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A szénhordó br igád 

Ha végigmegyünk a Szegedi Erő-
m ű udvarán, mindenfelé kisebb-
nagyobb szénhegyeket látunk. A 
szénhegyek között keskeny vágány 
húzódik a kazánépület mellett fel-
állított szénfelvonó elevátorhoz. 
Ezeken a síneken szál l í t ják a meg-
rakott teli csillékben a szenet, hogy 
az elevátoron keresztül a szén be-
kerül jön a kazánházban elhelyezett 
széntároló medencébe, s onnan a 
kazánba. A szénhordás munká j á t 
Mészáros Mihá ly és br igádja végzi. 
A szénhordó brigádok közül a Mé-
száros-brigád érte el a legjobb ered-
ményt a kongresszusi versenyben. 
Február hónapban 132 százalékot 
értek el. A legjobb munkamódszer-
rel dolgoznak, soha nem fordul elő, 
hogy felesleges munká t végezzenek. 

Mészáros Mihá ly , mielőtt meg-

kezdenék a munká t , elosztja a 
brigád tagjait. 

— Bakos elvtárs, te salgó szén-
ért mész. Először az 5-ös kazánhoz 
viszel két csillével, közben megné-
zed, hogy a 3-as és a 4-es kazá-
nokhoz kell-e szén. Kónya és a 
többiek velem jönnek. Először az 
l-es kazánba hozunk tatai szenet, 
aztán viszünk az 5-ös kazánhoz. 

Így megy a munka . Sinek körü l 
tisztaságot tartanak, ha leszóródik 
a szén, gondosan felszedik, takaré-
koskodnak vele. A brigád tagjai 
pártonkivül iek. De a pártkongresa-
szus tiszteletére azt akar j ák ; feb-
ruár havi át lageredményüket a 
kongresszus tiszteletére túlszár-
nyal ják és segítik a többi brigá-
dokat is. 

Misán György 

Kimagasló eredmények a kommunista műszakban 

Az Újszegedi Ládagyárban a 
pártvezetőség újraválasztó taggyű-
lésén Pintér Fereno elvtárs java-
solta, hogy március 1-től 10-ig 
tartsunk kommunista műszakot. A 
kommunista műszak igen szép 
eredményeket hozott. A párttagság 
példamutatása nyomán az üzem 
összes dolgozói kimagasló eredmé-
nyeket értek el és a vál la lat terv-
teljesítése az első napon 110.5, a 
második napon 132.2, a műszak utol-
só nap j án azonban 100 százalék a lá 
esett vissza a termelés, — Bár ek-
kor a fűrészáru minősége Javult, 
de a mennyiségi szállítás nem fe-
dezte a napi szükségletet. 

A kommunista műszak alatt a 

dolgozók közül legjobb eredményt 
ért el Kovács Imre kéziszegező 217 
százalékos teljesítményével. Mor-
va} Anta l 210, Kovács Péter sza-
bász, i f júmunkás, a könnyűipar ki-
vá ló dolgozója pedig 142 százalé-
kot teljesített. A Vörös Lobogó 
anyagfolhordó brigád eredménye 
208 százalék volt. A Sánta rakodó-
brigád tíz százalékkal szárnyalta 
túl a Vörös Lobogó brigádot. Most 
azon igyekszünk, hogy a kommu-
nista műszakban elért eredménye-
ket fokozzuk, hogy az anyaghiány-
okozta lemaradásunkat behozzuk és 
a I I I . pártkongresszus tiszteletére 
tett felajánlásunkat túlteljesítsük. 

Sípos Gyu la 

A vonatok zavartalan közlekedésének biztosításáért 

A M Á V Igazgatóság szegedi te-

rületén a vágányok hossza 700—1000 

kilométer között van és Tiszaközi 

József elvtárs pályafenntartási elő-

munkás minden napra tervbe vette, 

hogy hány kilométert kell megten-

nie, hogy a reábízott fontos fel-

adatot: a vágány bővülését, szű-

külését — az eltéréseket a vágány-

mérő gépen pontosan lemérje. A 

vágánymérő gép egy szürkére fes-

tett műszerekkel ellátott gép, két 

golyós lron van ráerősítve, amely 

egy nagy papírtekercsre lassan, 

graflkonszerűen jelzi a vágány 

bővüléseket, eltéréseket. Két elv-

társ elől húzza a gépet a vágá-

nyon és lassan haladnak: Tiszaközi 

elvtárs gyalog j á r j a a vágányokat, 

s pontos munká t végez. Segíti mű-

szaki tudásával a pályamesteri 

dolgozók kongrossBusi vál la lásainak 
teljesítését. 

