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ltákoHi elvtárs beszéde óta 

Még nagyobb lendülettel végzik a tavaszi munkákat 
a szegedi „Táncsics"-termelőcsoport tagjai 

,„., Termelőszövetkezeti mozgal-
munk gyorsabb fejlesztése érdeké-
ben elsősorban elő kell segíteni a 
meglévő termelőszövetkezetek meg-
erősítését és bennük jó termésered-
mények elérését..." — mondottá 
Hegedűs András elvtárs felszólald, 
gábgn a Magyar Dolgozók Parija 
II. kongresszusán. 

Partunk kongresszusa utat mu-
tatott a termelöcsoporlok tovább-
fejlesztésére. A dolgozó parasztság 
tömeges belépéséhez elsősorban az 
szükséges, liogv gyakorlatban meg-
győződhessenek a társas gazdálko-
dás előnyeiről. A „T4licsics"-ter-
jnelőcsoport tágjai már a kongres-
szusi felajánlásokkal is arra töre-
kedtek, hogy jó munkájukkal pél-
daként álljanak aa egyénileg dol-
gozó panasztok előtt a bebizonyítsák 
a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit. 

Ha a pártkongresszus előli pár 
hét lel a Tárosics-termelőcsoportban 
jártunk, lázas készülődést, építke-
zést láthattunk. Az udvaron a cso-
port tagjai hordták a vályogot, cse-
repeket, deszkákat, mások meg 

g y o r s ü t e m b e n r a k t á k a f a l a t . 

Jázongoa munkájuk szép eredmény-
nyel zárult: kongresszusi felaján-
lásaikat határidő előtt teljesítették, 
túlteljesítették, sőt pótfclajánláso. 
kai is tettek. 

Vállaltak, hogy a nemrégen fel-
épül hatalmas istálló belső beren-
dezéséi elkészítik. Ext a munkát 
jóval a határidő elölt befejezték a 
a villanyt is bevezették. A régi, 
azük, korszerűtlen istálló helyett 
Új. tágas, tiszta istállót építettek. 

Azelőtt nem fordítottak gondot 
arra, hogy az állatokat az elófr! 
idők örökben elessék, A kongre.-z 
szus tiszteletére felajánlották. hap\ 
a lejhozamot egy literrel növelik. 
Ma mar azonban nemcsak egy, ha-
nem két literrel több tejet adnak 
naponta a tehenek, mini azelőtt. Ez 
azt jelenti, hogy vállalásukat 200 
százalékra teljesítenék. Katona 
elvtárs, a termelöcsoport pártlitká. 
ra elmondottá, ez semmi különös 
munkál, fáradtságot nem igényelt, 
csupán annyit, hogy minden nap 

percnyi pontossággal 

etetik sz Allatokat. Emellett 

fokozottan ügyelnek a tiszta-

ságra és az Aliitok nyu-

ga lmára , mert ez is nagyban hoz-

zá j á r u l a tejhozam növekedéséhez. 

A fiaztató építését is kongresszu-

si felajánlásként fejezték be a cso-

port lúgjai. Pár héttel ezelőtt még 

a gazdasági felszerelések is kint he-

vertek az udvaron, kitéve az idő 

viszontagságainak. Akkor felaján-

lották a csoport tagjai, hogy a kon . 

gresszusig felépítenek egy gazdasá-

gi szint, összeszedtek minden ma-

radék deszkát, cserepet és a kon-

gresszus előtti szombaton már szép 

rendben egymás mellett a színben 

helyezték el a gazdasági felszerelé-

seket. 'A taglétszám emelésére tett 

felajánlásukat is négy százalékkal 

túlteljesítették. Az udvar mellett 

van a melegágyi kertészel. Ezt is 

kongresszusi felajánlásként készt-

tették el. A melegágyak alatt már 

saláta, karaláh, paprika és 

paradlceompalánták fö ldelnek. 

A tanya mellett 26 hold földön 

öntözéses gazdálkodást létesítettek. 

Az öntözőcsatormjt is a pártkon-

gresszus tiszteletére építették meg. 

