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Ismertessük széles körben 
az I. és II. típusú termelőcsoport előnyeit 

AT árosban, faluban, de a legeldu-
gottabb tanyákon is sokat be-

szelnek a termelőszövetkezeti gaz-
dálkodásról Csongrád megye dolgo-
zó parasztjai. Az elmult évek ered-
ményei a dolgozók tízezreit fordí-
totta megyénkben is a termelőszö-
vetkezeti gazdálkodás felé. Egyre 
többen és többen figyelnek fel az 
eredményekre, egyre többen be-
szélnek a szövetkezeti gazdálkodás-
ról és lépnek be napjainkban is*a 
már meglévő termelőcsoportba, 
vagy alakítanak úját. 

Sokan beszélnek a termélöcso-
portról, de kevesen vannak olya-
nok, akik ne olyan csoportra gon-
dolnának, melyben a tagok bead-
ják földjüket, felesleges jószágaikat, 
közösen dolgoznak s a munka után 
részesednek. A termelőcsoportnak 
ezt a legelterjedtebb, ezt a legtöb-
bek áltul ismert formáját, III. tí-
pusúnak nevezzük. Csongrád me-
gyében még a mezőgazdasági szer-
vek, sőt a helyi párt- és tömegszer-
veretek is, lm termelöcsoportot 
szerveznek, nagyon sok helyen nem 
gondolnak az 1. és II, tipusú ter-
melőcsoportra, csak egyenesen a ná-
lunk leginkább ismeretes, legfejlet-
tebb formára, a III. típusra. 

A z elmúlt év őszén nagy szám-
mai léptek be a tcrmelőcso-

portokha a kisparasztok melleit a 
középparasztok is, dc elmondhat-
juk, liogy a belépettek száma sok-
kal nagyobb is lehelne, liogy nem 
lett nagyobb, ennek oka nem kis 
mértékben a szövetkezeli gazdálko-
dásnak ez az egyoldalú ismerete. 
Akkor, amikor csak III. tipusú ter-
me'iöcsoportról beszélünk, elhallgat-
juk azt, liogy a szövetkezeti nagy-
üzemi gazdálkodásnak többféle for-
mája is vau, s mindegyik sokkal 
fejlettebb az egyéni gazdálkodásnál, 
A táblás gazdálkodás I. és az átlag-
elosztású II. tipusú tszcséről van 
szó. Nagyon jól tudjuk, liogy Pár-
tunk, a Magyar Dolgozók Pártja 
javasolta és ma is javasolja dolgozó 
parasztságunknak a táblás és az 'át-
lagelosztású termelőszövetkezeti cso-
portokat. Felhivta dolgozó paraszt-
ságunk figyelmét erre is, nemcsak 
a III., a legfejlettebb formájú ter-
metőcsoportru, 
O ártunk javasolja, de a cson-

grádmegyei mezőgazdasági 
szervek, sőt a helyi párt- és tö-
megszervezetek is átnéznek nz első 
két tipusú terinelőcsoporton és csak 
a III., a legfejlettebb formát látják 
és ezt igyekeznek mindenütt meg-
valósítani, ahol a dolgozó parasztok 
elhatározták, liogy termelőszövetke-
zetet alakítanak, Ennek szemléltető 
példája a makói I. tipusú Kossnth-
termelőcsoport esete, ahol valóság-
gal erőltették a tagokat a III. tipu-
sú alakításra. S ez azt vonta maga 
után, hogy több dolgozó parasztot 
tartottak ezzel távol a csoporttól, 
—• mondhatni megakadályozták a 
belépésüket. Szentes-Csorda járáson 
is kezdeményeztek termelőcsoport 
alakítást a dolgozó parasztok. Itt 
is csak a III. típus megalakításáért 
agitállak, éppen ezért nem tudtak 
összejönni és csoporttá alakulni a 
kezdeményezők. Egy részük belé-
pett a Tiszamelléki tszcsébe, n töb-
biek pedig kiviilmaradtak. 
jLfit láthatunk ebből? 'Azt, hogy 

ahol elhallgatják, vagy meg-
akadályozzák azt, hogy a dolgozó 
parasztság egy része maga válasz-
sza meg a szövetkezeti gazdálkodás 

