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Szeged és a szegedi járás életéből 

Tavaszi búzavetőmagot 
— műtrágyát a szegedi járásba 
Szegeden és a szegedi járásban — de a megyé-

ben is — tanácsaink hanyagsága miatt nem halad 
kellően a tavaszi búzavetőmag kiosztása; továbbá 
hiba mutatkozik a műtrágya kiosztásánál is. A ta-
nácsok nemtörődömsége miat t sok helyen még 
most sincs a községben műtrágya és tavaszi búza-
vetőmag. Mindezek miatt nem végezhetik a fontos 
munká t a dolgozó parasztok. 

A szegedi járásban különösen nagy a hiány a 
műtrágyából . Szőregen és Gyálaréten például 
nincs műtrágya. Ennek az is az oka, hogy a sze-
gedi járási tanács mezőgazdasági osztálya későn 
igényelte a szükséges műtrágyamennyiséget. De 
oka az is, hogy hiányos munká t végez a Műtrágya 
és Növényvédelmi Szereket Értékesítő Vállalat. 
Bármennyire is szeretnék fejtrágyázni őszi kalá-
szosaikat a szegedi járás termelőszövetkezetei, egyé-
nileg dolgozó parasztjai, ezt nem tud j ák — mert 
sok helyen nincs műtrágya. A szegedi Ü j Élet tsz 
is végezné az őszi kalászosok fejtrágyázását, de 
nem tudják , mert még most sem kapták meg a ré-
gen igényelt műtrágyát. 

Fontos a tavaszi búza vetése, a kiritkult őszi 

búza pótlása a szegedi járásban is. A járási tanács 

mezőgazdasági osztálya gondoskodjék arról, hogy 

minden községben meglegyen a szükséges tavaszi 

vetőmag és műtrágya. A községi tancsok is köves-

senek el mindent azért is, hogy a dolgozó parasztok 

a hiányzó búzavetéseket percnyi késedelem nélkü l 

pótol ják tavaszi búzával. Fontos feladat ez •— évi 

kenyerünkről van szó, £ 

Igy felezik ki pártunk iránti szeretetüket 
a Tisza Malom dolgozói 

A Tisza Ma lom dolgozói között nagy lelkese-
déssel bontakozott ki pár tunk I I I . kongresszusa 
tiszteletére kezdeményezett szocialista munkaver-
seny. A ma lom vezetősége a villamosenergiagaz-
dálkodás ű j rendjének megjelenésekor felülvizs-
gálta az üzem energiafogyasztását. A megadott 
energiakeretet Becski Pá l igazgató, Spréber Jó-
zsef jelvényen sztahánovista főmolnár felbontották 
a nap minden órájára, hogy az energiafogyasztást 
ne lép jük túl. Pártszervezet és a szakszervezet ve-
zetősége minden dolgozóval tudatosította a villa-
mosenergiával való helyes gazdálkodás jelentősé-
gét. A dolgozók megfogadták: a fogyasztás rendjét 
mindenkor betartják. 

E vá l la lásuknak mindezideig maradékta lanul 
eleget tettek. Azt is vá l la l ták a I I I . pártkongresz-
szus tiszteletére, hogy első negyedévi tervüket, a 
megadott szűk energiahatárok betartása mellett, 
egy nappal előbb befejezik. A vál lalás teljesítésé-
ért folyó küzdelemben kiemelkedő teljesítményt 
végez Marót i Lajos sztahánovista a lmolnár és bri-
gádja. Berkó István, Goda István, Komócsin Fe-
renc, Dobó Ferenc sztahánovista lisztmérő brigád-
jai is á l landóan túlteljesítik normájukat , s ugyan-
akkor a selejtet teljesen megszüntették. Borbély 
Miklós zsákoló brigádja is szorgalmasan dolgozik 
és Ha j rán István zsákoló kezdeményezésére a zsá-
koló brigád a Bálvány-utca felőli gabonaraktárhoz 
vezető utat kikövezte, hogy a rossz idő esetén is 
zavartalan legyen a gabonaátvétel. 

