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Gép t ő i a b e g y ü j t ő h e l y r e — az o rszág k enye r é é r t 

A héten teljesíti beadási 
kötelezetíségétaszőregiPetőfi tsz 

A szóregi Petőfi termelőszövetkezetben kombájn 
is segítette az aratás elvégzését. A szövetkezetiek a 
kombájn által elcsépelt gabonát szárították, tisztítot-
ták, majd megkezdték évi búza beadási kötelezettsé-
gük teljesítését. A kombájn által elcsépelt búzából 
kedden 78 mázsát adtak be. Tegnap tehergépkocsi-
val az ú j búzát Szegedre, a Tisza-Malomba szállí-
tották. A szegedi Tisza-Malom különben tegnap 
megkezdte az ú j búza őrlését. A Petőfi tsz tagjai 
folyamatosan szállítják a gabonát a malom rak-
tárába. 

Ma, a Petőfi tsz-ben megkezdődik a cséplés. A 

tagság úgy határozott, hogy állam iránti kötelezett-

ségüknek még a héten eleget tesznek. Természetesen 

meg is kapják a gyors beadási jutalmat. 

Csépelnek Tápén 
Tagnap Tápén az egyéni gazdáknak hárem gép 

kezdte meg a cséplést. Az Ady Endre tsz gabonáját 
külön egy gép csépeli. Tegnap árpát csépeltek. Az 
egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok is közvet-
lenül a géptől indultak el teljesíteni a beadást. Árpa 
beadását teljesítette például Kószó Mihály Petőfi 
utca 33, Tóth István, Brassó utca 3, Dobó Mihály, 

Brassó utca 31; Lele Ambrus, Bajcsy-Zs. utca 10, 
Török József Dózsa utca 58. szám alatti dolgozó pa-
raszt is. 

Versenyben a kisteleki cséplősök 

és egyéni gazdák 

Kisteleken — mint jelentettük is — az ország-
ban elsők között kezdték az aratást. A község ha-
tárában csaknem két hete, hogy befejezték a búza, 
árpa és a rozs vágását. Megyénkben, de az országban 
is a legelsők között a kisteleki Felszabadulás tsz 
kezdte meg ál lam iránti beadási kötelezettsége tel-
jesítését. 

Most, hogy Kisteleken is javában áll a cséplés, 
a Felszabadulás tsz nyomában számos gazda viszi a 
begyűjtő helyre az állam jussát. A dolgozó parasztok 
egymással versenyezve a cséplőgéptől teljesítik be-
adási kötelezettségüket. Kedd reggelig mintegy 400 
mázsa gabona gyűlt össze a község raktárában. 

Kedden 26 cséplő dolgozott a határban. A csép-
lősök, a gépkezelők is versenyben állnak. Elől jár 
Krizsán Péter DISZ-fiatal, aki hétfőn 12 óra alatt 
1070 miliméteres gépével 76 mázsás napi tervét 
messze túlszárnyalva. 197 mázsa 37 kiló gabonát csé-
pelt le. Derekasan dolgoznak a cséplőmunkások s 
természetesen nekik ls részük van a kiváló ered-
ményben. A Krizsán Péter gépéből kikerülő gabo-
nában törött szem még egy százaléknyi sincs, mert 
nagyon ügyel a gép pontos beállítására. 

Két jelentés az augusztus 20-i versenyről 

Fények és árnyak Mihályteleken — a cséplésnél, begyűjtésnél 
Szeged, mihálytelki határrész, július 21, szerda: 

Újra kinn vagyunk Mihálytele-
kem. A raktár előtt kocsik sora áll, 
s egymásután jönnek a gazdák, 
hogy becsülettel teljesítsék állam 
iránti kötelezettségüket A Fűzér-
utca 20. szám alatt lakó Szélpál 
Imre dolgozó paraszt 588 kiló bú-
zát hoz, Papdi Józsefné pedig 714 
kilót. Ott a raktárban az I. típusú 
Szabad Tisza tsz elnökének: Bozsó 
Szilveszternek felesége is. Előre 

jött, hogy hírül adja, hozzák az ál-
lam jussát. Egyszerű szavakkal me-
séli az asszony: 

— Gyorsan hordják a gabonát a 
mihálytelki gazdák. Ahogy horda-
nak. úgy csépelnek. S jön ide a 
ralitárba mindenki, teljesíteni a 
kötelességét. 