A kongresszusi vállalások teljesí-

tése Után nagy lendülettel fuglak 

hozzá a tavaszi munkák elvégzésé-

hez. Elvetettek két katasztrális hold 

borsüt, egy és fél katasztrális hold 

mákot. Március 10-ig elvetnek tiz 

hold lent és 80 hold mélyszántást 

elsimítanak. 

Ugyancsak március 10-ig 30 
hold házát meglögasolnak és mű-

trágyáinak, A munka még johh el-

végzése érdekében a keddi csoport-

értekezleten 

versenyre hívták k i 

Szeged összes termelőcsoporljait és 

megszervozlék a munkacsapatok és 

brigádok közötti versenyh 'A' mun-

kacsapul- és brigádvezetők közül 

most hután iskolán vesznek részt, 

liogy a tavaszi munkákat szakmai-

Ing és polit ikailag jól felkészülve 

irányíthassák. 

A csoport népnevelői á l landóan 

ki járnak az egyénileg dolgozó pa-

rasztság köz i . Népszerűsítik a kö-

zös gazdálkodás előnyeit és ismer-

tetik csoportjuk eddig elért ered-

ménveit. De személyesen is meg-

győződhetnek az egyénileg dolgozó 

parasztok a csoport fejlődéséről. A 

kél országút között elterülő tanya 

helyén egy évvel ezelőtt csak a l a . 

kőépület állt. Azóta ú j istállót, óla-

kat, gazdasági szint, fiazlalót, ön-

lüzőcsatornát. melegágyi kertészetel 

létesítettek. 

Amint Csucs Mihály, a csoportot . 
Iiüke mondotta, Rákosi elvtárs be-
széde i 

ú j a b b l e n d ü l e t e t ado t t 
a távaszi munkák elvégzéséhez. Meg-

alakítottuk a kertészeli és növény, 

termesztési brigádokat, hogy siker. 

rcl végezzék el a tavaszi munkála-

tokat. 

Kovács I.ajos 12 hold földdel az 

elmúlt év augusztusában lépett be a 

csoportba. 

— Nagyon sokat tanultam Rá-

kosi elvtárs beszédéből — mondot-

ta. Módosított ötéves tervünk 40 

százalékkal emeii a mezőgazdasági 

beruházásokat. Ez annyit jelent, 

hogy több mezőgazdasági gépet, ne-

mesítelt vetőmagot, műtrágyát ka-

punk. Könnyebb lesz a munkánk . 

ezzel szemben többet tudunk ter-

melni. Mióta beléptem a termelő, 

csoportba, ál landóan érzem a Párt 

támogatását. Ma már nem kell lá-

tástól vakulásig dolgoznom. Munka-

idő után ju t bőven idő tanulásra és 

szórakozásra is. 

A „Táncsics"-tcrmelőcsoport tag-

jai élen akarnak járn i a tavaszi 

mezőgazdasági munkálatok elvégzé. 

sében is. Csoportjuk erősítésével 

még inkább bebizonyítják az egyé-

nileg gazdálkodó dolgozó parasz-

toknak: helyei az üt, amelyet Pá r . 

tunk jelölt meg számukra, a nagy-

üzemi guzdélkodás, a gazdagabb, 

boldogabb élet út ja. 

Tegnap indultak el az első toborzottak 
munkahelyükre 

Szeged és Hódmezővásárhely nevelőinek 
kultúrestjéről 

A Horthy-rendszer 
idején Hódmexövá. 
sárhely és Szeged 
kultúrája külön-
külön fejlődőit. 

Azaz: Szeged művelődése Klebels-
berg agyontámogatása mellett nö-
vekedett, az ellenzéki Vásárhely pe. 
dig áiiami segítség nélkül önálló 
kultúra kialakítására kényszerült. 

Ma már egészen más a helyzet. 
Népünk állama megadta ahhoz a 
lehetőséget, hogy mindkét város-
ban egyformán fejlődjék a Indiá-
ra, a dolgozók javára. Napjaink-
ban Szeged és Hódmezővásárhely 
Uullúrmunkásai, egy célért harcol-
nak s ebben a kultúrharcban szoro-
san felzárkóznak egymás mellé, 

A kölcsönös támogatás és segí-
tés szép példája volt az a kullú>~ 
délulán is, melyet a Hódmezővá-
sárhelyi Tanítóképző előadótermé-
ben rendezlek meg a vásárhelyi és 
a szegedi pedagógusok. 