neki legmegfelelőbb formáját, ott 
gátolják a szövetkezeti mozgalom 
fejlődését. Az ilyen helyen a mező-
gazdasági szervek, vagy a helyi 
pártszervezet nem hogy segítenék a 
dolgozó parasztokat abban, hogy 
megismerkedjenek a nagyüzemi 
gazdálkodással, hanem éppen ök 
akadályozzák azt, nem segítik eiö, 
hogy egyszerűbb nagyüzemi gaz-
dálkodáson keresztül elszakadjon a 
dolgozó paraszt az egyéni gazdál-
kodástól. A táblás gazdálkodás és 
átlagelosztású tszcs csak az első lé-
pés a fejlettebb, a nagyüzemi gaz-
dálkodás útján, de igen alkalmas 
arra, hogy a dolgozó parasztokat 
megismertesse a szövetkezeti gaz-
dálkodás előnyeivel. Egész biztos, 
hogy Királyhegyesen, üllésen, — 
ahol a közelmúltban alakult meg az 
I. tipusú termelőcsoport, — ered-
ményre vezet majd a dolgozó pa-
rasztok kezdeményezése és nagyobb, 
magasabb terméseredményt tudnak 
elérni, mint amilyen jövedelmük 
volt az elmult évben, vagv ezt meg-
előzően. Biztosra vehetjük, hogy a 
szövetkezeti gazdálkodást, a saját 
munkájukon keresztül, meg is sze-
retik. 

jVem kétséges, hogy már az I, és 
II. tipusú termelőcsoport is 

nagyüzemi jellegű. Eltünteti a sok 
apró parcellát, barázdát és nagy 
közös táblákba hozza a tagok föld-
jét. Megteremti a gép, a traktor 
gazdaságos használatát. A gépi 
munka nyomán pedig jobb termés 
fakad. Igy nemcsak olcsó, jó mun-
kát, hanem jobb' termést is . kapnak, 
nagyobb jövedelemhez jutnak a 
dolgozó parasztok. A vetést is köny-
nyebben végezhetik, mert a táblás 
gazdálkodással már összefüggő na-
gyobb vetéstáblájuk lehet, amelyen 
ugyancsak eredményesen tudják al-
kalmazni az olcsó gépi munkát. 
Közösen köthetnek termelési szer-
ződést, közösen szerezhetik be a 
vetőmagot, a műtrágyát. Már ez is 
azt mutatja, hogy a kevésbbé fej-
lett tipusú termelőcsoportban is, je-
lentős többletlcrmést érhetnek el 
dolgozó parasztjaink, mint az egyé-
ni parcellagazdálkodás módszerei-
vel. 

17 z a két kevésbbé fejlett tipusú 
termelőszövetkezeti forma biz-

tosítja dolgozó parasztsúguúk szá-
mára, hogy a YejlődéSnek igen ínesz-
szire verető útjára léphet. Ezért 
helytelen az I, és II. tipusú tszcsék 
kérdését sutban tartani, agyonhall-
gatni. Ezért helyes, ha dolgozó pa-
rasztjainknak nemcsak a III., ha-
nem a két előző tipusú termelőcso-
port alakítást is javasoljuk. 

Mondhatni: megyénk minden já-
rásában elhanyagolták ezt a kérdést 
és csak a III. tipusú csoportot te-
kintették az egyéni gazdálkodásnál 
magasabb formának. Pártunk fel-
hívja a figyelmet, hogy ismertessük 
dolgozó parasztságunk közt széles 
körben az I. és II. tipusú termelő-
csoportok jelentőségét és ahol le-
hetőség van, ott alakítsuk is meg a 
csoportot. Vezessük rá dolgozó pa-
rasztjainkat a szövetkezeti gazdál-
kodás útjára, tegyük lehetővé ne-
kik, hogy ha kezdetlegesebb formá-
jú tszcsébe akarnak lépni, alakítsák 
meg az I., vagy II. tipusú termelő-
csoportjukat, mert csak ez viheti 
közelebb őket a fejlettebb, a legel-
terjedtebb, a III. tipusú termelőcso-
porthoz. 

