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Foglalkozzanak többet az rautikásojikal 
a Paprikafeldolgozó Vállalatnál 

Xi0cs idő tétlenségre 
és minden időt kihasználva szántani, vetni kell! 

Holnap nyílik meg 

a múzeum állandó képzőművészeti kiállítása 

M D P C S O N G R Á D M E G Y E I P Á R T B I Z O T T S Á G Á N A K L A P J A 
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Vegyük szocialista megőrzésbe 
tatarozott házainkat 

Szeged dolgozói napról-napra tapasztalják, hogy a m i orszá-
gunkban minden azért történik, hogy a dolgozó ember élete bol-
dogabbá, örömteljesebbé váljék. A párt vezetésével a dolgozók 
milliói egyre szebbé, virágzóbbá változtatják városa inkát, falva-
inkat, egész hazánkat. Uj gyárak, üzemek, iskolák, kórházak, 
modern lakások épülnek szerte az országban mindenütt. 

A múltban Szegeden is, mint szerte az országban, a banká-
rok, gyártulajdonosok, nagykereskedők és más hasonló elemek 
vadászterülete volt a lakáskérdés. Teljhatalmú urai voltak ők a 
bérházaknak és tetszésük szerint mondhattak fel a lakóknak, 
rakhatták őket az utcára, míg maguk fényűzően berendezett, 
tágas lakásokban és vil lákban henyéltek. 

Népi demokratikus rendszerünkben kormányunk állandó gon-
doskodása- eredményeként ma már Szegeden is munkáscsaládok 
laknak sokhelyen a Belváros államosított épületeiben is. Épültek 
ú j házak Szegeden, helyrehoztak több bombasújtotta lakóházat. 
Mégsem mondhatjuk el, hogy ezzel teljes mértékben kielégítettük 
Szegeden a dolgozók lakásszükségleteit, Most 200 ú j lakás épül 
Szegeden. 

Tudott dolog, hogy hosszú évtizedeken át kizsákmányolóink 
csak a dolgozók elnyomására törekedtek, mitsem törődve azzal, 
váj jon emberhez méltó házakban laknak-e, és ugyanakkor a ki-
zsákmányoló osztályhoz tartozó volt háztulajdonosok nem törőd-
tek az épületek karbantartásával. A sokszázezer pengőt kitevő 
uzsorabérből „nem jutott" az épületek javítására. Sok gonddal, 
nagy munkával kell ki javítanunk most a megrongálódott házakat. 
Ebben a munkában kormányunk jelentős segítséget juttatott Sze-
ged városának is. Két hónappal ezelőtt több szegedi ház köré 
emeltek állványt, valamennyin ott lógott a tábla: „Ezt a házat a 
kormány 100 mil l ió forintos programmja keretében tatarozza az 
EM. 65/1. számú Vállalat". Az elmúlt két hónap alatt már 26 lakó-
ház tatarozását fejezték be Szegeden ál lamunk 100 mil l ió forintos 
költségvetése keretében. A 65/1. Építőipari és különböző szakipari 
vállalatok dolgozóinak lelkes munká ja nyomán november 31-ig 
befejezik az ezévre előirányzott épületek tatarozását. Megváltoz-
nak az épületek, szép tiszták, takarosak lesznek, szépül városunk. 
A nagyobb javításokat elvégzik a tatarozással, elvégezteti a Közü-
leti Ingatlankezelő Vállalat is. Ugyanakkor rzonban vannak olyan 
kisebb javítások, mint például ajtók, ablakok, vízcsapok megjaví-
tása, amelyeket igen csekély költséggel, sőt egyes esetekben min-
den költség nélkül t lakók egyenként vagy kollektíván elvégez-
hetnek, amivel egészségesebbé, kényelmesebbé és szebbé tehetik 
otthonukat. 

Szegeden ls számtalan példáját láthatjuk annak, hogy az álla-
mosított" épületek öntudatos lakói erkölcsi kötelességüknek tart-
ják a rongálások megakadályozását és a kisebb javítások elvégzé-
sét. Az újonnan tatarozott házak közül már van olyan, amelynek 
kapujára kifüggesztették a táblát: „E házat szocialistE- megőrzésre 
átvették a ház lakói". E ház lakói tisztában vannak a közösség 
iránti kötelezettségükkel, az ál lam vagyonának, saját vagyonuk 
megőrzésének jelentőségével, vigyáznak az újjávarázsolt lakóhá-
zukra, meg akarják őrizni hosszú időre lakóházuk tisztaságát. Kö-
vessék »a többi kitatarozott házak lakói, az államosított házak 
lakói a Deák Ferenc-utca 26. számú ház lakóinak példáját, ve-
gyék szocialista gondozásba lakóépületüket. A tanács végrehaj tó-
bizottságg' pedig állandóan kísérje figyelemmel és ellenőrizze az 
épületek karbantartásával megbízott szervek tevékenységét, hogy 
a javításokat idejében elvégezzék/ s megakadályozzák ezáltal az 
épületek nagyobbméretű rongálódását. 