Jelentősen csökkent a dolgozó 
parasztok beadási kötelezettsége s 
a mihálytelki részen 

dúsan fizet a búza. 

Holdja 13—14 mázsa között ad. 

Már számítgatják, ahogy Bozsó 

Szilveszterné is, mennyi jut a sza-

badpiacra. Szerda délig közel 150 

mázsa gabonát szállítottak be a mi-

hálytelki dolgozó parasztok, kedd 

déltől. A mihálytelki raktár veze-

tője nem mondotta meg, mennyi 

gabonát szállítottak hozzájuk, mert 

a Szegedi Terményforgalmi Válla-

lat vezetője: Mayer István és Ba-

logh Mária, a főadminisztrátor nem 

engedélyezte ezt. Micsoda elgondo-

lás?! Miért kell azt titkolni, hogy 

a kötelezettséget teljesítő mihály-

telkiek mennyi gabonát adtak be?! 

A tágas mihálytelki határból sor-
ba jönnek a kocsik és hozzák a 
búzakévéket. De hogy gyors legyen 
a munka, a szegedi üzemek gépko-
csijai is ott vannak és hordják a 
fogat nélküli gazdák gabonáját. 
Nagyszerű látvány, amint 

a hatalmas teherautók 

búgó motorral odakanyarodnak a 
szérűskerthez. Ott a Ruhagyár, a 
Kendergyár, a Gyufagyár gépko-
csija, aztán az Erdőigazgatóságé is. 

ö t gép csépel — mint már írtuk 
tegnap is. A gépek felelős vezetői, 
a cséplőmunkások mindent meg-
tesznek azért, hogy kiváló eredmé-
nyeket érjenek el. Versenyben dol-
goznak. Az a cséplő, ahol Kalmár 
Ferenc a felelős vezető, Sándor Fe-
renc a cséplő munkacsapat vezető 
és Berta János a cséplési ellenőr 
az élen halad. Napi tervük 90 má-
zsa gabona elcséplése. Kedden 100 
mázsa 68 kiló gabonát eresztettek 
a zsákokba. Szerdán két óráig 69 
mázsa 65 kiló gabonát csépeltek. 
De azt mondták a gépnél dolgo-
zók: „Estig meglesz a száz mázsa". 
S onnan, attól a géptől indult egye-
nesen a begyüjtőhelyre Orosz Jó-
zsef, s vitte az állam részét: a 196 
kiló búzát; Az idős Kónya István 
bácsi és mások is a géptől útjukat 
először a raktárba vették. 

Az öt cséplő közül kettő még 

délelőtt leállt. Az egyik cséplő az-
ért, mert eltört a dobtengelye. Gá l 
Gábor, a gép felelős vezetője neki-

keseredetten mondotta: „Átvettem 

ezt a gépet szocialista megőrzésre 

és itt van ni, mi tör tén t . . . " Te-

gyük ehhez mindjárt hozzá, Gál 

Gábor nem felelős azért, amiért el-

tört a cséplőgép 65 milliméter át-

mérőjű dobtengelye. A javításnál 

követték el a hibát. Kiderült, úgy 

engedték ki a cséplőt a gépállo-

másról, hogy a tengely több mint 

félig be volt már repedve. Hát kit 

ne bántana, kit ne bosszantana 

eaT! Igaz, Gál Gábor átvette 

a cséplőt. De a rövid próbajárat 

alatt birta magát a tengely, s 

AL IG EGY HÓNAP választ . el 
bennünket alkotmányunk hatodik 
évfordulójától. Dolgozóink már 
mindannyian megtették felajánlá-
sukat alkotmányunk méltó megün-
neplésére. Céljuk az eddigi terme-
lési eredmények túlszárnyalása, az 
önköltség és a hulladék további 
csökkentése. 

