
építők tábora növekszik Csongrád 
megyében is. Megindult dolgozó 
kis- és középparasztjaink áramlata 
a termelőszövetkezeti gazdálkodás 
felé. De megalakultak azok az 
„előkészítő bizottságok" is, ame-
lyek új tszcs-ék alakításával növe-
lik termelőcsoportjaink számát 
Csongrád megyében. Az „új belé-
pők csoportjai" és az „előkészítő 
bizottságok" a termelőszövetkezeti 
csoportok támogatásával tovább vi-
szik a felvilágosító munkát a dol-
gozó parasztság között, hogy au-
gusztus 2+án, Alkotmányunk egy-
éves fordulóján minél több dol-
gozó paraszt Csongrád megye dol-
gozó népének forró ünneplése kö-
zött lépjen a közös gazdálkodáson 
keresztül a szocialista mezőgazda-
ságért küzdők táborába. 

végre s ennek keretében ú j fel-
dolgozóüzem, munkatermek és 
géptermek, öltöző, mosdó és mag-
mosó helyiségek készültek. Két 
igen nagyértékű modern müszá-
rító gépet is kapott a telep 200 
ezer forint értékben s a közeljö-
vőben kerül a sor a harmad Lk le-
szállítására, amely ugyancsak 
stzázezer forintot ér. ötéves ter-
vünk még nagyobb távlatokat 
nyit énftőiparunk fejlődésében. 

Azok a forintok, 
melyeket dolgozó-
ink a munka ter-
melékenységének 
fokozásával és az 
önköltség csök. 

kentósével megtakarítanak nép-
gazdaságunknak, lehetővé teszik, 
hogy újabb és újabb beruházá-
sokkal fejlesszük iparunk külön-
böző ágait. Szegeden is jelentős 
beruházások történnek még ezév 
folyamán is s ezek közül kiemel-
kedik a paprikaiparra előirány-
zott beruházási Összeg. A most 
beindult őszi fejlesztési munká-
latokkal kapcsolatban egymillió 
58 ezer forint áll a szegedi papri-
ka!etaolgozó telep rendelkezésé-
re. Ez a halaim as összeg lehető-
vé teszi a telep nagyarányú ki-
építését s ezen keresztül jelentős 
mértékben növeli annak kapaci-
tását. 

Az építkezési 
munkálatok már 
megindultak. Nc-gv 
vasbeton füzér-
Urtó pajta és 
ugyancsak vas-

betonból füzér-
ágasok Készülnek. Mindezek lehe-
tővé teszik, hogy az igen nagy-
mértékben mognövokedett papri-
katermő területről beérkező fü-
zéreket s a feldolgozásra kerülő 
nyersanyagokat tárolni tudják. A 
beruházási összegből kiépítik a 
megnövekedett területű telephe-
lyet, a belső anyagszállítást meg-
könnyíi ő. és meggyorsító utakat 
s ez nagyban elősegíti a termelő 
munkát, az anyagellátást, a ter-
melékenység fokozását. Jelentős 
egyéb átalakítási munkák is 
folynak az üzemben, bővítik a 
munkaterületet. 

Nagy segítséget kap-
nak a beruházások 
során a telop újítói, 
észsizerűsítői, mind-
azok, akik a papri-
kaipar termelékeny-

ségének emelésén, az önköltség 
csökkentésén, a munka cscszerüb-
bététalén fáradoznak. A Dohány-
beváltó egyik volt épületét kí-
sérleti műhellyé alakítják á l , ar, 
újítási btzotlf.áq javaslatára. E 
a kísérleti műhely lehetővé teszi 
az ötletek és jó javaslatok kidol-
gozását, lehetősége biztosít a 
paprikaiparban még igen sok 
munkafolyamatnál megmutatkozó 
elmaradottság könnyebb felszá-
molására. Nem feledkeztek meg 

azonban a paprikaiparban a sok 
egyéb beruházás mellett a szo-
ciális beruházásokról sem. 

Megkezdik a külön 
férfi és női mosdók 
építését, amelyre 
igen nagy szükség 
van a paprikafel-
dolgozó telepen A 
dolgozók egész 
munkaidejük alatc 

a csípős, erős paprikával dolgoz-
nak, belepi őket a por és különö-
sen nagy szükségük van. hogy 
kellő tisztálkodási eszközök állja-
nak rendelkezésükre. Százezer 
forint van előirányozva a mosdó, 
ra és az öltözőkre, emellett újabb 
higiénikus WC-k is készülnek. 
Egy jelenleg használaton kíviil 
álló épületet is igényelt és ka-
pott a paprikafeldolgozó telep, 
amelyet a terv szerint bölcsödé-
vé és napközi otthonná alakíta-
nak át. ahol a dolgozók munka, 
idejük alatt szakszerű kezekre 
bízhatják kisgyermekeiket. A te-
lepen továbbfejlesztik a tűzren-
dészetet is, vastagabb vízvezeték-
csöveket állítanak be. 

Mindezek a beruházások végső-
fokon már a közeljövőben bizto-
sítják az üzem termelékenységé-
nek mintegy 50 százalékos emel-
kedését, emellett elősegítik a 
tervszerűbb gazdálkodást. Igy az-
után lehetővé válik a folyamatos 
munka biztosítása és a paprika-
feldolgozó telepen egy komoly 
középürem alakul. Jelenleg alig 
valamivel több mint száz munka-
vállaló dolgozik, de már most. 
szeptemberben jelentősen kilbővüí 
az üzem és fokozatosan szükség 
lesz úiatob és újabb munkaerők-
re. Már eddig, is 700 jelentkező 
van. de ez még nem elég, mert 
rövid időn belül körülbelül 1100 
—1200 dolgozóval indul meg a 
folyama os, állandójellegű ter-
melés. 

A szegedi paprika-
ipar tehát jelentős 
támogatást kapott 
népgazdaságunktól, 
nagy lehetőségek 
állanak a szegedi 

telep elő't is. A feladat az. hogy 
az üzem termelékenységét és 
eredményét jó politikai munkával 
biztosítsák. Érre minden remény 
megvan, viszen nemrégiben tel-
jesedett be a dolgozók ré-ri kíván. 
3ága: a pártszervezet megalaku-
lása. Az üzenű pártszervezetre 
vár az a feladati hogy jó munká-
jával, irányításával és ellenőrzé-
sével biztosítsa a telep jó műkö-
dését, további fejlődését, azt. 
hogy a szegedi paprikafetoolgo-
ző telep dolgozói és lizomi veze-
tősége jiépgazdaságunk érdekei-
nek megfelelően vegyék ki részü-
ket a termelő munkából, a pzocia-
üzmus építéséből. Tanítsa és ne-
velje az üzemi pár szerveret a 
telepre bakerült üzemi ö-olvozók 
százait hogy azok lelkes, odaadó 
tagjai legyenek a szocialista épí-
tőmunkának, öntudatos, bátor 
tagjai legyenek a Szovjetunió-ve-
zet'e béke-tábornak. 