Hamarosan befejeződik az új hűtőház építése 
Még nagyobb eredményeket érhetnek el a Vágóhíd dolgozói 

Igen szép és kiváló eredménye-
ket értek el a Vágóhíd dolgozói a 
kongresszusi versenyben. Dobó Jó-
zsef brigádja pékiául vállalta, hogv 
108 százalékos teljesítményét 114 
százalékra fokozza. Helyes időbe-
osztással és jó munkamódszerrel 
már eddig is 122 százalék átlagtel-
jesítményt értek el. Bodó Antal 
szakszervezeti bizalmi amellett, hogy 
jó felvilágosító munkát végez, jó 
példával is elöl jár, hogy biztosítsa 
a pártkongresszus sikerét. Eddigi 
111 százalékos eredményét 127 szá-
zalékra fokozta és munkamódszerét 
átadja brigádjának is. Így emelke-
dett a brigád teljesítménye 122 szá-
zalékra. Csanádi 'András vállalta, 
hogv eddigi -112 százalékos ered-
ményét 5 százalékkal túlteljesíti. 
Már 125.4 százaléknál tart. A ter-
melés fokozása mellett gondot for-
dít a selejt csökkentésére is, 3 szá-
zalékkal csökkentette eddigi selejt-
jét. Bálint Vince brigádja 10 száza-
lékkal teljesítette túl felajánlását. 
Id Mező Mihály brigádja vállalta, 
hogy 105 százalékról 110 százalékra 
fokozza teljesítményét. Eddig tel-
jesítették ezj a felajánlást és arra 
törekszenek, hogy a mennyiségi 
munka mellett 

kiváló minőségi munkál 
is végezzenek. A sertésbélbontó bri-
gád a kongresszusi felajánlás előli 
igen gyengén végezte munkáját. 
Nem is lehetett ezt brigádnak ne-
vezni. A munkások egyénileg dol-
goztak, nem együttesen. Igy 70—80 
százalékra teljesítették normájukat. 
A pártkongresszus tiszteletére meg-
alakították a brigádot és most mái-
közös munkával 105—107 százalé-
kot érnek el. 

A másik bélbontó brigád a fel-
ajánlások előtt is 132—134 százalé-
kot teljesített. Még nagyobb lendii. 
lettel fogtak munkához a kongresz-
szusi versenyben. Most átlagered-
ményük 190 százalék. Ezért kapták 
meg a „Pártkongresszus sikeréért" 
vándorzászlót. 

A mennyiségi munka mellett a 
Vágóhíd dolgozói gondot fordítanak 
a selejtcsökkentésre, az anyagtaka-
rékosságra is. Felajánlották, hogy 
teljesen kiküszöbölik a 3 százalékos 
bőrhibát. Nagy gonddal vigyázlak 
a bőr kezelésére és így sikerült tel-
jesíteni vállalásukat. Kocsis S. Mi-
hály vezetésével brigád alakult, 
mely összeszedte a telepen található 

vashulladékot. 
Eddig már 50 mázsa ócskavasat 
szedtek össze. Egy másik brigád a 
hulladékdeszkából 200 darab zsír-
tartó ládát készített, 2400 forintot 
takarítottak meg népgazdaságunk-
nak. Gondot fordítanak a minőség-
re is, átépítették a zsírkazánokat 
gőzfűtésre, így megóvják a zsírt az 
égéstől. Nem rég építettek egy 500 
sertést befogadó aklot. Igy lényege-
sen könnyebb lesz a munka, hi-
szen az akolból közvetlen a szúró-
csarnakba kerülnek a disznók. 

Nagy gondjuk volt eddig a Vágó-
híd dolgozóinak a hús hűtése és tá-
rolása. 'Akadályozta ez a munka 
menetét is. Most a kongresszusi ver-
senyben kiváló eredményeket értek 
el, de még tovább fokozzák teljesít-
ményüket, ha 

készen lesz az új hűtőáhz. 
Az építési munkálatokat január 15. 
én befejezték és most vagy tízféle 

APROHIRDETESEK 
FOGLALKOZÁS 

PERFEKT gép- és gyorsfrónőt azon-
nali felvételro keresünk. Szegedi 
Késárugyár, Rigó-utca 38. 16731 
BARMIFELE irodai munkát vál-
lalok. Gépelni tudok. Cim a kiadó-
ban. 16705 
MEGBÍZHATÓ, idősebb, mag-ányos 
asszonynak háztartási munkáért 
otthont nyújtanék. Tudakozódni: 
Párisi-körút 27. 16741 

adas-vétel 
KET darab márványlap 65 cm hosz-
szú. 50 cm széles eladó. Cím a 
kiadóban. 
KÉT ló után való löcsös paraszt-
kocsi eladó. Érdeklődni Hajnal-ut-
ca 34 alatt. 
KESZTYŰ harisnya, divatos kar-
digánok sálak nagy választékban. 
Pauluszné, Kölcsei-utca 3. 
KERÉKPÁR varrógép, írógép favl-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám 
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát 
(hibás is lehet) magas áron meg-
vételre keresek. Fischer órás. Sze-
ged, Klauzál-tér. 
BELKLINIKA kutyákat vesz. 
FÜRJ-ulcn 4a. számú háromszobás 
modern villa sürgősen eladó. Meg-
bízva Csongrádmegyei Ingatlanköz-
vetítő Vállalat, Sztálin-kőrút 20. 