A szegedi nevelök színjátszó cso-
portja Kisfaludy: „Fösvény"-ét 
mulatta be nagy sikerrel. Somfay 
László BajszövSjére sokáig és szi-
vesen emlékezünk vissza. Az egész 
együttesnek természetes játékfelfo. 
gása szocialista-realista mükedve-
létünk kialakulásának komoly se. 
gílsége. 

Külön szint jelenjeit _ a gazdag 
miisorban a szegediek tánccsoporl-
ja. Finom tánekultúrájuk különö-
sen az orosz báli táncban gyako-
rolt mély hatást a közönségre, 

A kultúrdélután kellemes megle-
petése volt a vásárhelyi csoport ze-
nekarának szereplése. Gárdonyi 
négytételes szvitjét és szovjet for-
radalmi dalokat hallottunk tőlük. 
Nagy Endre elsőhegedüs játéka 
lendülettel vitte előre az együttest. 
A zenekar mellett nem szabad meg-

feledkeznünk a vásárhelyi énekkar. 
ról sem. A „Sztálini aralás"-t és a 
„Hét kurta nótá"-t tűzzel, lendület-
tel adlak elv. Javasoljuk, hogy 
legközelebb próbálkozzanak meg 
egy kantátával is. 

A közel háromórás műsort vég-
ső fokon értékelve elmondhatjuk, 
hogy a kél város pedagógusainak 
kulturális együttműködése eredmé-
nyes volt. Témaválasztásukban 
visszanyúltak a klasszikus magyar 
haladó hagyományokhoz, de híven 
tolmácsolták a szocialista-realista 
művészetet is. 

A két város nevelőinek kultúr-
csoporlja az elkövetkezendő idők. 
ben közös kirándulást tervez Ka-
posvárra, hogy ezáltal is hozzájá-
ruljon kultúrforradalmunk további 
sikeréhez. 

Dr. Ahnásy György. 

A SZEGEDI KENDERFONÓ-
GYÁRBAN, a tűjavító üzemrész-
ben Tóth II . Sándor brigádja tart. 
ja a Kongresszusi Héten elért 199 
százalékos teljesítményt. Kispéter 
Károlyné szárazfonónő felajánlotta, 
a kongresszus tiszteletére, hogy 
183 százalékos eredményt ér el. 
Vállalását túlteljesítette 198 szá-
zalékra s ezt az eredményt még ma 
is tartja. 

A MÁV szegedi osztálymérnök-
ség hivatali dolgozói szerdán reg-
gel békegyűlést tartottak. A gyű-
lésen részletesen ismertették a Bé. 
ke Világtanács békeegyezmény 
megkötésére vonatkozó felhívását, 
majd a dolgozók számosan hozzá-
szóltak. Valamennyien a háborús 
uszítók elleni gyűlöletükről beszél-
tek. 

A hároméves terv sikeres befeje-

zésével és az ötéves terv beindítá-

sával hazánkban teljesen felszámol-

tuk a munkanélküliséget. Egyes 

ipar i és mezőgazdasági üzemekben 

ma már komoly munkaerőhiány 

mutatkozik. Uogv a fokozott igé-

nyekel kielégítsük. mozgósítanunk 

kell munka erőtartalékainkat. 

'.V Szovjetúnió tapasztalatai alap-

ján Népküztúrsságunk miniszterta-

nácsa rendeletet hozott a szervezett 

és tervszerű munktttrőlnborzásra. 

Igy Szegeden is megindult a mun-

kaerők toborzása. 

Először a pestmegyei ál lami gaz-

daságba toborzott a munkaerőtar-

talékok hivatala, Szeged dolgozói 

megértetlék a toborzás jelentőségét 

és nap mint nap az érdeklődök 

nagy számban kereslek fel a pest-

megyei állami guzdaság kiküldöttét 

és szerződéseket kötöttek 

A toborzottak e(ső csoportja teg-

nap. 7-én indult el munkahelyé-

re. A Munkaerői art a lékük Hivata lé , 

nak vezetője elkísérte őket, hogy 

meggyőződjön a szerződésben fog-

lalt feltételek betartásáról, a do lgo . 

zök elhelyezéséről és a helyi viszo-

nyokról. Az útbainduláslól kezdve 

D mnnkaerötoborzó bizottság nagy 

gondol fordít a dolgozók egészségé-

re és szociális ellátására. Ha úlba-

todűlés ulán valamelyik dolgozó 

beteg lesz, a gyógykezelés és a 

gyógypllglús ingyen jár neki. MUJI-

kúhaállús után pedig OTI-kezelés é» 

láppénz. 