Az ingatlankezelőségek vezetői, E- háztömbbizalmiak világo-
sítsák fel a lakókat arról, hogy a kitatarozott házakra, az államo-
sított lakásokra vigyázni, a rongálódásokat elkerülni és megaka-
dályozni, a kisebb javításokat elvégezni egyéni és közösség iránti 
kötelességük. Érjék el jó munkájukkal , hogy minden kitatarozott 
házra, államosított épületre felkerüljön a tábla, amely azt hirdeti, 
hogy: „Ezt a házat szocialista gondozásba vettük". 

Fordítsunk nagyobb gondot a munkásvédelemre 
A dolgozók leveleiből 

EGYRE INKÁBB ÉRZEM: 

LEGFŐBB ÉRTEK 

AZ EMBER 

Három éve dolgozom a Szege-
di Ruhagyárban és büszkén 
mondhatom, egyre inkább ér-
zem, hogy a szocialista társada-
lomban legfőbb érték az ember. 
Korszerű orvosi rendelőnk van, 
ahol nemcsak a betegeket kezeli 
az orvosnő, hanem a dolgozók 
folyamatos szűrővizsgálatával 
igyekeznek megelőzni a betegsé-
geket. Gyönyörűen berendezett 
kétágyas piherjő szobánk van, 
ahol kisebb rosszullétkor dolgozó-
ink kipihenhetik magukat. Kor-
szerű bölcsődénkben állandó or-
vosi felügyelet mellett fejlődnek 
jövőnk kincsei, a dolgozók gyer-
mekei, míg az anyák nyugodtan 
végzik termelőmunkájukat. Kor-
szerű fürdőnkben hideg-meleg-
tus van. Most áll befejezés előtt 
a modern, tágas, minden igényt 
kielégítő ebédlőhelyiségünk. 

Emlékszem, a Horthy-rendszer-
ben az Astorai Harisny agy árban 
gyér világítású, egészségtelen he-
lyiségben, minden védőberende-
zés nélkül dolgoztunk. Ma a Sze-
gedi Ruhagyárban világos neon-
fénnyel ellátott tágas termekben 
dolgozunk, amelyekben védőbe-
rendezéseket szereltek fel. Üze-
münk vezetői, akik sorainkból 
kerültek ki, továbbra is azon fá-
radoznak, hogy a Ruhagyár ösz-
szes dolgozója valóban érezze 
pártunk, kormányunk, szociális 
gondoskodását. 

Madár Imréné 

IDŐBEN JUTTASSÁK EL 

( A MUNKAVÉDELMI 
' FELSZERELÉSEKET 

! ÜZEMEINKBE ' • 

A Szegedi Víz- és Csatornamű 
dolgozói harmadig negyedévi 'er. 
vüket 131.7 százalékra teljesítet-
ték Ezt a j ó eredményt pártunk 
vezetésével, a dolgozók fegyelme, 
zett bókeharcos munkája nyomá.i 
értük el. Pártunk és kormányunk 
nagyszerű programmja nyomán a 

Szőregi Téglagyárban ú j kútait 
fúrtunk és jelenleg az U j 

Pártunk és kormányunk pro-
grammja a dolgozókról való 
fokozódó gondoskodást tükrö-
zi. Munkásosztályunk nagysze-
rű harci tettekkel, kiváló mun-
kaeredményekkel vált ja való-
ra a kormány programmját. 
Több helyen azonban jogosan 
vetik fel, hogy a vezetők nem 
törődnek még mindég eléggé a 
dolgozók munkavédelmével. 
Sok helyen érzik a munkások 
a róluk való fokozott gondos-
kodást, de van olyan üzem, 
ahol ezen a téren még sok a 
hiányosság. A munkavédelem 
megjavítása elsőrendű feladat 
Szeged valamennyi üzemében. 

Vannak azonban a mumkavéde. 

lein terén olyan hiányosságok, 

amelyeik a jó munkát végző dol-

gozókra hátrányosak. Egy mun-

kásöl'tözőt építettünk át, mindent 

elkészítettünk a berendezésen kí-

vül. Hiányoznak a ruhaszekrények, 

amelyre már nagy szükség volna. 

Sürgős intézkedést várunk ezen a 

téren a felsőbb szervekből. Sürgő, 

sen meg kell szüntetni azt a hely-

zetet is, hogy 3 pár női cipőt dol. 

gozóink részére két hónap óta 

nem tudunk beszerezni, mivel az 

szabad áru és közületi blokkra, 

vagy elszámolási csekkre nem ad-

ják ki. Hosszas utánajárás után 

az Állami Cipőbolt ígéretet tett 

arra, hogy kiadja az árut, ha a 

Csongrádmegyei Tanács VB.-el. 

nüke azt aláírja. Ebben a.z ügy-

ben felkerestük az illetékeseiket, 

ahol határozott választ adjak or-

ról. hogy az árut ki kell adni, 

mert arra rendelet van. Ezt kö-

zöltük az árudavezélőséggel, 

amely ismét elutasította kérésün-

ket. 