A sok lelkes felajánlás közül is 
kiemelkedik Halász Mária patyo-
latzsák kötő, okleveles sztaháno-
vista felajánlása, aki vállalta, nogy 
100 százalékos minőségi munka 
mellett az eddigi 158 százalékos 
teljesítményét 160 százalékra emeli 
és ugyanakkor a gyengébb telje-
sítményt elérő dolgozó társait se-
gíti munkamódszerének átadásá-
val. Dóczi Ká lmánná szénzsák kötő 
sztahánovista jelölt 100 százalékos 
minőségi munka mellett eddigi 145 
százalékos teljesítményének 150 
százalékra való felemelését vállal-
ta. Balogh Vincéné még csak pár 
napja dolgozik a kézi hálókötőben, 
azonban ő sem akar lemaradni al-
kotmányunk ünnepére tett vállalá-
sok mögött. Megfogadta, augusztus 
20-ig jóminőségű munkával ő is 
eléri a 100 százalékos teljesít-
ményt. 

Kötélfonóink is alaposan kitet-
tek magukért. Tótpál Illés sztahá-
novista és Pópity István vállalták, 
minőségi munka mellett a jelenlegi 
150 százalékos teljesítményüket 160 
százalékra emelik. 

DISZ-fiataljaink közül Gyöngyi 
Rózsi okleveles sztahánovista, Ká-
dár Margit, Kenderesi Rózsi kézi 
hálókötők vállalták, kiváló minő-
ségű munka mellett 145 százalé-
kos átlagteljesítményüket 5 száza-
lékkal emelik és ezzel megszerzik 
a büszke sztahánovista címet. Ká-
sa József, Halasi Mihály okleveles 
sztahánovisták és Faragó István 
kötélfonók vállalták, 150 százalékos 
teljesítményüket 10 százalékkal 

mesf a munkában töri eL 

éppen az a rész, amelyik a csap-
ágyban volt. 

A másik cséplő azért állt, mert 
a meghajtó traktor dugattyújával 
volt baj. S meg kell mondani, hogy 
kijavítását szervezettebb formában 
gyorsabban lehetett volna végezni. 
Ezért elsősorban tehet a gépállo-
más vezetősége, a Megyei Gépállo-
mások Igazgatósága. 

A röszkei gépállomásról az öt 
géppel tízen dolgoznak. Kora haj-
nalban kezdik a munkát a trakto-
risták, s napszállta után hagyják 
abba. Joggal kifogásolják, hogy 
nem esznek főtt ételt, napról-napra 
hideg koszton vannak. Lehet és 
kell is valamilyen megoldást ta-i\cn xa v a i a i i u i j ' c i i i i r c g u i u c u u , i a a* 

lálni azért, hogy a traktoristák főtt | hogy 

a mihályteleki gazdák 

ételhez jussanak. Mód lenne arra 
bizonyára, hogy például készétellel 
lássák el őket, melyet könnyen fel 
tudnának melegíteni. Van üzemi 
konyha a röszkei gépállomáson. De 
a dolgozók zöme most kinn dolgo-
zik, s elsősorban azoknak kell me-
leg étel, akik a mezőn munkálkod-
nak. A röszkei gépállomás vezetői 
bizonyára meglelik a módját annak 
— és meg kell lelniök —, hogy a 
cséplésben résztvevő dolgozók el-
látása jobb legyen. Szomorú az is, 
de úgy igaz, hogy a traktoristák az 
éjszakát a szabadban a szalma kö-
zött töltik. Persze, ezen ők maguk 
is segíthetnének, mert bizonyos, 

túlszárnyalják. A csoportvezetők 
és művezetők a munkafegyelem 
megszilárdításával és a gépek 
rendszeres karbantartásával akar-
ják méltóképpen ünnepelni alkot-
mányunk hatodik évfordulóját. . 