• 
'A" Szeged-Rendező pályamesteri 

szakasz ifi-brigádja vágány sza-
bályozást végez, Dorozsmától mint-
egy hatszáz méterre. Amikor a 
nagy hó elolvadt, a megfagyott 
ágyazat kiengedett és süppedősek 
keletkeztek a vágányon. Ezeket a 
hibás ágyazatokat emelik k i és 
csákánnyal verik a kavicsot a talp-
fa alá. A brigád munká ja egyik 
legfontosabb tavaszi munka, hogy 
a vonatok a j ó pá lyán zavartalanul 
közlekedjenek. Le is kerültek a 
téli köpenyek, — így könnyebben 
és jobban lehet dolgozni. A brigád 
vezetője, Szalma Ká lmán előmun-
kás, s a br igád tagja i minőségi 
j ó munká jukka l 120 százalékot ér-
tek el a kongresszusi versenyben. 

Horváth György 

A kereskedelmi dolgozók versenye 
Szegeden, az Országos Csemege-

kereskedelmi Vál la lat 144-es bolt-

jában má r megjelent az első friss 

zöldfőzelék pr imőr áru, a spenót, 

amelyet szívesen vásárolnak Sze-

ged dolgozói. A gyümölcs- és zöld-

ségfőzelék osztályon bol tunk leg-

idősebb dolgozója, Schöck Jánosné 

ügyesen és udvariasan szolgálja ki 

a vevőket. Kongresszusi vál lalását 

má r 120 százalékra teljesítette. Ko-

pasz Jánosné az édesség osztályon 

160 százalékot ért eL 

A f inom húskészítményeknél 

készségesen és udvariasan foglal-

koznak a vevőkkel dolgozóink. Itt 

Farkas Imre ért el legmagasabb 

százalékot, Répás Géza és Ha j ász 

Bertalan alig maradtak el mögötte. 

Bol tunk két brigádja minden tu-

dásával azért a szép versenyzász-

lóért harcol, amely ápril is 18-án a 

győztes brigádot illeti meg. 

Drégely Józsefné 

Munkában Szeged és a szegedi járás dolgozó parasztjai 
a tavaszi feladatok elvégzéséért 

Czeged és a szegedi járás dolgozó paraszt-

jai soha nem tapasztalt kedvvel, lelkese-

déssel végzik a tavaszi tennivalókat. Má r kora reg-

gel indu lnak a földekre a termelőszövetkezetek 

tagjai és az egyéni gazdák. Szerte az egész szegedi 

járásban népes a határ: — szántanak, vetnek. Szá-

mos egyéni gazda lófogattal végzi a szántást. De 

sok egyéni gazdának a gépállomás traktorai hasít-

j ák fel a földet, s a termelőszövetkezetek szántóin 

a traktorok munká j a nyomán szaporodnak a han-

tok. A tavaszi szántás elvégzésében a szegedi járás 

dolgozó parasztjai j á rnak az élen Csongrád megyé-

ben. Termelőszövetkezeti tagok és egyéni gazdák 

becsülettel teljesítik a kongresszus tiszteletére tett 
vállalásukat. 

De azért hiba is észlelhető. Több községben — 
mint Zsombón — nincs műtrágya, s Balástyán is 
többfajta tavaszi vetőmag hiányzik. Lassan halad a 
tavaszi vetőmagvak kiosztása, s ezért nem megfe-
lelő ütemben folyik a tavaszi búzavetés. A szegedi 
járásban a legutóbbi értékelés szerint mindössze 
csupán 88 hold tavaszi búzát vetettek el, s etéren 
nagy a lemaradás. A járási tanács, a helyi taná-
csok mindent tegyenek meg azért, hogy a bajok 
megszűnjenek. Segítsen a Szegedi Városi Tanács 
mezőgazdasági osztálya abban is, hogy megszűnjön 
a lemaradás a tavaszi árpa, tavaszi búza vetésénél. 