így fejezik k i szeretetüket pár tunk i ránt a 
Tisza Ma lom dolgozói, 

Huszár Mihá ly 

A kongresszusi felajánlás teljesítése során 

már húsz újítási javaslatot nyújtottak be 

a Textilművek dolgozói 

Szegeden már annyira megszok-
ták, hogy nem is lá tnak rajta va-
lami különöset, de ha idegen érke-
zik a városba, nem győz csodálkoz-
ni, ha meglát ja egyik büszkeségün-
ket, a Szegedi Texti lművek épüle-
tét. A külseje szép, tetszetős, de 
még inkább megkapó belülről; A 
legmodernebb szovjet gépekkel van 
felszerelve. Nem egyszerűen olya-
nok, amilyenek tucatjával vannak 
más gyárakban. A munkások vala-
hogy különös szeretettel néznek 
rá juk , lányok, asszonyok megbecsü-
lik és vigyáznak rá juk. A gépek 
m ind egytől-egyig tiszták, csinosak, 
jól ápoltak. Könnyű is velük a 
munka. És azt is hozzátehetjük, 
egyik napról a másik napra még 
könnyebben, gyorsabban végezhetik 
a munká t , jobbminőségű fonalat ké-
szítenek a dolgozók rajtuk. A mun-
kások ugyanis azt az elvet val l ják, 
nincs az a tökéletes, amelyen töké-
letesíteni ne lehetne. Igy vannak 
ők a legmodernebb gépekkel is; 

A Szegedi Texti lművek dolgozói 
igyekeznek minden területen a 
munká j u k legjavát nyúj tan i a kon-
gresszusi versenyben. Teljesítik a 
tervet, á l landóan javul a minőség, 
nagymennyiségű energiát takraíta-
nak meg naponta, csökkentik a 
hulladékot és nem utolsó sorban 
hasznos új í tásokkal segítik az üze-
met a több és jobb termelés, vala-
mint a takarékosság sikeréért. 

Az üzem élenjáró új í tói külön 
felajánlásokat is tettek a I I I . párt-
kongresszus tiszteletére. Felajánlá-
suk teljesítése nyomán má r több 
mint húsz új ítást nyújtottak be, 
közülük má r többet be is vezettek. 
A Kossuth viilapyszerelő-brigád je-
lentős új ítási javaslatot terjesztett 
elő. Kiküszöbölték a kártolók 
irányváltó kapcsolóját, négysarkú 
konektorvil lával helyettesítik. Eny-
nyi az egész. Látszólag nem nagy 
újítás, szinte akárki kitalálhatta 
volna, de ez az egyszerű új í tás egy-
magában évi 58 ezer forint megta-
karítást jelent. Az érte járó új ítási 
d í j sem kevés. 3610 forintot kaptak 
ötletes javaslatukért. 

A februári újítások gazdasági ér-

tékét összegezve évente mintegy 70 

ezer forint megtakarítást jelentenek. 

Március hónapban még inkább ki 

akarnak tenni magukért a Textil-

művek dolgozói. Nagy Sándor és 

Kouba Vilmos kongresszusi felaján-

lásukban azt vál la l ták, hogy hazai 

anyagból á l l í t ják elő a fonodában 

használatos spanyolnádból készült 

kosarakat. Kísérletüket most foly-

tatják. Ez az új í tás előreláthatólag 

évi 200 ezer forint megtakarítást 

jelent ma j d népgazdaságunknak. 

Azért is értékes ez az újítás, mert 

drága, nehezen beszerezhető import 

anyag helyettesítését segíti elő. 

Mé l tán felsorakoznak a Szegedi 

Texti lművek új í tó i is annak a cél-

nak megvalósítására, hogy a párt-

kongresszus méltó megünneplésével 

olyan eredményeket érjenek el, 

amellyel üzemük megtarthatja az 

élüzem jelvényt. 

Svájci tapasztalatairól számol 
be Fodor Gábor elvtárs 

ma dálután 
az egyetemi békegyűlésen 
A Szegedi Tudományegyetem Ve-

gyész és Matematikus Békebizott-

sága a Bckc-épület előadó termé-

ben szerdán délután egy órakor 

békegyűlést rendez. A békegyűlé-

sen dr. Fodor Gábor kétszeres Kos-

suth-díjas akadémikus mond beszé-

det. Dr. Fodor Gábor elvtárs most 

érkezett vissza Svájcból egy ké-

mikus kongresszusról és most 

svájci tapasztalatairól számol be a 

békegyűlésen. Szeged város békebi-

zottságait cs az összes érdeklődőket 

szeretettel vár ja az egyetemi bé-

kebizottság. 

j A kongresszusi verseny hőseit 

Kasza József 

: Kasza József sc-

Igcdmunkásként ke-
rült a Mérleggyár 

! Vasöntödéjébe. Igyek-

I vő, szorgalmas mun-
kás. Itt a Vasöntő-

• dében tanulta meg 

I a formázó szakmát. 
Húsz éves. Komo-

• lyan, nagy igyeke-

I zettel végzi munká-
ját. Lengyel Lajos, 

• az üzem vezetője azt 
I mondja róla: 
j — Pár év múlva 

I
' kiváló szakmunkás 

lesz. 

, Munkájában még 
I van hiba. Január-
I ban 119 százalékra 
' teljesítette ugyan a 
I* tervét, de 14 száza-

lékos selejttel. Ezt 
. a nagy selejtet akar-

I ja csökkenteni öt szá-
zalékkal pártunk I I I . 