Ezek az inlézkedések a dolgozó 

nép megbecsülését mutatják és a 

munkaerőtobui'zns további fejlődé-

sével a dolgozók újabb tömegeit 

kapcsoljuk a termelő munkába. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
KÜLÖNFÉLE 

KERÉKPÁR, varrógép. írógép javí-
tása szakszerűen. Rádió OKÁ-utat. 
sányra, kerékpárgumik. alkatrészek 
kaphatói Kelemennél, Kelemen-ut-
ca 1). szám. 

FIGYELEM! A Baromfifeldolgozó 
Vállalat szegedi keltetőjében (Kos. 
sutfi Lajos-sugárút, Ilona-utca sa-
rok) a naposcsibekeltetés megkezdő-
dött. Naposcsibe előjegyezhető kor-
látlan mennyiségben inindrn nap 
reggel 8-tól délután 4-ig. 
SIMA, feketeszőrü. vágollfarkú 
kutyái találtam. Mérey-ulca 7. sz. 
SZERDÁN éjtáxuka a gedói kerté-
raelból 2 vörös anyanyúl elveszett. 
A nyomravezetőt jutalmazom. 
F IGYELEM! Vasárnap délulán 4 
órakor a sebészeti klinika bejáraiá-
tól, a Dóm-téren keresztül, aa Ap-
ponyi-utcán át, a Híd-uleán keresz. 
tili a központi villamosmegállóig: el-
veszett egy kiváló munkás-jelvény, 
száma: „K. 85", piros dobozban 
volt. Kérjük a becsületes megtalá-
lót, hogy adja le a kiadóban. Ju-
talmat kap tőlem. 20092 
REKAMIÉALAKITAS. javítás és 
mindennemű kárpitos munkák. Ap-
ponyi-utca 23. szám. 

BŐRKABÁT jarftás vízhatlan fes-

téssel szakszerűen készül. Csordás 

bőrrohakészltőnél, Szt. Miklós-utca 

7 szám. 

EGY idős ember gondozását elvál-
lalnám. Újszeged, Pozsonyi-utca 3. 
szám. 20077 
ELVESZETT kedd este a Béke-
utcától a Kfgyó-utcáig egy kulcs-
csomó. a megtaláló adja le a ki-
adóban, jutáimat kap tőlem. 20095 
MÜLHOFFER V. műóvásnál svájci 
órák vétele és eladása, javítása és 
átalakítása felelősséggel. Széche-
nyi-tér 9. szám. 20104 
TALÁLTAK egy kulcscsomót és 
egy igazolvány!. Igazolt tulajdono-
sa átveheti a kiadóban, 

LAKÁS 
A Csongrádmegyei Innat lenközvet í tő 

Vál la lat (Szeged, Sztálin-körűt 20.) 

köz l i : 

BÚTOROZOTT szoba 15-re, vagy 
azonnal kiadó férfi részére. Orosz, 
lán-utca 6. sz. 6. 20105 
HÁZ eladó. Sárkány-utca 29. sz. 
alatt, lakáseladással. 20091 

ADÁS-VÉTEL 
JÓKARBf.VN lévő gyermek sportko-
csit veszek. Katona-u, 2b. 

