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Tizennégyezer forint értékű 
öntvény. 

Árvízvédelmi műszak 
a Vasöntődében 

Csou En-laj és Fam Van Dong 
felszólalása Pekingben 

Újszeged! panaszok 

A minisztertanács határozata 
az árvízsujtotta lakosság 

megsegítéséről 

Cseréljünk 
őszi nemesített vetőmagot 

Ujabb magyar győzelmek 
az FVB döntői során 

A d a l g a z é p a r a s z t o k 
á l l a m I r á n t i k ö t e l e z e t t s é g e 

A szegedi határ és a szegedi járás falvainak dolgozó pa-
rasztjai JS megnövekedett kedvvel végzik munkájukat. Hatalmas 
mértékben erősödött biztonság-érzetük — a kormányprogramm 
megjelenése óta. A cséplési eredmények, a jó termést ígérő ku-
korica-, cukorrépa-, burgonyatáblák is arról beszélnek: a dolgozó 
parasztok helyeslik és követik a párt útmutatását — a népjólét 
emeléséért. 

A gabonabeadás a dolgozó parasztok részéről a legfontosabb 
hozzájárulás a kormányprogramm megvalósításához, a népjólét 
emeléséhez. Természetesen a földeken végzett gondos, becsületes 
munka is előbbre viszi, hogy még jobb, derűsebb legyen az élet 
falun és városban egyaránt. Számos intézkedés segíti, könnyíti a 
dolgozó parasztok tevékenységét.. Az állam milliókat fordít arra 
is, hogy tovább javuljon a mezőgazdaság géppel való ellátása is. 

A szorgalmas, jó gazdák a beadás teljesítése után jelentős 
haszonhoz jutnak úgyis, hogy felesleges termékeiket a szabad-
piacon értékesítik. Ismeretes, hogy a beadás mértéke nem a ter-
més mennyiségétől, hanem a föld területétől függ. De a szabad-
piacot megelőzi a kötelező beadás. Megállapíthatjuk, hogy a dol-
gozó parasztok túlnyomó többsége — úgy, ahogyan a rendelet is 
előírja — egyenes a géptől teljesíti állam iránti kötelezettségét. A 
Szeged-alsóvárosi szérűnél csépelő dolgozó parasztok kivétel nél-
kül valamennyien a géptől vitték a begyüjtőhelyre az ál lam ré-
szét. A kötelezettségüket teljesítő dolgozó parasztoknak egybe-
hangzóan az a véleménye: törvényeinknek megfelelően felelős-
ségre kell vonni azokat — és tíz százalékkal fel kéli emelni be-
adási kötelezettségüket — a hanyagokat, akik elodázzák gabona-
beadásuk teljesítését. Segítsenek a cséplőnél lévő népnevelők ab-
ban — úgy, mint a Zákányszék határában munkálkodó Ábrahám 
József cséplőbrigádjában lévő népnevelő —, hogy minden gazda 
egyenesen a géptől vigye a begyüjtőhelyre az államot megillető 
részt. 

A beadás ú j rendje méltányos és igazságos. A jó gazdák-
nak a beadás teljesítése, saját szükségletük után szépen marad a 
szabadpiacra is. Nagyon helyes, ha a dolgozó parasztok termékeiket 
a szabadpiacon eladják. De most sem, amikor javában ál l a csép-
lés és a gabonabeadás, nem feledkezhetünk meg az állat és állati 
termékek begyűjtéséről. Fontos kötelessége, becsületbeli ügye a 
dolgozó parasztodinak a sertés-, vágómarha-, tojás-, baromfi- és 
tejbeadás esedékes teljesítése. Van miből beadni a dolgozó pa-
rasztoknak. De mégis az a tapasztalat Szegeden és a szegedi já-
rásban is, hogy az állat és állati termékek beadása nem kielégítő, 
jelentős az elmaradás. A gyárakban az ipari munkások ruhafélét, 
lábbelit, gépeket és más egyebeket készítenek a dolgozó parasztok-
nak. Nyilvánvaló, hogy az ipari munkások ellátását biztosítani 
kell. Szegeden nincs elegendő hús. De hogy is lenne, amikor szá-
mottevő gazda nem tett eleget húsbeadási kötelezettségének! Sze-
geden hetvenen mulasztották el esedékes sertésbeadási kötelezett-
ségük teljesítését, mintegy félezer azoknak a száma, akik elma-
radtak tojás- és baromfibeadásukkal. Zákányszéken és a szegedi 
járás több más községében sem jobb a helyzet az állat és állati 
termékek beadásánál. Párt- és tanácsszerveink, a begyűjtési hiva-
tal, illetve begyűjtési megbízd tak, az eddigieknél sokkal jobban 
segítsék elő: a gabonafoeadás géptől való teljesítésével együtt ha-
ladjon az állat és állati termékeik begyűjtése is. 