Puskás Mihály 

levelező 

A SZEGEDI V ILLAMOSVASÚT 
dolgozói a harmadik negyedévi l<;rv 
túlteljesítése érdekében, valamint 
augusztus 20-ának, alkotmányunk 
ünnepének tiszteletére csaknem 
mindannyian megtették már válla-
lásaikat. A forgalom dolgozói, mi-
vel a menetidő betartásánál van 
még némi hiányosság, a kocsiveze-
tők a következő felajánlást tették: 
a menetidőt pontosan megtartják, 
a balesetmentes közlekedést bizto-
sítják, a szolgálatban pontosan 
megjelennek. Lemaradás mutatko-
zik a tervek teljesítésében, s ez-
ért a kalauzok vállalták a táska-
bevétel egy százalékról két száza-
lékra való növelését, a szolgálat-
ban való pontos megjelenést és a 
jegynélküli utasok szállításának 
megszüntetését. A javítóműhely 
dolgozói az utasok zavartalan szál-
lításának biztosítására egy darab 4 
ezres és egy darab százas sorozatú 
pótkocsi terven felüli légfékesité-
sére tettek felajánlást. A pálya-
fenntartás dolgozói vállalták, ter-
ven felül elvégzik az alábbi mun-
kákat: 50 vfm kavicságycsere, 15 
vfm Phőnix vágány javítást, 30 
négyzetméter kövezet javítást és 
200 vfm gyomirtás elvégzését. 

A Villamosvasút dolgozói fel-
ajánlásukat Szeged város jobb és 
gyorsabb közlekedése érdekében 
tették meg. s ennek megvalósításá-
hoz ismételten kérik az utazókö-
zönség támogatását is. 

Vida György 
levelező 

Már hozza a csöveket Szeged vidékén a fűszerpaprika 

Szeged vidékén napjainkban csak-
nem nyolcezer dolgozó paraszt és 

170 termelőszövetkezet tagsága mun-
kálkodik szorgalmasan, hogy a vi-
lághírű paprikából a tavalyinál is 
több termést érjenek el. A papri-
lcára általában kedvező az időjárás. 
A gondos növényápolás eredménye, 
hogy a mintegy 5 és félezer holdra 
egy jó hónappal ezelőtt kiültetett 
palánták szépen fejlődnek, s meg-
felelő termést ígérnek. 

A röszkei Lenin tsz-ben a papri-
kabokrok már 25—30 centiméter 
magasak, s a virágzás után már 
megjelentek rajtuk az első kis zöld 
paprlkacsövek. A gyálaréti Kom-
szomol tsz-ben is szép a fűszerpap-
rika. amelynek a területét már ne-

adnának számukra helyet. De ez 
nem jelenti azt hogy ezzel a kér-
déssel ne törődjön a gépállomás 
vezetősége. 

Ha van is baj 'és az eltört csap- gazdáknak. 

ágy miatt szitkozódás — a munka 
mégis halad. Egyre több és több 
a gabonával teli zsák. Jól fizet a 
föld — jó a kedve a mihálytelki 

(m. s.) 

Tatarozzák a szeged! iskolákat 

A Városi Tanács oktatási osz-
tálya az idén mintegy 665 ezer 
forintot fordít az óvodák, nap-
közi otthonok és az általános is-
kolák tatarozására. A munkála-
tokat a Vegyesipari Vállalat vég-
zi. Az óvodák és napközi otthonok 
tatarozása már be is fejeződött. 

A középiskolák szintén jelentős 
összegeket fordítanak a szünidő 
alatti javítási munkákra. A Rad-
nóti gimnáziumban például a 
tatarozásra fordított összeg 30 ezer 
forintra rug. 