Nagyon fontos az őszi kalászosok 
fejtrágyázása. J ó l tud j ák ezt a sző-
regi Petőfi tsz tagjai, s ezért vég-
zik ezt a munká t is. Eddig mintegy 
250 hold őszi kalászost fejtrágyáz-
tak. Ebben a munkában részt vett 
Baráth György, Lakatos József, 
Sztrain Mátyás és többen mások. 
Ott van Lengyel Károly, a brigád-
vezető is. 

A kertészetben Sebők János bri-
gádvezetővel az élen, Móra József, 
Détári György és több tsz-tag vég-
zi a soros teendőket. A korai zöld-
ségféléket má r elvetették. A szö-
vetkezetiek elvetettek má r három 
hold zabot, két hold borsót is. A 
száz mázsa vetőburgonya má r szé-
pen csírázik, s nemsokára földbe 
kerül, 

Szeged egyéni g a z d á i . . . 

Szegeden "megtört a jég" és má r 
az egyéni gazdák is megkezdték a 
tavaszi búzavetést. Csongrádi Gá-
bor, Csaba-utca 56. szám alatt lakó 
dolgozó paraszt egy hold tavaszi 
búzát m á r elvetett Kanzsur Ist-
ván, Halász-utca 29. szám alatt 
lakó termelő, 800 négyszögöl búzát 
vetett el. A Pille-utca 31. szám 
alatt lakó Sándor József dolgozó 
paraszt egy hold földje m á r fel-
szántva. Elvetett 400 négyszögöl 
borsót és 800 négyszögöl tavaszi ár-
pát. Széli Antalné, Rózsa-utca 10. 
szám alatti dolgozó parasztasszony 
400 négyszögöl tavaszi búzát ve-
tett el. 

Balogh János, Felsővárosi Feke-

teföldek 250. szám alatt lakó hat-

holdas egyéni gazda két katasztrá-

lis hold őszi búzát fejtrágyázott és 

elvetett 400 négyszögöl borsót. A 

Felsővárosi Feketeföldeken lakó 

Tóth Imre 9 holdas gazda egy hold 

tavaszi árpát , 400 négyszögöl cu-

korrépát és 800 négyszögöl takar-

mányrépát vetett. A Cserepessor 

14. szám alatt lakó Farkas Anta l 

egyéni gazdának egy hold 800 négy-

szögöl tavaszi szántása kész és 800 

négyszögölön a borsót, ugyancsak 

800 négyszögölön pedig a takar-

mányrépát vetette el. 

Gyálarét — Komszomol tsz 
A gyálaréti Komszomol tsz-ben a 

DISZ-fiatalok szorgalmasan dolgoz-
nak. Télen három holdas ú j halas-
tavat létesítettek, ma jd a hó elol-
vadása után kimentek a földekre. 
Legelőször jó magágy készítéséhez, 
az őszi mélyszántás elmunkálásá-
hoz fogtak. Vecsernyés János 
DISZ-fiatal, a növénytermesztési 
brigád vezetője irányította a mun-
kát. Hat pár lovat fogtak a simí-

tok és a fogasok elé s négy nap 
alatt száz holdat símítóztak. 

A símítózás után megkezdték a 
cukorrépa és a len vetését. Csorba 
Mihály, a DISZ-titkár, eddig már 
140 munkaegységet szerzett. Má r 
befejezték a 25 hold cukorrépa el-
vetését. Az egyik 18 soros vetőgép-
nél Varga Pá l és Csamangó Szil-
veszter DISZ-fiatalok szorgoskod-
tak. Megkezdték a tsz-ben a zab 
vetését is. A lányok sem akarnak 
elmaradni a munkában , s ők most 
a gyümölcsfákról levágott gallyakat 
szedik össze. Természetesen nem-
csak a fiatalok, hanem az időseb-
bek is becsületes, j ó munká t vé-
geznek. 