Az ellenség a legkülönbözőbb módon megkísérli hátráltatni 
a beadást. Fontos teendőink közé tartozik, hogy leleplezzük az el-
lenséges mesterkedések célját, megsemmisítve a hazug híreket. 
Meg kell mondani, hogy a hátralékot nem engedik el — a beadást 
minden arra kötelezettnek teljesítenie kell. Az ellenség ravasz. 
Zákányszéken például Lengyel Béla kulák behálózta Maróti La-
jos begyűjtési megbízottat, aki »törölt« a kulák beadásából. Ez az 
eset is arra int. ébereknek kell lennünk. 

Senkitől sem követelnek többet — és nem is követelhetnek 
— a törvényesen megállapított beadási kötelezettségnél. Ha egy 
gazda például évi gabonabeadásának eleget tett, nem lehet zak-
latni azzal, hogy még adjon be például 50 kiló búzát. Ha feles-
lege van, adja el szabad áron. 

Szegeden, de a szegedi járás falvaiban is mutatkoztak hi-
bák az egyéni tervfelbontásnál. Nem is kevesen, olyanok is kaptak 
szociális kedvezményt, akiknél az nem indokolt, méltánytalan, 
özvegy Csányi Antalné, Szeged Tisza Lajos-utca 99. szám alatt 
lakó dolgozó parasztasszony is kapott szociális kedvezményt, pedig 
fiával él együtt, aki földművelő és anyja földjének egy része az ő 
nevére van írva. Nem volt hát jogos, indokolt özvegy Csányi An-
talnénak a szociális kedvezmény. Helyesen járt el a begyűjtési hi-
vatal, amikor igazságosan megvonta tőle a szociális kedvezményt. 
A tanácsoknak, begyűjtési hivataloknak, illetve megbízottaknak 
fontos őrködni azon is; a valóban arra rászorulók — elhagyatottak 
— katonai szolgálatot teljesítők feleségei stb. — kapják a szociá-
lis kedvezményt. De indokolatlanul senki sem részesülhet benne. 

Végezzünk felvilágosító munkát azért, hogy a gabona géptől 
való beadásával együtt számottevően javuljon az állat és állati 
termékek begyűjtése. Ez is része annak, hogy javuljon a lakosság 
ellátása. A beadási kötelezettség teljesítésével a dolgozó parasztok 
közvetlenül és közvetve saját javukat szolgálják. Az augusztus 
31-lg beadott sertések után 2 mázsa 20 kiló kukoricabeadási ked-
vezmény jár. Használják ki ezt a lehetőséget a dolgozó parasztok, 
hiszen a hasznát elsősorban maguk élvezik. 

Szorgalmas, tehetséges dolgozó parasztok élnek Szegeden és 
a szegedi járásban. Szeretik hazájukat, akarják a kormánypro-
gramm megvalósítását. Jó munkájukon kívül mutassák meg ezt 
úgyis, hogy becsülettel megadják államuknak mindazt, ami 
megilleti. 