TÁSKAIRÓGÉPET venne privát pri-
váttól. Oroszlán-u. 4. II. 4. 16431 
MODERN szoba- és konyhabútor 
eladó Polgár-utca 21b. Megtekint-
hető, vasárnap 10-tőI 2-ig. 16430 
JÓKARBAN levő fehér, steppelt 
mélykocsi eladó Tápéi-sor 54b. 
ELADÓ 120 kilós disznó. Tudako. 
zódini Kossuth Lajos-sugárút 61. 
szám alatt. 16756 
ÍRÓASZTALOKAT és mindenféle 
bútorokat vesz és elad Singemé, 
Török utca 6. Kapuval szemben. 
BÉCSI-gyártmányu zongora és 
biedermayer csillár eladó. Révay-u. 
6a. II. emelet. 16745 
t'VEZEGETT irodafalak eladók Sin-
ger, Attila-utca 1. 16755 
ASZTALOK, divány. csillár. 35x45 
metszett felsrófolható tükör, 12 
személyes damaszt abrosz, 200 kg-
or. tizedes mázsa eladó. Felsőtisza, 
part 22 16750 
KOVÁCSOLT satú, gyalupad, réz-
üst házzal, szivattyúk, kerekek, vas-
korlátok eladók. Párisi-körút 36a, 
EGY hizó eladó. Tápé. Felszaba-
dulás.útja 6. Tóth András. > 
'ALULÍROTT vállalat csónakokat 
lceres megvételre, vagy haszonbérbe. 
Ajánlatot kérjük Nádgazdasági Vál-
lalat alsóliszai üzemegysége Szentes 
Kossuth-tér 5 címre beküldeni an-
nak megjelölésével, hogy az ajánlott 
csónak hol tekinthető meg. „Nád-
gazdaság". 

szerelővállalat dolgozik a hatalmas 
termeken, szerelik a villanyt, a mo-
torokat, a hűtőberendezéseket. 

A gépházban már hatalmas mo-
torok állanak. Innen csöveken ke-
resztül vezetik az ammoniákot a 
szemben lévő kétemeletes épületbe, 
A battérialietyiségbcn, ahol lehűtik 
a levegőt és fúvócsövekkel vezetik a 
táro'.ótermekbe, már ott állnak a 
radiátorok. 

A földszinten 300 négyzetméteres 
tároló csarnok van, beépítve vas-
oszlopokkal. Ezekre még szögek 
kerülnek és itt tárolják a húst. A 
folyosó másik oldalán több kisebb 
helyiségben lesz a borjú, a ló és a 
paealhűtő. Itt van még a 

hatalmas szalonnasózó 
is, sózópadokkal felszerelve. 

Liften szállítják a húst fel az 
emeletekre. Itt van a több mint 
600 négyzetméteres, minusz 20 fok 
hőmérsékletű tároló, ide építették 
a gyorsfagyasztót is. Nagy gonddal 
készítették el ezeket a hűtőhelyisé-
geket. A fagyasztó mennyezetét, ol-
dalait, de meg a padozatát is 30 cm 
vastag parafával bélelték ki. '.V töb-

bi tárolóhelyiségeknél 18—20 cm. 
vastag 

parataburkolafol alkalmaztak. 
A második emeletre hatalmas két 

részre osztott termet építettek. Itt 
fagyasztják és ládákban tárolják 
majd a zsírt Beszerelték már a ra-
diátorokat is és a második emeleli 
battéria helyiségben is folynak a 
szerelési munkálatok. 

Sokkal könnyebb lesz itt a mun-
ka, a vagonok bejutnak egész a 
fedett rakodóig, innen vezet fel a 
lift és a liftből" darupályákon (ma-
gaspálval szállítják a húst a hütö-
helyiségekbe. 