A Budapesti Ruhakcreskedehnl 
Vállalattól nagyon nehezen rudjuk 
megkapni a munka, és a védőruha 
anyagokat. A vállalatnál nem ve* 
szik figyelembe a kormánypro-
gramm szempontjait és emiatt 
nem tudjuk időben biztosítani a 
dolgozóknak a jogos munka- étB 
védőruhát. Azt szeretnénk, ha 
mindezeket a munkavédelmi fel . 
szereléseket ugyanolyan nagy 
gonddal juttatnák el üzemünknek, 
mimit amilyen lelkesen végzik dol-
gozóink munkájukat. 

Slprikó Gyula i 

LASSAK EL IDŐBEN 

A DOLGOZŐKAT MEG-

FELELŐ SZERSZÁMMAL 

ÉS MUNKARUHÁVAL 

A Szegedi Távközlő Biztosító 
Berendezés dolgozói már több 
termelési értekezleten bírálták a 
MAV Szegedi Igazgatóság V. 
osztályának vezetőségét, hogy 
nincsenek rendes szerszámjaik, 
amelyekkel fokozni tudnák ter-
melésüket. Egy hete, hogy 
nincs köszörűkő. Ugy járunk 
egy kilométernyire a Vasanyag-
javítóhoz, hogy tovább tudjuk 
folytatni munkánkat. Kérjük a 
vezetőséget, hogy sürgősen in-
tézkedjen megfelelő szerszám-
ellátásról. 

Vannak olyan dolgozók, akik 
nem vigyáznak eléggé szerszá-
maikra, többször elhagyják, 
nemtörődöm módon kezelik, az-
tán jön a hajrá, hogy az elmu-
lasztott. időt pótolják,, s ilyenkor 
selejt-munkát végeznek. Ezen is 
változtatni kell! 

Az üzemben nem gondoskod-
nak időben munkaruhákról. Sze-
keres elvtárs nem igényli ,a 
szertárból idejében a dolgozók 
részére szükséges ruhákat, pe-
dig a szertárban van munka-
ruha, csak utána kellene járni . 

Török Imre 

Vasárnap is lehet vetőmagot cserélni 
Megyénkben a vetőmagoseée hú-

Élet za-vonája jelentős mértékben aka 

tszcs-ben végezzük egy ú j ártézi dályozza vetéstervek teljesítését. 
kut furasa1. Ebben a hónapban . . . . 
elkészül a dolgozók felajánlása, A z 0821 a r p a t m a r r e g e n e I k e l l e t t 

j ó munkája nyomán Újszegeden a
 v o l n a v e t n l é s m e & mindig csak 

Tárogató-utcában lakó dolgozók 58 százalékban cserélték ki a szük-
részére egy ú j közkifolyó. Az uj s é g e s vetőmagot a termelőszövet-
szennyyíz átemelő telep gépi be- k e z c t e k é g e g y é n i l e g dolgozó pa-
rendezeseit is elkészítettük es az . . . , ••„, . . . 
őszi üzemeltetés már itt törté, rasztok A rozsvetőmag cseret 44.4, 
nik. Az újszegedi víztorony épító- a búzavétőmag cserét '4.4 száza-
sé i s befejezéshez közeledik. lókra hajtottuk végre, mert a ta-

nácsok nem ismertették kellőkép-

pen a dolgozó parasztokkal a mi-

nőségi vetőmag jelentőségét és azt, 

hogy nem kell érte felárat fizetni. 

A vetőmagcsere meggyorsítása 

céljából Csongrád megye egész te-

rületén vasárnap is nyitva lesznek 

a terménykiadóhelyek, hogy a dol-

gozó parasztok zavartalanul cse-

rélhessék szokványminöségíí vo-

tőmagjukat minőségi vetőmagra. 

l.iebmann Béta felvé.elei. Fény. Szöv ) 

Az Egyetemi Füvészkertben 
A késő őszi napfényben teljes pompájában 

díszlik az újszegedi Egyetemi Füvészkert. Itt vég-
zik gyakorlati munkájukat az egyetemen tanuló 
fiatal biológus-jelöltek, a természettudomány jövő 
szakemberei. A füvészkert gazdag növényvilága, 
ritkaságszámba menő növényei díszére válnak az 
egész környéknek és nemcsak az ifjú hallgatóknak 
és tanároknak, hanem a környék lakóinak sok gyö-

nyörűséget szerez. 
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