Balázs Béla emlékünnepség Szegeden 
"A szegedi születésű Balázs Béla, 

Kossuth-díjas író, költő és film-
esztéta születésének 70. évforduló-
ja alkalmából a Dugonics-tér 2. 
számú házon, amelybon a költő 
a századfordulón ifjúkorát töltöt-
te, emléktáblát helyez el a Társa-
dalom- és Természettudományi Is-
meretterjesztő Társulat megyei 

Jelentések a július havi terv teljesítéséről 

Augusztus 20-át újabb eredményekkel köszöntjüx 
A XI . számú Autójavító Vállalat-

nál a I I I . pártkongresszus határo-
zatainak megvalósításáért harcol-
nak. Lelkes munkakedvüket bizo-
nyítja, hogy júliusi tervüket 103.1 
százalékra teljesítették. Áruter-
melési és önköltségcsökkentési ter-
vüket is teljesítették. A legjobb 
eredményt Klivinyi László vas-
esztergályos érte el 248 százalékkal, 
de nyomon követi őt Simonovits 
István karosszéria bognár 246 szá-
zalékos teljesítésével. Az üzem ka-
rosszéria lakatosa Gálfi Aladár, 
harmadik helyre szorult a verseny-
ben 214 százalékkal, A brigádok 
közötti versenyben a Kiss-brigád 
lett első 240 százalékkal, a má-
sodik helyen lévő Szegedi-brigád 
teljesítménye is 240 százalék. Most 
váll-váll mellett harcolnak az első 

helyért. A harmadik helyen lévő 
Molnár-brigád 182 százalékot ért el. 

Az üzemben elért szép eredmé-
nyek mellett nem feledkeztünk meg 
a mezőgazdaság megsegítésére tett 
felajánlásaink teljesítéséről sem. 
A zsombói Béke, a szegedi Dózsa 
és a szegedi Haladás tsz-nek segí-
tettünk a begyűjtésben. A patro-
nált gépállomásainknak, a dorozs-
mai és mórahalmi gépállomások-
nak többször nyújtottunk segítsé-
get kombájnok és traktorok javí-
tásában. A dorozsmai gépállomás-
nak egy lánctalpas traktort javítot-
tunk ki. 

Az elért eredmények arra ser-
kentük üzemünk dolgozóit, hogy 
augusztus 20. méltó köszöntésére 
újabb eredmények eléréséért száll-
janak síkra. 

Sarnyai Vencel 

A jó munka eredménye 
Egyre szélesedik az augusztus 

20. tiszteletére indult verseny-
mozgalom, mely a dolgozók széles 
tömegeit ú j eredmények elérésére 
serkenti. A verseny első eredmé-
nyei máris megmutatkoznak üze-
meinkben a július hónapi tervtel-
jesítés számaiban. 

A Szegedi Erőmű dolgozói is 
büszkén jelentették: „Július havi 
tervünket 122.2 százalékra teljesí-
tettük." Ez az eredmény igen szép, 
ha figyelembe vesszük, hogy az e 
hónapi szabadságolási tervüket is 
teljesítették. Ezenkívül a vállalat 
több dolgozót is elengedett aratási 
és oséplőmunkára, ezzel is igye-

keztek segítséget nyújtani a nagy 
mezőgazdasági munkákban. Az 
anyagtakarékossági mozgalom ter-
jesztésében is szépen haladnak. Az 
elmúlt hónapi anyagtakarékossági 
tervüket 103.5 százalékra teljesí-
tették. 

Az elért eredmények alapja, 
hogy az üzemben élő, eleven a mun-
kaverseny. Most is a dolgozóknak 
97 százaléka tett felajánlást. A 
versenyből kiveszik részüket a 
műszaki vezetők is, akik a műszaki 
feltételek biztosításával hozzájá-
rulnak a vállalások teljesítéséhez 
és a magas tervteljesités, a jó kol-
lektívmunka eredménye. 

Uj módszerekkel a terv teljesítéséért 

Vállalatunk, a Szegedi Kéziszer-
számgyár dolgozói a Textilművek 
versenyfelhívásához csatlakozva 
vállalták; a harmadik negyedév 
folyamán minden hónapban 101 
százalékra teljesítik tervüket. E 
vállalás újabb eredmények elérésé-
re serkentett© őket. A munkafe-
gyelem megszilárdításával, anyag-
takarékossággal és a termelékeny-
ség növelése érdekében számos ú j 

megmunkálási mód bevezetésével 

harcoltak vállalásuk teljesítéséért. 

Az eredmény nem maradt el. Jú-

lius havi tervünket 102.2 százalék-

ra teljesítettük 98 százalékos terv-

szerűség mellett. Ezt az eredményt 

továbbra is tartiani akarjuk, 6Őt» 

igyekszünk azt túlszárnyalni. 