• kongresszusának tisz-

I teletére. Ezért tanul 
a szakmai könyvek-

j bői és hallgatja fi-

I gyelemmel a mellet-
te dolgozó Kovács 

: József formázó taní-
1 lását, aki február-
| ban 195 százalékos 
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teljesítményével és 
3.9 százalékos selejt-
tel túlhaladta a szta-
hánovista szintet. 

József ifjúmunkás 
eredményeiben. Feb-
ruárban 160 száza-
lékos tervteljesítés 

A szakmai könyvek mellett már csak 
olvasása és Kovács nyolc százalék volt a 
József tanítása már- selejtes munkadarab-
is meglátszik Kasza ja. 

ünnepi előadás a Magyar Tanácsköztársaság 
megalakulásának 35. évfordulója alkalmából 

A dicsőséges Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának 35. 
évfordulója a lkalmából , pénteken este 5 órakor a Vörös Csillag mo-
ziban ünnepi előadás lesz. Beszédet mond G. Fazekas Erzsébet elv-
társnő, egyetemi tanár, a Magyar Dolgozók Párt ja Központi Vezető-
sége Agit.-prop. Osztályának munkatársa. Az ünnepi beszed után ú j 
dokumentum-filmet vetítenek le a résztvevők előtt a Magyar Tanács-
köztársaság hősi harcairól. 

„Orvosok a s zabadságharcban" 

Előadás a Közalkalmazottak Kultúrotthenában 

A Közalkalmazottak Kultúrottho-

nát zsúfolásig megtöltölt közönség 

előtt tartotta meg március 15-i tu-

dományos estjét a Társadalom és 

Természettudományi Ismeretter-

jesztő Társulat megyei szervezete. 

Dr. Koch Sándor Kossuth-dijas egy. 

tanár, a Társulat megyei elnöke 

méltatta megnyitójában a nap je-

lentősegét a magyar nép törté-

netében és vázolta azokat a felada-

tokat, amelyek a Társulatra várnak 

haladó hagyományaink ápolása te-

rén. 

Ezután J á ky Gyula egyetemi ta-

nár, az I . sz. Sebészeti K l in ika 

igazgatója tartott érdekes felolva-

sást a magyar orvosoknak a sza-

badságharcban való részvételéről. 

J áky professzor előadásában vá-

A kongresszusi vállalásfteljesílésben élenjáró 
dolgozó parasztok 

A szegedi termelő- [ T 
szövetkezetekben a 
növénytermelők és 
álattenyésztők lelke-
sen dolgoznak kon-
gresszusi vál lalásaik 
teljesítéséért. A már-
cius 15-i értékelés sze-
rint a szegedi terme-
lőszövetkezetek kon-
gresszusi versenyében 
a Táncsics és a Fel-
szabadulás tsz vezet. 
A Táncsics és a Fel-
szabadulás tsz nö-
vénytermesztő bri-
gádjai között folyó 
versenyben a Tán-
csics tsz növényter-
melői: Kószó elvtárs 
br igádjának tagjai 
az elsők. Á Kószó-
brigád kongresszusi 
vál la lását 80 száza-
lékra teljesítette. 

Dimitrov Miklós, a 
Táncsics tsz kertésze-
ti br igádjának tagja. 
Mart inék Vilmos, a 
Táncsics tsz állatgon-
dozója, Vetró István, a 
Felszabadulás tsz tagja jó ered-
ményt ért el a vál lalás teljesítésé-
ben. Helye3 lenne, ha a szegedi 
termelőszövetkezetek vezetői gon-
doskodnának arról, hogy a kon-
gresszusi vállalások teljesítésében 
élenjárók nevei a versenytáblákra 
kerüljenek. Tsz-cink így is segít-
sék megteremteni a verseny nyilvá-
nosságát! 

A szegedi egyénileg dolgozó pa-
rasztok közüt jónéhányan teljesí-
tették már kongresszusi vállalásu-
kat. Szögi Antal , Rákóczi-út 20. 
szám alatti dolgozó paraszt azt 

KONGRESSZUSI EmMKLhfr-
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Vass János, Szeged, Szabadság-tér 11. szám alatti 
dolgozó paraszt emléklapja, amelyre felkerül a fel-

írás: ©Kongresszusi vállalását teljesítette??. 

vál la l ta: egész évi baromfi-, tojás-, 
marha- és sertcsbeadasát március 
15-ig teljesíti. Vál la lásának már-
cius 5-ig eleget tett. Kovács Vince, 
Töltés-utca 22. szám alatti terme-
lő arra tett ígéretet, 800 négyszö-
göl gyümölcsösében a soronlévő 
munkálatokat március 20-ig el-
végzi, 100 négyszögöl korai borsót 
március 20-ig elvet, továbbá már-
cius 20-ig egy hold búzavetését 
fej trágyázza. Kovács Vince válla-
lását több nappal a határidő előtt 

fél holdas dolgozó 
paraszt kongresszusi 
emléklapjára szósze-
r i n t ezt i r t a : „ V á l l a -
lom, hogy egy hold 
400 négyszögöl papri-
kaföldom trágyázását 
elvégzem, a maghoz 
szükséges trágyát, fö-
venyt előkészítem, — 
a hozzávaló gazda-
sági szerszámot rend-
behozom". Vass János 
teljesítette vállalását. 