A vállalat az iskolákban vég-
zett javítási munkák keretében 
különböző szakiparosokat fog-
lalkoztat. Tetőfedő, kőműves, asz-
talos, lakatos, vízvezeték- és vil-
lanyszerelő munkák folynak. Sza-
mos iskolában festenek. Sok he-

lyütt javít ják a kályhákat és az 
ablakokat is. 

A munkák tervszerű időbeosz-
tás szerint haladnak. Az iskolai 
javítási munkálatoknak eddig 
mintegy 35 százalékát végezték el. 
A műszaki osztály vezetője sze-
rint kijelölt határidőre — augusz-
tus 20-ra — az iskolák tatarozá-
sát is befejezik. 

A vállalat egyébként más épít-
kezési munkákból is kiveszi a ré-
szét. A napközi otthonok központi 
konyháját készítik, üzembővíté-
seken dolgozik, s a gőzfürdő ú j 
mosdóépületét építik fel. 

A szegedi fiatalokat ősszel szé-
pen kitatarozott, egészséges tanu-
lási körülményeket biztosító is-
kolák várják. 

gyedszerre is megkapálták. 
Kovács József négyholdas rösz-

kei dolgozó paraszt, a Szegedi Pap-
rikafeldolgozó Vállalat községi ter-
melési felelőse is nagy gondot for-
dít a fűszerpaprikára. Már negyed-
szerre is megkapálta. Tavaly két 
holdról 90 mázsás termést takarí-
tott be és csaknem 14 ezer forintot 
kapott érte. Most holdanként 60 
mázsás terméseredmény elérésére 
hívta versenyre termelőtársait. Jó 
jövedelmet jelent a fűszerpaprika 
termelés. Ezévben magasabb az át-
vételi ár. Ha Kovács Józsefnek 
csak 90 mázsa fűszerpaprika ter-
mése lenne két holdról ezévben, 
akkor is elérné jövedelme a 20 
ezer forintot. 

Szegedi muzeológusok segítsége a szegvári falumúzeumnak 
A csongrádmegyei Szegvár köz-

ségben már hosszú idő óta gyűjtik 
Jaksa János tanító fáradhatatlan, 
lelkes irányító munkájával a köz-
ség régi emlékeit, A kilencezer la-
kosú község 250 éves múltra te-
kinthet vissza. Gazdag történeté-
nek dokumentumait most falu-
múzeumban teszik közkinccsé. 

Jaksa János Móra Ferenctől ta-
nulta meg a régi emlékek tervszerű 
felkutatását, amikor a nagy szege-
di írónak segített az ásatásoknál. 
A szegvári múzeum most az író 

születésének 75. évfordulóján őt 
választja névadójának. 

A szegvári falumúzeum anyagá-
nak rendezésében a szegedi Móra 
Ferenc múzeum muzeológusai is 
segítséget nyújtottak. Néprajzi és 
művészettörténeti szempontok sze-
rint adtak tanácsot az összegyűj-
tött anyag kiválogatására, a felira-
tok elkészítésére. 

A vasárnap megnyíló múzeumot 

nagy érdeklődéssel várják a szeg-

váriak. 

Töbh és jobb tömegcikk készül 

A tömegcikkipar dolgozói a gáta-

kon és a gépek mellett egyaránt 

teljesítik kötelességüket. A Buda-

foki Zománeedénygyárban például 

gondosabb munkával 230.000 forint 

értékű nyersanyagot takarítanak 

meg. Ezenkívül a harmadik ne-

gyedévben 5 százalékkal több hor-

gonyzott edényt gyártanak. A Ház-
tartási Eszköz- és Bádogárugyár 
kollektívája 2000-rel több fzlésas 
kávédarálót szállít a kereskedelem-
nek. A Fémtömegcikk Művekben 
a dolgozók ötletei alapján értékesí-
tik a hulladékanyagot, s ebből 17 
ezer szappantartót és ételdobozt 
készítenek. 


