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DISZ fiatalok a termelőszövetkezeti 
mozgalom megszilárdításáért 

Dolgozó parasztságunk ezekben a 
napokban az új kenyérért vívja 
harcát. Az öntudatos dolgozó pa-
rasztság teljes erejével csatlakozott 
ahhoz a lelkes versenyhez, amely 
a munkásosztállyal az élen folyik 
az Alkotmány ünnepének tisztele-
tére azért, hogy valóra váltsák pár-
tunk Központi Vezetőségének ha-
tározata szellemében született kor-
mányprogrammot, a jólét, a még 
boldogabb élet programmját. 

Ebben a küzdelemben, ebben a 
kemény munkában fontos helyet 
foglalnak el termelőszövetkezete-
ink. A kormány programmjának 
megvalósításában, pártunk és kor-
mányunk az eddiginél is fokozot-
tabban számít a tszcsk tagságára, 
mint ahogyan Nagy Imre és Rá-
kosi elvtárs megmondották. 

A termelőszövetkezeti mozgalom-
nak és a tszcs-tagoknak nyújtott 
segítség azt jelenti, hogy a cso-
port tagjainak keményen helyt 
kell állni a termelőszövetkezetek 
további megerősítése és a tszcs-
mozgalom megszilárdítása terén. 
Megtisztelő, komoly és fontos fel-
adat ez, hiszen jól tudjuk, hogy a 
dolgozó parasztság felemelkedésé-
nek útját ezen túl is a nagyüzemi 
gazdálkodás, a termelőszövetkezeti 
mozgalom biztosítja. Ebben a mun-
kában — amely egyúttal harcot ls 
jelent —, ahogyan Rákosi elvtárs 
is kifejtette ezt beszédében —>. a 
párt az elsők között számít a 
DISZ-fiatalokra, a DISZ lelkes, 
ifjú táborára. 

A szegedi és a szegedi járás ter-
melőcsoportjaiban dolgozó DISZ-
fiataloknak is komoly tennivaló-
juk van a termelőszövetkezetek 
megszilárdítása terén, Nem szabad 
szem elől téveszteni Rákosi elv-
társ felszólítását, amelyben han 
goztatta, hogy » . . . külön fordulunk 
a termelőszövetkezetek pártszerve-
zeteihez, DISZ-tagjaihoz és DISZ-
szervezeteihez, a traktoristákhoz, a 
kombájnvezetőkhöz, hogy álljanak 
a szövetkezet megvédéséért, meg-
erősödéséért vívott harc élére. Le-
gyenek mindenütt az első sorban, 
bátran, keményen leplezzék le, 
verjék vissza % az ellenség min-
den megnyilvánulását, minden tá-
madását*. 

A szegedi DISZ-fiataloknak is 
harcba hívó figyelmeztetés ez. Az 
első sorokban kell harcolnunk és 
követnünk kell a gyálaréti Kom-
szomol-tsz fiatalságát, akik Csorba 
Mihály DISZ-titkárral az élen, 
harcolnak a szövetkezet megszilár-
dításáért. Ezek a fiatalok a haza 
iránti szeretet szenvedélyességével 
hirdetik Rákosi elvtárs szavait és 
minden erejükkel erősítik terme-
iöcsoportjukat. Becsülettel állnak 
helyt az augusztus 20-i vállalások 
teljesítésében és jó felvilágosító 
munkával vonzóvá teszik a még 
kívülálló dolgozó parasztok szá-
mára is a nagyüzemi gazdálkodás 
útját. Ugyanilyen jó munkát végez 
a pusztamérges! Petőfi-tszcs DISZ-
titkára, Bitó Antal, aki nemcsak 
magas teljesítményével, hanem jó 
felvilágosító munkával az ellenség 
támadásait is visszaveri. Nem tor-
pan meg egy pillanatra sem és 
harcosan kiáll a termelőszövetkezet 
eszméje mellett. A tszcs fiataljai 
döntő többségükben követik har-
cos titkárjukat és egyöntetűen ki-
jelentették: *Ha senki sem ma-
radna a csoportban, mi akkor is 
kitartunk a termelőszövetkezeti 
mozgalom mellett*. Az ő jó mun-
kájuknak köszönhető, hogy a tszcs-
be nem tudott befurakodni az el-
lenség, nem kapott lábra a kilépés 
gondolata és a csoporttagok becsü-
letesen, egyemberként álljak meg 
helyüket a boldogságukért folyó 
küzdelemben. 