Langó Ferenc, Ró-

zsa Feronc-sugárút 

123. szám alatt lakó 

egyéni gazda is több 

nappal a határidő 

előtt teljesítette vál-

lalását. Már elve-

tette a 400 négyszög-

öl konzervborsót, s 

gyümölcsösében min-

den tavaszi munkát 

elvégzett. Farkas 

Géza, Rózsa Ferenc 

sugárút !>9., Jáger 

Ká lmán , Rózsa Ferenc-sugárút 

61. szám alatti termelők be-

csülettel teljesítették kongresszusi 

vál lalásukat. Szekeres István, Mó-

ra-utca 0. szám alatti, Németh Ist-

ván, Mihálytelek, Felszabadulás-

utca 74. szám alatti termelők úgy 

is készülnek a kongresszusra, hogy 

jól elkészítik a fűszerpaprika 

ágyát, a paprikamagot próbaesí-

ráztatják. Mindketten jóval a ha-

táridő előtt teljesítették esedékes 
teljesítette. Vass János, Szabadság-
tér 11. szám alatt lakó négy és beadási kötelezettségüket is, 

zolta a magyar szabadságharc tör-
ténelmi jelentőségét, ma jd Kossuth 
és a forradalmi kormány egészség-
ügyi pol i t ikáját méltatta. Adatok-
kal, korabeli dokumentumokkal, 
képekkel és festményekkel mutat-
ta be orvosaink erőfeszítéseit a 
szabadságharc közegészségügyi fel-
tételeinek a biztosításáért a buda-
pesti egyetemi orvosprofesszora-
inak, Balassa János és Stáli pro-
fesszor és társainak küzdelmeit a 
hareközben fellépő járványos be-
tegségek ' ellen, a sebesült katonák 
életéért. 

A maga nemében úttörő előadást 
végig érdeklődéssel hallgatta a kö-
zönség és az előadás után lelkes 
ünneplésben részesítette J áky pro-
fesszort kitűnő előadásáért. Elő-
adásának részleteit vasárnapi szá-
munkban, az Ismeretterjesztő Tár-
sulat „Tudománnyal a népért" ro-
vatában közöljük. 

A kongresszusi 

emléklapok 
Nemcsak egyszerű kartonlapokról 

van itt sző, — annál sokkal több-
ről. Ezek a lapok, s a rajta feltün-
tetett írás mutat ja a Szegedi Erő-
mű dolgozóinak ragaszkodását, sze-
retetét pártunk iránt. A kongres-
szusi lapokon feltüntetett vállalá-
sok teljesítése pedig lehetővé te-
szik a dolgozók jólétének további 
emelését. 

Amikor Krista Ferenc karbantar-
tó lakatos munkapadja fölé került 
az emléklap, gondosan mégegyszer 
átolvasta a kartonra írt sorokat: 
„Felajánlom, hogy a párt I I I . kon-
gresszusának tiszteletére az előfor-
duló karbantartási munkákat mi-
nőségi munkával 105 százalékos tel-
jesítménnyel végzem cl". Többszö-
ri elolvasás után a kongresszusi 
verseny lendülete közben gondol-
kodóba esett. „Itt- nincs valami 
rendben, én sokkal többre vagyok 
képes, mint amit felajánlottam". 

Krista elvtárs még aznap, mi-
kor erre a gondolatra jutott, meg-
jelent a művezető irodában, 

— Pusztaszeri elvtárs, szeretném 
nz eddig felajánlott 105 százalékot 
kibővíteni, 125 százalékra. 

Nemcsak Krista civtárs — Bozó"; l 
Mihá ly széokirakó brigádvezetö 
is igy gondolkodott: 

A kongresszusi lapomon 180 szá-
zalékot vál lal tam — mondotta —, 
ami megfelel a sztahánovista szint-
nek, de most elhatároztam; 200 
száznlékra emelem. Az újításom 
is el lett fogadva és azt hiszem, 
semmi akadálya nem l e s z . . . 

A kitöltött emléklapok cs a raj-
ta feltüntetett vállalások teljesíté-
se a dolgozók lelkesedését mutat-
ják a kongresszusi versenyben. 

Misán György 