Ha a hűtőházat átadják rendelte-
tésének, még nagyobb teljesítmé-
nyeket érnek el a dolgozók. Elsősor-
ban csökkentik az önköltséget, nem 
kell a friss húst autókon más hü-' 
tőházakba szállítani. Még nagyobb 
tisztaságot, még nagyobb rendet ta-
lálunk majd a Vágóhídon. És a Vá-
góhíd dolgozói tudják azt, hogy ez 
a hűtőház felépítése is csak béké-
ben vált lehetségessé, ezért még 
fokozottabb jó munkával járulnak 
hozzá hazánk és Pártunk erősíté-
séhez, a béke védelméhez. 

Akikre B Ü S Z K É K V A G Y U N K 

VENNÉK világosszfnű női szövet-
ruhát, középalakra és egy kétszemé-
lyes dunnahuzatot. „Jókarban" jel-
ige. 16753 
HAROMHÚNAPOS malacok el. 
adók. Párisi-körút 3. 16752 

LAKÁS 

ATADOM főútvonalon lévő, há. 
rcm kisebb szobából álló, gáz, viz, 
villannyal ellátott emeleti lajkásom, 
az összes költségeim térítése elle-
nében. „Mielőbb" jeligére. 16747 
BELVÁROSI különbejdratú, üres 
szoba fürdőszoba használattal azon-
nalra kiadó. Cim a kiadóban. 16757 

KÜLÖNFÉLÉK 
SZÁNTHÓ cipőüzlet Kigyó-utca 1 
szám alá áthelyezve. 
SZEKSZARDY böröndösüzletét Ki-
gyó-utca 2 szám alá helyezte. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül, Csordás 
bőrruha készítőnél, Szt Miklós-uíca 
7 szám. 

TALÁLTAK egy félpár női kötött 
keztyűl. Igazolt tulajdonosa átve-
heti a kiadóban. 
ELVESZTETTEM Gáspár Béláné 
r'vre szóló több igazolványt, ké-
rem, a becsületes megtaláló adja le 
a kiadóban. 16751 

OKTATÁS 
MAJOR Akos gyors- és gépíróisko-
la új tanfolyainaira beiratás napon-
ta, Bocskay-u. 4, 16740 

A Felsővárosi Feketeföldek 234. 
szám alatt lakó ötholdas Kovács 
Szilveszter dolgozó népünk iránti 
szeretetét fejezte ki akkor, mikor 
beszolgáltatási kötelezettségét túl-
teljesítette. Kenyérgabonából 138 
százalékos, takarmánygabonából 
119 százalékos eredményt ért el. 
„C".vételi jegyre 639 kiló kenyér-
gabonát adott be. 

Kovács Szilveszter jó példáját 
követte Szűcs Ferenc hétholdas 
dolgozó paraszt is a Felsővárosi 
Feketeföldeken. Kenyérgabonából 
164, takarmánygabonából 102 szá. 
zalékra teljesítette begyűjtési kö. 
telezettségét, ezenkívül 53 kiló 
kenyérgabonát adott be „C"-jegy-

Témesvárí István hatholdas dol-
gozó paraszt szintén a Felsővárosi 
Feketeföldeken lakik, ő is — mint 
előbbi két társa —•, begyűjtési kö-
telezettségének eleget téve harcol 
a háborús gyújtogatok ellen. Ke. 
nyérgabonából 10. takarmánygabo-
nából 25 százalékkal teljesítette túl 

begyűjtési kötelezettségét. ,,C". 
jegyre 634 kiló kenyérgabonát 
adott be. 

* 

Legszebb eredményt Fodor Ist-
ván Csalogány-utcai dolgozó pa-
raszt érte el. ő 'kenyérgabonából 
187, takarmánygabonából pedig 
100 százalékos begyűjtési ered-
ményt ért el. De beadott „C"-vé_ 
teli jegyre 495 kiló kenyérgabonát 
és 218 kiló takarmánygabonát. 

SZATYMAZON 

Gera András vb-elnökhclyettes a 
tanácsülésen a következőket mon-
dotta: „Hat holdas dolgozó paraszt 
vagyok, C vételi jegyre már 4 má-
zsa gabonát adt,am be, de még min-
dig van feleslegem, Áz ötéves terv 
sikeréért, békénk erősítéséért még 
1 mázsa rozs begyűjtését ajánlom 
fel, amit 24 órán belül beszállítok.. 
Ezenkívül 10 középparasztot győzök 
meg a termény begyűjtés pontos tel-
jesítéséről " A tanácsülésen Lippai 
István 200, Kónya György 12 holdas 
középparn«7t 50, Katona JózSef 100 
kilogram' gabona begyűjtését aján-
lotta fel. 