Erről a harcos helytállásról, a 
személyes jó példamutatásról és a 
felvilágosító munka fontosságáról 
egy pillanatig sem szabad megfe-
ledkeznie DISZ-tagságunknak. 
DISZ-fiataljaink ne felejtsék el, 
hogy ezekben a napokban az egész 
ország szeme van rajtuk. Éppen ez-
ért, ha a párttagokkal, a tszcs párt-
szervezeteinek tagjaival nem ők 
járnak az élen, nem érhetnek el jó 

eredményt. Az ásotthalmi Szabad 
ságharcos-tsz DISZ-szervezete nem 
végez jó munkát ezen a téren és 
ennek következtében olyan se hal, 
se hús álláspontot foglal el a tsz 
megerősítése terén, holott egységes 
helytállásra van szükség. Ez pedig 
abból ered, hogy maga a DlSZ-tit-
kár sem harcol a tsz megerősítése-
ért. Ezzel szemben — mint ahogy 
a kormány programmja is megkí-
vánja, egységesen kellene leszögez-
niük, hogy nem pártolnak el a ter-
melőszövetkezeti mozgalomtól, mert 
ezt az utat látják helyesnek, bol-
dogulásuk útjának. Beszélnek 
ugyan elvétve róla, a szavak azon 
ban magukba véve nem elegendők. 
Ezeknek a kijelentéseknek csak 
úgy lesz súlyuk, ha a DlSZ-fiatal-
ság keményen helytáll a mezőgaz-
dasági munkák — a cséplés gyors 
végrehajtásának, a begyűjtés telje-
sítésének idején. ^ 

A szegedi DISZ-fiataloktól, a ter-
melőcsoportok DISZ-tagságától te-
hát elsősorban helytállást vár pár-
tunk és a DISZ. Helytállást, hogy 
a termelőcsoportok sikeresen vé-
gezhessék el a cséplés, a betakarí-
tás nagy munkáját, amely nem-
csak a csoporttagok jólétének biz-
tosítéka, hanem kötelezettség is az 
egész ország dolgozó népével szem-
ben. Ezért járjanak elől ebben a 
munkában is a DISZ-fiatalok, 
mert ez is szorosan hozzátartozik a 
termelőszövetkezeti mozgalom meg-
szilárdításához. 
A személyes példamutatás mellett 
igen fontos szerepet tölt be az ál-
landó és következetes felvilágosító 
munka. Mutassanak rá a termelő-
csoportok DISZ-fiataljai arra, hogy 
a minisztertanács határozatai mi-
lyen jelentős kedvezményeket biz-
tosítanak termelőcsoportjaink tag-
jainak. A szegedi Űj Élet-tszcs fia-
taljai például elmondhatják, hogy 
az adó- és beadási kedvezményről 
szóló minisztertanácsi határozat 
nyomán 9875 kg búzával, 3307 kg 
árpával, 4305 kg kukoricával, 1905 
kg napraforgóval, 1505 kg burgo-
nyával, 444 kg sertéssel, 167 kg 
vágómarhával, 2070 liter tejjel és 
sok más egyébbel többet oszthat-
nak ki a csoport tagjai között. Ha 
így és ilyen felvilágosító munká-
val küzdenek a csoport erősödé-
séért, akkor egyre több lesz az 
olyan tag a csoportban, mint Sze-
keres Antal, aki kijelenti, hogy 
megtalEtfUm számításomat a cso-
portbanV ) 