Pukánszki János 

A Gyufagyár dolgozói 

121.9 százalékra teljesítenék 

tervüket 
A Szegedi Gyufagyár dolgozót 

július havi tervüket 1219 százalék-
ra teljesítették. Most augusztus 20 
méltó megünneplésére tettek fel-
ajánlást. Termelési eredményeik fo-
kozásával és a minőség további ja-
vításával akarják méltóképpen kö-
szönteni a számukra oly nagy ün-
nepet. Vállalták, hogy augusztus 
20-ig terven felül 195 ezer dobez, 
azaz 49.530 forint értékű gyufával 
adnak többet népgazdaságunknak. 
A minőség javítása érdekében a 
doboz, a gyufaszál és a gyújtófej-
nél emelik a minőséget, a készáru-
ra bevezetett minőségi pontozásnál 
a 81 átlagpontot 81.6 pontra emeFk. 
A mennyiségi felajánlás teljesítése 
érdekében megfogadták, hogy a 
munkamódszerátadás kiszélesítésé-
vel teljesen megszüntetik üzemük-
ben a 100 százalék alatt való tel-
jesítést. 

A vállalás teljesítése érdekében 

kiszélesítik a munkaversenyt. A 

dolgozók 84 százalékát bevonják és 

biztosítják a verseny nyilvánossá-

gát. A minőség javítása érdekében 

a gépek karbantartási munkáját is 

megjavítják és augusztus 20-ig egy 

darab festőgép, egy beldoboz-, cpy 

küldobezgép és egy töltőgép közép-

javítását elvégzik. Ezenkívül kiszé-

lesítik a társadalmi ellenőrzést min-

den üzemrészben. A vállalások tel-

jesítése érdekében a felvilágosító 

munka megjavításával tovább szi-t 

lárdítják az üzemben a munkafe-

gyelmet, csökkentik a késéseket és 

az igazolatlan hiányzásokat. A vál-

lalások teljesítésére való mozgósí-

tásba a pártaktivákon kivül bevon-

ják a tömegszervezeti aktívákat is. 

Ezzel is biztosítani akarják az al-

kotmány ünnepének tiszteletérc 

tett vállalások teljesítését. 

Alkotmányunk ünnepének tiszteletére ifjúsági műszakot 
szerveznek a Textilművek fiataljai 

szervezete. Az emléktáblát szerdán 
este 7 órakor Péter László, az Is-
meretterjesztő Társulat irodalmi 
szakosztályának elnökhelyettese lep-
lezi le. Utána a résztvevők meg-
tekintik az Egyetemi Könyvtár-
ban Balázs Béla munkásságát be-
mutató kiskiállítást, amelyet Hencz 
Aurcl könyvtárigazgató nyit meg. 

A Szegedi Textilművek modem, 
tágas előcsarnokában gyönyörű 
himzésű vörös zászló fogadja a be-
lépőt: a DISZ Központi Vezetősé-
gének kongresszusi vándorzászlaja. 
Ez az országos siker és kitüntetés 
azonban nem keltett megnyugvó, 
babéron-ülő hangulatot az üzem 
fiataljai között. Az augusztus 20-i 
verseny eddigi eredményei és a 
DISZ-szervezet további tervei, kez-
deményezései 

azt az eltökélt szándékot mu-

tatják, hogy a vándorzászló nem 

egykönnyen "vándorol- tovább a 

Textilmüvek előcsarnokából. 

Valamennyi fiatal versenyben 
dolgozik. Ez különben régi hagyo-
mány az üzemben, de a verseny 
lángját napról-napra, állandóan szí-
tani, táplálni kell, nehogy elalud-
jék, ellangyosodjék, élettelenné 
váljék. A műhelyek, a folyosók fa-
lára kifüggesztett vállalások, fel-
ajánlások, versenykihívások — és 
ami a legfontosabb: 

a legfrissebb eredmények biz-
tosítják a legteljesebb nyilvá-
nosságot, amely olyan fontos a 
munkaversenynek, mint az em-

bernek a levegő. 