Á V. B. elnöke közli: 

A kereskedelmi osztály felhívja 
az üzemek, vállalatok és egyéb in-
tézmények vezetőit, hogy a dolgo-
zók februári élelmiszercsomag utal-
ványait sürgősen vigyék el a ta-
nácstól (Bérhúz II. 210.), mert a 
szelvényeket csak február 15-ig le-
het beváltani. 

* 

Azok az OTI-járadékosok, akik 
még nem jelentkeztek a februári 
élelmiszercsomag-akcióra, sürgősen 
jelentkezzenek a bejelentőlapjukkal 
és az utolsó liavi nyugdíjszelvé-
nyükkel együtt a következő helye-
ken: Római-körút 26. (MNDSz-
székház) Ó-, Új-Petőfi-telep. Fo-
dor-telep és felsővárosi lakók, Du-
gonios-tér 12. (MNDSz-székház), a 
város egyéb részén lakók. 

HIRDETMÉNY 

A baktót lőtéren 28-áig be-
zárólag 7 órától 16 óráig éles 
lőgyakorlat lesz. 

A Központi Statisztikai Hivatal 
elnöke az őszi vetésterületi össze-
írás kiegészítését rendelte el. Ennek 
alapján felhívom mindazokat a gaz-
dálkodólcat és haszonbérlöket, akik 
az őszi vetésterületi összeírás al-
kalmával nem jelentkeztek, hogg 
összeírásuk végett a városháza I. 
emelet 120. számú (bizottsági te-
rem) szobában 1951 február 8-án 
és 9-én feltétlenül jelenjenek meg, 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
szegedi szervezete egészségügyi 
előadásokat tart a cseppfertőzésről 
a szegedi dolgozók részére. Ma 
délután az alsóvárosi MNDSZ-cso. 
port részére 5 órakor és a belvá-
rosi Szendrei Júlia MNDSZ részé, 
re 6 órakor. Az előadást filmvetí-
tés követi. 

FEBRUÁR 15-én megkezdi • a 
baromfikeltetést a Baromfiértéke-
sítő NV. A naposcsibéket, amelye-
ket előreláthatólag március 8-án 
osztanak, máris elő lehet jegyezni 
a földművesszövetkezetekben. A 
csibék darabja 145 fillér. 

DÉFOSZ.HIREK 

Természettudományi előadást tart 
9-én este 6 órakor a rókusi szerve-
zet, Kossuth Lajos-sugárút 75. sz. 
alatt, a belvárosi szervezet, Jósika-
utca 2. szám alatt és a baktói szer-
vezet. A móravárosi szervezet, Pe-
tőfi Sándor-sugárút 81. szám alatt 
a paprikutermelésről, az alsóvárosi, 
szervezet, Földműves-utca 7. szám, 
alatt kertészeti és gyümölcsfaápo-
iásról tart előadást ugyancsak 9-én 
este 6 órakor. 

MNDSz-HÍREK 

Ma, csütörtökön délután 6 órai 
kezdettel nőnapot tart a Kossuth 
Zsuzsanna és az újszegedi csoport. 

DISZ-HlREIi 

Üzemi, középiskolai és egyetemi 
politikai kör-vezetek részére vasár-
nap, február 11-én 9 órakor me-
gyei konferenciát tartunk Hódme-
zővásárhelyen. a Pártoktatás Házá-
ban. 

Csütörtökön este 6 órakor üzemi, 
területi és egyetemi DISz agi'ációs 
és propagandavezetők részére érte-
kezlet. 

A péntek délutánra hirdetett gaz-
dasági értekezlet elmarad. 

Városi DISz-bizotiság. 

ELKÉSZÜLT a Szegedi Szőrme-
és Bőrruhakészitő ÁV dolgozói ró. 
szére az új öltözőhelyiség és az új 
kazán. Ez az építkezés lényegesen 
megkönnyíti a dolgozók munkáját. 
Az öltözőhelyiség vízcsapokkal és 
köponti fűtéssel van ellátva. 

Szeretnél egy 

Imymmml ? 
vegyél hát egy 

TOTO-
s z e l v é n y t ! 