DISZ-fiataljaink ne gondolják 
azt, hogy a rájuk váró feladat 
megoldása simán és zökkenőmente-
sen zajlik le. A kulákok, a paraszt-
ság felemelkedésének megátalko-
dott ellenségei nem nézik jó szem-
mel dolgozó parasztságunk boldo-
gulását. Azt szeretnék, ha a tszcsk-
ből minél többen kilépnének és is-
mét ők vásárolhatnák fel a gaz-
dátlanul maradt földeket. DISZ-
fiataljaink harcoljanak jobban az 
ellenség ellen, figyeljék a kulákok 
aljas mesterkedéseit és kíméletle-
nül leplezzék le azokat. 

Ebben az időben széleskörű a ter-

melőcsoportok DISZ-tagságának a 

feladata. Ezt a feladatot pedig csak 

úgy tudják jól végrehajtani, ha 

nem feledkeznek meg egyetlen pil-

lanatra sem a termelőmunkában a 

személyes példamutatásról és ha 

hűen követik pártunk iránytmu-

tató szavát. A kormány programmja 

világosan megszabja a fiatalok ten-

nivalóit. Feladat tehát minden 

DISZ-fiatalnak ezen az úton járni, 

harcolni a tszcsk megszilárdításá-

ért, küzdeni az ellenség ellen. Ha 

DISZ-szervezeteink a termelőcso-

pertban így és ilyen szilárdan áll-

ják meg helyüket, jelentősen hoz-

zájárulnak a kormány programm-

jának, a szebb és a gondtalanabb 

élet programmjának mielőbbi meg-

valósításához. 

Lázár Ilona — Szeles Ilona, 

a Szegedi Városi DISZ Bi-

zottság tagjai 

SZEGED ELETÉBŐL 

Minőségi munkával 
segítik 

a kormányprogramm 
megvalósítását 

a Seprőgyár dolgozói 
A Szegedi Seprőgyár 

dolgozói a harmadik re-

gyedévre, s ezen belül 

augusztus 20-ra tett fel-

ajánlásukban szem elöt* 

tartották a kormánypro-

gramm megvalósításához 

való hozzájárulást s azt, 

hagy a minőséget is meg 

kel) javítani céljaink el-

érése érdekében. Július 

hónapban dolgozóink tel-

jesítették minőségi fel-

ajánlásaikat, sem export, 

sem belföldi áruink ellen, 

minőségi kifogás nem 

merült fel 

Kiemelkedő jóminőségű 

munkával dolgozik a sep-

rőkötők közül Szűcs S. 

Ferenc jelvényes sztahá-

novista, Csányi József, a 

békebizottság titkára. Bá-

nyai Péter, és Kaczera 

Ferencné seprővarrók. 

Nagy Viktor és Ungi Pi-

roska anyagadók, Kovács 

Ferencné és Lakatos Ká. 

roly ifjúmunkás hikészí-

[ffk. Csonka István esz-

tergályos, Lendánszky 

Rezső szalagfűrészes. — 

Mindezekből megállapít-

hatjuk, hogy a Szegedi 

Seprőgyár dolgozói meg-

érteitek a kormány pro-

grammját ég azt teljes 

egészében támogatják. 

SCHWARCZ ISTVÁN 

„Kérdexx —felelek u ládák 

a sxegedi üxemekben 

Az Újszegedi Kendergyár békebizottságai 4 
hónappal ezelőtt a cérnázótól a szövődéig, hat na-
gyobb üzemrészben világoskék-színű ládákat he-
lyeztek el. Rajtuk ezt a felírást olvasták a dolgo-
zók: "Kérdezz — felelek*. Azóta ezek a kis ládák 
sok-sok dolgozó kérdésére adták meg a választ az 
üzemben szerte az országban az Újszegedi Ken-
dergyár példája nyomán az üzemek és vállalatok 
békebizottságai sokezer ilyen ládát helyeztek el. 