Pontos menetirány tervvel 
dolgoznak a pusztamérgesi 

trakioristák 

A pusztamérgesi gépállomás trak-
torai Csongrád megyében elsőnek 
kezdték meg a tavaszi munkát . A 
szántás megkezdése előtt pontos 
menetiránytervet készítettek. A terv 
összeállításánál figyelembe vették 
például a különböző talajviszonyo-
kat is. A nehezen megművelhető 
csorvai homokbuckákra a leggya-
korlottabb vezetőket és a legerő-
sebb traktorokat osztották be. A 
kisebb teljesítményű M Á V A G [ torra. így má r valamennyi gép két 
25-ös erőgépek a sima, középkötött ' műszakban dolgozik, 

földeken szántanak. A gépek me-
netirányáról részletes térképet ké-
szítettek, s azt megkapták a bri-
gádvezetők és a traktoristák. 

A pusztamérgesi traktoristáknak 
sok homokos földet kell szántani. 
A mély homok nagy feladat elé 
állította a traktorosokat, mert a 
laza talajon a gépek nem tudnak 
jó l kapaszkodni, lassan haladnak. 
Sebők József elvtárs, a gépállomás 
igazgatója új í tást dolgozott ki , a 
traktorkerekek 15 centiméteres ka-
paszkodóinak 5 centiméterrel való 
meghosszabbítására. Az új ítást al-
kalmazzák. A meghosszabbított ka-
paszkodókkal ellátott gépek a ho-
mokban nemcsak gyorsabban ha-
ladnak, hanem kevesebb üzem-
anyagot is fogyasztanak. M á r há-
rom gép kapaszkodóit hosszabbí-
tották meg. Bernát Dezső elvtárs, 
traktorista, akinek gépén először 
a lka lmazták az újítást, megkétsze-
rezte teljesítményét. Tanács Lajos 
elvtárs, főgépész, a pártkongresszus 
tiszteletére vállalta, hogy mind a 
14 ta la jmunká t végző erőgépre fel-
szereli a 20 centis kapaszkodókat. 

A traktorosok munká j ának nagy 
lendületet adott az is, hogy a gép-
állomást patronáló budapesti Vörös 
Szikra üzem dolgozói l ámpákat és 
d inamókat szereltek minden trak-

flz oktatásügyi minisztérium a dolgozók érdekeiért 
Az oktatásügyi minisztérium pa-

naszirodát szervezett a lakosság 
bejelentései átvételének és érdemi 
elintézésének biztosítására. 

Az ál lampolgárok az oktatásügyi 
minisztér ium és az irányítása alá 
tartozó szervek, intézmények, vagy 
azok dolgozói részéről őket ért 

esetleges sérelmekre vonatkozó pa-
naszaikat és a felsoroltak munkájá-
val kapcsolatos javaslataikat a pa-
nasziroda címére (Oktatásügyi mi-
nisztérium, Budapest, V., Szalay-
utca 10—14.) kü ld jék meg. A pa-
nasziroda a szóbeli bejelentéseket 
is felveszi és írásba foglalja. (MTI) 

A városi pártértekezlet tapasztalatait 
jel akarom használni oktatói munkámban 

Nagy várakozással tekintek a 
városi pártértekezlet elé. M in t pe-
dagógus, az a feladatom, a többi 
pedagógussal együtt, hogy szocia-
lista áta lakulásunkat szocialista 
emberek nevelése által segítsem 
elő. Ezt m in t egyetemi oktató — 
úgy gondolom — akkor tudom az 
eddiginél jobban, alaposabban 
megtenni, ha egészen közelről is-
merhetem meg egyrészt a középis-
kolában tanító pedagógusok okta-
tási munká j a során felmerült kér-
déseket, másrészt a munkásosz-
tály, a parasztság, az érteimiségés 
a dolgozó kisemberek problémáit 
is. Remélem, hogy a pártértekez-

Szovjetunióban tanuló ösztöndí-
jas diákjainkkal beszélgettem a 
nndron. Épp egy pesti kirándulás-
ról tartottunk hazafelé, s a fiúk, 
akik szép Leningrádban igen — 
hozzászoktak az emberi magatartás, 
az emberség magas mércéjéhez, — 
fejcsóválva mesélgettek a pesti 
villamosokon, s a vidéki városok 
járműin tapasztalható udvariatlan-
ságról. 