HAT darab zsákvászon roletta, 
nagyméretű, eladó. Vennék elő-
szobaszekrényl. Deák Ferenc-utca 
22. I. emelet 3. 20083 
KÉT ló, anyakoca, süldő, malac 
eladó Szögi, Teréz-utca 45. 20037 
KÉTSÜTÖS használt tűzhely eladó. 
Csongrádi-sugarúi 32. szám. 19996 
HASZNÁLT bútorokat voszek és 
eladok. Singemé, Török-utca 6. 
szám. Kapuval szemben. 20093 
HÓDFARKÚ cserép és épületfa el-
adó. Bihari-utca 42. szám. 19987 
BONTÁSBÓL kikerült erös geren-
dák és egy állószin faanyag eladó. 
Osztrovszky-utca 26. 20083 

NAGYMÉRETŰ, príma használt 
téglák eladók. Batthyány- (Zerge) 
utca 9. szám. 20009 

STEYER Waffenrád férfikerékpár 
eladó. Érdeklődni: Április 4.-útja 
67. szám. Népbolt. 200»0 

ELADÓ 2 drb szőnyeg, egy kétsze-
mélyes és egy egyszemélyes dunna. 
Április 4.-útja 20, I. emelet, 1. 
ajtó. 20091 
MÁRKÁS órát keresek megvételre. 
Ajánlatokat ármegjelöléssel, levél-
ben Szeged. Szent György-utca 4-6. 
I I , 9, alá, Kakuszi névre, 

Közlekedés és balesetelhárítási kiállítás 

nyílik Szegeden 
Szeged dolgozói szombattól kezd-

ve igen érdekes és tanulságos kiállí-

tást tekinthetnek meg a Magyar-

Szovjet Társaság székházában. 

Szombaton délután 2 órakor nyit ják 

meg a ..Közlekedés és balesetelhá-

rítási kiáll ítást", amelynek tanul-

mányozása nagyban hozzásegíti a 

dolgozókat ahhoz, hogy elkerüljék 

az esetleges közlekedési balesete-

ket. 

Ötéves tervünk ideje alatt tízez-

rekkel növekszik a forgalomba ke-

rülő ú j jármüvek száma, egyre töb-

ben lesznek azok a dolgozók, akik 
a HHp különböző óráiban sietnek 
munkahelyeikre. A növekvő forga. 
lommal együtt megnövekszik a köz-
lekedési balesetek veszélye is, ha 
nem teszünk meg mindent azok el-
kerülésére. Feladatunk tehát, hogy 
kiszélesítsük a közlekedési balese-
tek. a különböző szabálytalanságok 
elleni harcot . Ezt h célt szolgátja a 
szombaton megnyitó kiállítás is, 
amelyet tnáFcius 18-ig tartanak 
nyitva. A kiállítást naponta kilenc 
órától este nyolc óráig tekiuthetik 
meg az érdeklődök. 

Vasárnap különvonat indul Szegedről 

az „Új Kína" kiállításra 

Budapesten ezrek és ezrek tekin-
tek meg az „Új Kína" című kiállí-
tást, amely a felszabadult kínai 
nép életét es munkáját mutatja be, 
A MÁV utazási kedvezményt biz-
tosít a dolgozók részére, hogy n ki-
állítást megtekinthessék. Szegedről 
március 11-én, vasárnap különvo-
nat indul Budapestre. Igy a szege-

di dolgozók 31 forintos áron, ked-
vezményes menetjeggyel utazhat* 
nak fel a kiállításra és vissza. Ez-
úton is felhívjuk az üzemi bizolt* 
ságok figyelmét, hogy a menelje* 
gyekre szervezzék meg a csopor-
tos igénylést, Jegyeket az IBUSZ 
kirendeltségnél lehet vallani. 

TaJajjavítási értekezlet Szegeden 

Ma, csütörtökön délelőtt 9 óra-

kor a Talajjavító Vállalat szegedi 

laboratóriumában (Újszeged, Alsó. 

kikölősor 1.) öt környékbeli várme-

gye állami gazdaságai, termelőcso-

portjai, a megyei és járási mező-

gazdasági osztályok kiküldöttei ré-

szére talajjavítással kapcsolatos ér-

tekezletet tartanak. A Talajjavító 
Vállalat, valamint a földművelés-
ügyi minisztérium szakemberei elő-
adások keretében fogják ismertetni 
a talajjavítás terveit, az állami gaz-
daságok és a termelőcsoportok kép-
viselői pedig elmondják észrevéte-
leiket ós kicserélik tapasztalataikat. 
Az értekezlet egésznapos lesz. 