Az Újszegedi Kendergyárban már az első hó-

napban nagy volt az érdeklődés a külpolitikai kér-

dések iránt. Ez az érdeklődés most a koreai fegy-

verszünet megkötése óta még csak fokozódott, A 

négy hónap alatt közel 200 kérdést helyeztek a lá-

dákba. Az egyik fiatal sztahánovista szövőnő kér-

dése így szól: "Hogyan él az ifjúság Amerikában 

és az imperialista országokban, mennyit dolgozik, 

mennyi a keresete, hányan vannak munka nélkül?* 

Mások a francia helyzetről érdeklődnek, de a leg-

több kérdés a koreai helyzetre, a fegyverszünet 

megkötésére vonatkozik. Minden kérdésre részletes 

választ kapnak a dolgozók. Ez nem kis munkát je-

lent a békebizottságoknak. Az üzem békebizottsá-

gainak a válaszadásokban a rádió sietett segítsé-

gére. A legfontosabb kérdéseket beküldik a Magyar 

Rádiónak, amely az éter hullámain keresztül tájé-

koztatja az érdeklődőket, 

Számos szegedi üzemben követték az Újsze-

gedi Kendergyár békeblzottságainak kezdeményezé-

sét. A Szegedi Kötél- és Hálógyárban a válaszokat 

nemcsak kisgyűléseken adják meg, hanem az üzemi 

hangszórón is bemondják. A Szegedi Kenderfonó-

gyárban olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg az 

utóbbi hónapokban a külpolitikai kérdések iránt, 

hogy elhatározták, több üzemrészben állítanak fel 

"Kérdezz — felelek*-ládát. A ládákra békegalam-

bot festenek. Eddig már tíz nagyobb szegedi üzem-

ben várják a dolgozók kérdéseit a kis kékszínű, 

minden kérdésre választadó "Kérdezz — felelek*-

békeládák, u tói-i- . I I m . i 

A kormányprogramm megvalósulása nyomán: 

Új munkamódszereket 
vezetlek be; 151 

százalókra emelkedett 
teljesítményük 

Friss erővel, nagyobb 
lendülettel kezdtek a 
Víz- és Csatornaművek 
dolgozói a munkához, a 
kormányprogramm meg. 
ismerése után. Alkotmá-
nyunk ünnepének tiszte, 
letére újabb munkafel* 
ajánlások hangzottak el, 
amelyeket már Igen szé-
pen teljesítenek. 

A munkalendület f o . 
kozódása következtében, 
a dolgozók átlagteljesít-
ménye júliusban 138,8 
százalékra emelkedett. Az 
előző hónap 131,5 száza* 
tékával szemben Külö-
nösen kiemelkedő telje-
sítményt ért «1 Helm Gé-
za szerelőbrigádja 143 
százalékos átlaggal. Nagy 
Gyula szerelőbrigádja 
csupán 3 százalékkal ma. 
rad el mögöttük. Pálft 
Gyula csatornatisztító bri-
gádja a Maros-utcai csa-
tornatisztításnál új mun-
kamódszert veze*ett be és 
ezzel 151 százalékra fo-
kozták eredményüket. A 
Vetró, Varga. Szécsi kő. 
művesbrigádok, kiváló 
minőségi munka mellett, 
141 százalékot értek el a 
felújítási munkáknál. 
A tervfegyelem és terv* 

szerűség pontos betartá-
sával, részleteiben ls tel-
jesítjük a tervet. Minden' 
erőnkkel harcolunk au-
gusztus 20-ra tett foga-
dalmunk maradéktalan 
végrehajtásáért. 