— Odakünn a legnagyobb fegye-
lem, s emberség tapasztalható eb-
ben a tekintetben is, — mesélte 
egyikük. — Az emberek érkezési 
sorrendben, szerényen, s udvaria-
san állanak a troli- vagy villa-
mosmegálló előtt. Tolakodásnak, 
szitkozódásnak helye nincs! Az a 
véleményük, hogy aki előbb érke-
zett, annak nyilván sürgősebb a 
dolga, azé hát az elsőség. 

Igazat adtam fiataljainknak: ne-
künk csakugyan sok a tanulniva-
lónk még ebben a vonatkozásban. 
Egyrészt öntudat tekintetében sem 
jutottunk odáig, másrészt főváro-
sunk, s a vidéki városok lakossá-
ga új, pezsdülő életünk üteme kö-
vetkeztében hallatlanul felduzzadt 
létszámában. 

A pestieknél kevésbbé forgalmas 
szegedi villamos járatokon is elő-
előfordul olyan sajnálatos eset, 
melyről a napokban adott hírt a 
.Délmagyarország". Lendületes és 

pezsgő u mi életünk, sietős a dol-
gunk, évszázadok mulasztásait 

SZEGEDI JEGYZETEK 

Vidám szavak — meleg fényű szemek . .. 

iparkodunk behozni munkánkkal. 
Néha elfeledkezünk arról, hogy 
nem csupán a mi feladatunk el-
végzése fontos, hanem a másik em-
beré is. Harcostársunké, aki ugyan-
csak a szocializmus építésében áll 
helyt valamely más területen, tzi-
ve-lelke, ereje teljes bevetésével, 
önfeláldozóan. 

Mégis, hadd üzenjem ezúton 
fiatal ösztöndíjas elvtársainknak, 
örömmel és némi büszkeséggel, 
hogy fejlődőben, kialakulóban van 
egy elvtdrsias, emberséges maga-
tartás ís a közlekedés területén. 

Minap az újszegedi villamosra 
szálltam fel kora délutáni időben. 
Tömött volt a villamos, mint ren-
desen szokott a makói vonatindti-
lás előtt. Pirospozsgás parasztme-
nyecskék nyomakodtak egymásnak 
teli garabolyokkal, s inas-csontos 
férfiak könyököltek egymás oldalá-
ba, — a fiatalság fürtösen bugyo-
rodott ki a kocsiból a lépcsők tá-
jékán. Hirtelen ritkarossz hangulat 
kerekedett a fülkében. 

„Nem megy arrébb, ezzel a ga-
rabollyal, hallja-ef! Nem tud vi-
gyázni?/" 

— „A maga lábán járjon!" — 
cifrázták egymás fülébe az inge-
rült utasok. 

A Tóth-vendéglő előtt is feltü-
remkedett pár ember — s ekkor a 
parázs-hangulat egészen tűrhetet-
lenné fejlődött. A levegő meg fűlt, 
mintha robbanni készülne az is. 
Az egymás gyomrába való könyök-
lés fokozódott, néhányan kétségbe-
esve, sípolva szívták a lélekzetet, 
összenyomott tüdejükbe, — a szit-
kozódás elementálisan neki növeke-
dett ... Az volt az érzésem, hogy 
a következő pillanatban menthe-
tetlenül kitör a pofoszkodás — 
ahogyan azt nyáron tapasztalhat-
tam egy zsúfolt pesti villamoson... 