Ezekről megtudhatja mindenki, 
hogy a gyűrűsfonóban a legszebb 
eredményeket 107—108 százalékkal 
Kispál Viktória, Berta Mária, „Fa-
ragó Ilona ifjúmunkások érték el. 
Farkas Irén és Venczel Irén, akik 
egy gépen váltják egymást, páros-
versenyben dolgoznak, fej-fej mel-
lett. Venczel két tizeddel van 
előbbre. Az előfonók közül Újvári 
Erzsi 123.3 százalékos eredményé-

Vei versenyre hívta ki váltóit: Ba-
kacsi Júliát és Perecz Lajosnét. 
Eddig Bakacsi Júl iáé az elsőbbség: 
124.5 százalékkal. 

Az egészséges versenyszellem és 
az élenjárók állandó támogatása 
egész sor fiatalban felszínre hozta 
a bennük szunnyadó képességeket. 
A keresztorsóban Vlasits Mária né-
hány hónappal ezelőtt még állan-
dóan norma alatt termelt, ma már 
131.4 százalék hirdeti büszkén a 
falról, hogy a legjobbak közé küz-
dötte fel magát. Ugyancsak példa-
mutató munkás lett Lajkó Katalin-
ból is. 

A fiatalok között alig akad olyan, 
aki nyomós ok nélkül, rendszeresen 
norma alatt teljesítene. 

Veszélyes tünet azonban egye-

seknél a termelés ingadozása. 

Az üzemben az ilyeneket — nagyon 
találóan — -hangulat-termelőknek* 
nevezik. Pesti Viktóriának például 
megvan a képessége a munkához, 
107—108 százalékos eredményei bi-
zonyítják — augusztus 2-án azon-
ban — talán, mert hétfő volt — 
97.5-re csúszott az eredménye. Ve-
csernyés Ilona is a jóldolgozók közé 
tartozik, hétfőn azonban ő is mind-
össze 91 százalékot termelt. Veszeli 
Béla, a keresztorsózó fiatal műve-
zetőjének tapasztalatai szerint ez a 
jelenség nemcsak ennél a két mun-
kásnál — általában hétfőn és szom-
baton tapasztalható. Ez ellen már 
eddig is sikerrel lépett fel a DláZ-
szervezet, azonban itt még van 
elég tennivaló. 

A fiatalok legjobbjai kifogyhatat 

szép, követendő kezdeményezést in-
dítottak el: alapszervenként, azaz 
műszakonként héttagú DlSZ-ellén-
őrző bizottságokat szerveznek. 
Ezekben a bizottságokban a 'ég-
jebb fiatal munkások vesznek reszt, 
így a 2-es alapszervből Berta Má-
ria, Szabó Mária és Fekete Mária. 
Egy technikus patronálja őket és 
Dolmány Margit mérnök, szintén 
DISZ-tag, az, aki az egészet össze-
fogja, irányítja. A brigádok a fo-
noda vezetőjével, Zombori elvtárs-
sal megbeszélve részletesen kidol-
gozták feladataikat. 

Ennek alapján elsősorban a 

norma alatt teljesítő dolgozók-

kal, és azokkal foglalkoznak, 

akik ugyanazon a gépen váltó-

társaiknál lényegesen kevesebb 

eredményt érnek el. 

Ezeket tanítják meg a szakma fo-
gásaira, »titkaira«. Nagyon fontos-
nak tartják a minőséget, munkájuk-
kal megvalósítják a minőség társa-
dalmi ellenőrzését. Ezenkívül az ön-
költségcsökkentés és állandó neve-
lőmunkával a munkafegyelem meg-
szilárdítása a legfontosabb felada-
tuk. A brigádok munkájának ered-
ményéről még nem számolhatunk 
be, mert csak most kezdik el mű-
ködésüket — de az a terv, hogy 
munkájukat munkaidőn kivül, má-
sik műszakban végzik, a sikernek 
igen fontos feltétele. 

A Textilművekben az "Alkotmány-
műszak" augusztus 9-én az •Ifjú-
sági műszakkal« kezdődik Ez*n a 
háromnapos műszakon bizonyítsák 
be a Textilművek fiataljai, hogy 
nincs az az eredmény, r.m.'ly >< ne 

lanok az ötletekben. Most nagyonlehetne túlszárnyalni. 