S I P R I K Ó G Y U L A ' 

SZÉPÜLNEK SZEGED HAZAI 
Alig egy hete számoltunk be ar. 

ról, hogy épülő, szépülő városunk 
laJtóházainak tatarozásához több-
millió forintos beruházással rövi" 
desen hozzákezdenek. Néhány nap-
pal ezelőtt o, híd feljárója előtt 
kocsik jelentek meg, hatalmas lét-
rákat pallókat hordtak a Roose. 
weltJér 6. számú ház elé, s meg-
kezdték azok felállítását. Azóta 
nagy a sürgés-forgás a Roosewclt. 

r, az Aradi-utca, a Deák Fe-
renc-utca körül. Az állványok a 
ház tetejéig nyúlnak jobbról is, 
balról is, a szembelévő házat is 
körülvették létrákkal, pallókkal s 
gyors ütemben végzik a lakóházak 
tatarozását. 

A nagy, tornyos ház elolt tévő 
állványokra egy tábla vam akasztva, 
ajta a leövetkezö felírás: 

Ezt a házat a kormány 
100 millió forintos 

programmja keretében 
Tatarozza a: É-M. 65/1. sz. Vállalat. 

Nagy feladatot végeznek a válla, 
lat szakmunkásai, segédmunkásai. 
Talán nem is fedi eléggé a munka 
jelentőségét az a szó, hogy tataro-
zás. Helyesebben a házak homlok-
zatainak felújításáról, restaurálá-
sáról van szó, mert ez egy kissé 
művészi munkát is igényel. A fel-
adat az, hogy valamennyi házal 
eredeti formájában, az eredeti 
díszítésekkel hozzák rendbe úgy 
a tetőzetet, mint a homlokzatokat, 
a függő folyosókat, a lépcsőháza-
kat, vagyis széppé, újjá varázsol-
ják Szeged lakóházait. 

Nagyon sokan ismerik a képen 
látható házat Szegeden, Több orosz-
lánfej, szobor, dombormű van dí-
szítés céljából a ház falán, ame-
lyeknek egyrésze megsérült s azt 
az eredeti formájában helyre 
kell hozni. Ezt a munkál műkö-
vesek, külön hozzáértő szakember 
rek végzik, akik például egy ép 
oroszlánfejet levettek a falról, 
mintát készítettek róla, hogy pon-

tosan le tudják másolni a hiányzók 
pótlására. 

Ugy mondják a kőművesek, erre 
a munkára, hogy ,,facsárd" munka, 
vagyis nagy gondosságot, ügyessé-
get igénylő feladat és éppen ezért 
az épületen a 65ll-es Vállalat leg. 
ügyesebb kőművesei dolgoznak. De 
a tetőfedőkre, az ácsokra, a bádo. 
gosokra is akik a tető helyrehozásá-
tól gondoskodnak, komoly fel-
adat hárul. Például az épület teff. 
jén, a hídfelöli sarkon lévő torony 
egy része teljesen megsemmisült, 
j már azt az eredetinek megfele-
lően rendbehozlák. Az egész mun-
ka ütemesen van beosztva- Az egyik 
oldalon vakolnak, a másikon ka-
parnak, a következőn pedig állvá-
nyoznak. 

Mintegy száz munkás dolgozik 

jelenleg a házak felújítási munká. 

'atain. De, hogy a kormánypro-

grammot minél hamarabb, gyor-

sabban és tökéletes munkával meg 

tudjuk valósítani, ahhoz több kő-

művesre lenne szükség, a 65. Épí-

tőipari Tröszt vezetőinek nagyobb 

gondot kell fordítani arra, hogy 

más hozzájiüi tartozó vállalatoktól, 

ahol jelenleg kevesebb a munka, 

őmüves.szakmunkásokat irányit-

sanak Szegedre, hogy még ebben az 

esztendőben a jelenleg előirányzott 

'öbb, mint három millió forintos 

javítási munkálatokat be tudjuk Jer 

jizni. 

Alig pár napja, hogy megkezd-

ték a munkál, de már a. dolgozók 

arról beszélgetnek, hogy milyen 

felajánlást tegyenek a kormánypro-

gramm ezen egyik feladatának mi-

előbbi végrehajtása érdekében. Azt 

akarják, hogy az első épület Ti. 

szára néző homlokzatán a kőmű-

ves munkálatokat augusztus 20-ig 

befejezzék. 