A VB. elnöke közli: 
Mindazok a dolgozók, akik a 

jegyelosztó helyeken a megadott 
határidőig éle'miszerjegyeiket va-
lamely oknál fogva átvenni nem 
tudták, azok részére március 10-ig 
bezárólag a jegy kiosztás haláride-
jét meghosszabbítom. Tehát min-
denki megfelelő körzetében élelmi-
szer jegyeit március 10-ig reggel 8 
órától délután 4 óráig átveheti. 

d é f o s z . h í r e k 

Vasárnap, I I-én parasztgyülése-

ket tartunk délelőtt 11 órakor Al-

sóvároson a VüiieM-féle vendéglő-

ben. Újszegeden 19 órakor a DÉ-

FOSz helyiségében, Felsővárnson I t 

órakor a BEFŐSZ helyiségében 

(Vásárhely-sót, Helek-u. sarnk). Mó . 

ravárnson 10-knr a DÉFOSZ helyi-

ségében (Petőfi Sándor-sugarút 81), 

Székhátnn fél 11 órakor az Iskolá-

ban, Kókusnn 10 órakor a DÉFOSZ 

helyiségében (Kossuth Lajos-sugár, 

ú l 75.), Ezeken a gyűléseken ismer-

tetjük dolgozó parasztságunk elől i 

a tavaszi ütemtervet a tavaszi me-

zőgazdasági munkákra vonatkozó-

an, valamint megtárgyaljuk az előt-

tünk álló feladatokat a mezőgazda-

sági munkák terén. 

d i s z-h i r ek 

a DISZ üzemi, kerületi, középis-
kolai és egyetemi agitációs felelő, 
sök részére csütörtökön. 8-án este 
6 órakor értekezlet a városi DISZ-
bizotlságon. 

AZ ALFÖLDI Cementárugyár 

betoncsöveiéi eddig norma nélkül 

dolgoztak s fizetésként 80 száza-

lékos előleget kaptak. Pártunk II . 

kongresszusát követő héten az épí-

tésügyi minisztérium részükre is 

eljuttatta a norma-jóváhagyásokat 

és elrendelte, hogy minden beton-

csöveié 1950 november l-ig visz. 

sz ámenül cg megkapja a különbö-

zetet. 

Az Irodagép'pari Vállalat 

dolgozói a Kongresszusi Hét alatt 
1:21.3 százalékra emelték az üzem 
átlagos teljesítményét. A kongre-sz-
szusí felajánlásokkal 4000 forint 
megtakarítást értek el. Élenjárt a 
kongresszusi versenyben Juhász 
Mihály 194.5, Nagy János 177.5 
százalékos teljesítményével. A 
Kongresszusi Héten három újítást 
adtak be a dolgozók. Ezek kö/.iil 
kiemelkedik Horváth Imre újítása, 
amely 1864 forint megtakarítást 
eredményezett. Az újítómozgalom 
kiszélesítése érdekében az összes 
dolgozók rendszeresen látogatják a 
műszaki könyvtárt. Most, a Ma-
gyar-Szovjet Barátság Hónapjá-
ban feladatul tűzték ki, hogy min-
den dolgozói beszerveznek MSZT-
tagnak. 

NYUGDÍJAS pedagógusok a 
szappanjegyeiket március 10-ig 
igényelhetik a pedagógusok szak-
szervezetében (József Attila-rak-
part 6—7. szám alatt), délelőttön-
ként 10—12 óra között. 

A BOLYAI JÁNOS Matematikai 

Társulat szegedi csoportja a Tudo-

mányegyetem Bólyai-intézetének 

tantermében (Táncsics Mihály-utca 

2. II.) március 8-án, csütörtökön 

délulán 5 órakor kezdődő ülésén dr, 

Ródei László e. ny. r. tanúr O. Ju. 

Smidt szovjet matematikusról tarl 

előadást. Minden érdeklődőt szíve-

sen lát a Társulat. 

ÜNNEPÉLYES pártnapon oszt-

ják ki a 8zegedi Kenderfonógyár-

ban a kongresszusi versenyben leg-

jobb eredményt elért üzemrész, bri-

gád és legjobb egyéni teljesítők kö-

zött a jutalmakat. Az üzemben 35 

pénzjutalmat, 14 könyvjutalmat osz-

tanak ki. Ezenkívül a legjobb üzem-

rész és legjobb brigád kongresszusi 

zászlót is kaji. , 