Ráadásul a kalauznő is megin-
dult túlfelől, azzal a látható és 
szilárd szándékkal, hogy átfurak-
szik rajtunk a jegyeivel. Csodával 
határos módon vitte ezt véghez, — 
s különös és szinte hihetetlen, de 
amerre elhaladt, egyszeriben min-
den megváltozott. Még a nekirán-
cosodott, eltorzult arcok is meg-
szépültek. Mintha egy fortyogó kat-
lanba csodaszert dobtak volna: bá-
mulatosan lecsillapodott minden-
ki... Pedig semmi különös nem 
volt ezen a kalauznőn: se csinos 
nem volt különösebben, se 17 
esztendős ... Az igaz, hogy sürü 
kún szemöldöke alatt kedvesen ra-
gyogó fekete szem sütött ránk, — 

melegfényü. S halkan, vidáman, 
szerényen beszélt hozzánk; min-
denkihez mondott pár egyszerű, 
kedves szót. 

— Próbáljunk helyet cserélni, dc 
ügyesen ám — szólt étihozzám is, 
— biztosan sikerül egy kis jóaka-
rattal! Segítsünk egymásnak, em-
berek! A jóakarat mindenre képes! 

Ilyesfélét mondott másoknak is, 
— nem volt szavaiban semmi eget-
verően meglepő. De igenkedvesen 
tudta mondani ezeket az egyszerű 
szavakat, s nagyon nagy vigyázat-
tal. óva'osan, mégis eredményesen 
és fürgén siklott tova közöttünk. 

Mire kiszálltunk az újszegedi ál-
lomáson, egészen feloldódott a han-
gulat, s egy huncutszemü iskolás-
lány pajkosan kiáltott fel: 

— De kár, hogy ki kell szállni 
ebből a melegből! 

Felszabadidtan nevetett minden-
ki — magam is az utasok között... 

— Kedves kalauz elvtársaki Saj-
nos, nem tudom nevét annak a su-
garas kedvű kalauznőnek, — még-
is arra kérem mindnyájókat: pró-
báljanak valamennyien kölcsön-
kérni tőle — vidám, szerény sza-
vakat, — melegfényü szemel — 
csüggedetlenséget, lélekjelenlétet, 
varázslatos jókedvet... 

Persze, nekünk utasoknak sem 
ártana tanulnunk egy cseppet — 
a szovjet emberekiöl... 

-^áulcüttáLMkíU-.. DÉR ENDRE 

leten a beszámolókból és felszóla-
lásokból 

meg fogom tudni, hogy rész-
ben oktatói vonalon, részben 
dolgozóink vonalán a réginek 
milyen maradványai találhatók 
még fel, amely ellen oktató-
nevelő munkánkban fel kell 

venni a harcot. 
Ügy kell nevelnünk a leendő ta-
nárokat, hogy ők a felmerülő és 
ezekhez hasonló régi maradvá-
nyokkal szemben eredményesen 
tudjanak harcolni ma jd az iskolák-
ban és a gyermekeken keresztül a 
szülők szocialista emberré nevelé-
séhez ls hatékonyan tud janak hoz-
zájárulni . A pártértekezlet tapasz-
talatait elmondva többi egyetemi 
oktatótársamnak, lehetőségünk lesz' 
rá, hogy oktató-nevelő munkánka t 
valamennyien ezekhez a szükség-
letekhez alkalmazzuk. 

Nagy megtiszteltetés számomra 
egy csaknem 5000 főnyi létszámú 
intézmény küldöttei között részt-
venni a városi pártértekezleten. 

Ez a megbecsülés fokozott fele-
lősséget és kötelcsségtudást ró 

a küldöttre. 
Azon iparkodom, hogy egyrészt a 
pártértekezleten összegyűjtött ta-
pasztalatokat jól feldolgozva jut-
tassam el a többi oktatóhoz, hogy 
valamennyien a tapasztalatok út-
mutatása nyomán javíthassuk meg 
munkánkat . Másrészt azzal is kívá-
nom kifejezésre juttatni azt a bol-
dog büszkeséget, ami a kitüntetés 
révén eltöltött, hogy a marx i /mu 
leninizmus tanszéken tartandó » a 
M K P negyedszázados harca a re-
akció ellen« c ímű előadásomat ere-
deti munkatervemhez képest egy 
hónappal előbb készítettem el. 

Mérci Gyu la 
egyelemi tanár, küldött 

Elméleti színvonalunk emelését 

segíti elő az 
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