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Felszabadulásunk 10. évfordulójának tiszteletéie 

Áz Alkotmány TSZ párosversenyre hívta 
a Táncsics Termelőszövetkezetet 

Csütörtökön délután az A lkotmány Termelőszövetkezet tagjai 
vezetőségválasztó közgyűlést tartottak, amelyen megválasztották . a 
szövetkezet ú j igazgatóságát, s egyben megtárgyalták a hazánk fel-
szabadulásának 10. évfordulójára indult nagyszerű versenymozgalom 
rá juk eső részét is. Közös akarattal, lelkesedéssel határozták el, hogy 
szabadságunk születésének 10. évfordulója tiszteletére ők is csatlakoz-
nak a Rákosi Művek derék dolgozóinak versenyfelhívásához s egyben 
párosversenyre hívják a Ságvári-telepi Táncsics Termelőszövetkezet 
tagjait. 1 

Lendületes munkánkkal , versenyünkkel életszínvonalunk növe-
lését, békénk védelmét akarjuk elősegíteni — írták a Táncsics Terme-
lőszövetkezethez küldött levelükben. 

A közgyűlésen Nagy Sándor elvtárs, a szövetkezet újra megvá-
lasztott elnöke ismertette a verseny feltételeit: 

1. Gazdasági gépeinket, 2 db ve-
tőgépet, 5 db fogatosekét, 4 pár ne-
héz fogasboronát, 3 db maglakarö 
boronát, 5 db gazdasági koesit, 5 
ekekapát és az összes gazdasági 
s/crszámainkat február 15-ig kiváló 
minőségű munkával teljesen kija-
vítjuk. 

2. Tavaszra vetésre kerülő vető-
magjainkat 10 hold tavaszi árpára, 
8 hold zabra és 2 hold naprafor-
góra való magot február 15-ig ki-
szelektorozzuk, s az elvetés előtt a 
követelménynek megfelelően csá-
vázzuk. Ezzel biztosítjuk tavaszi ka-
lászosaink és a napraforgó j ó ter-
méseredményeit. Vetőmagjaink csí-
jaképességét vetés előtt pontosan 
ellenőrizzük. i 

3. 107 kat. hold őszi mélyszántá-
sunkat a határidő előtt 15 nappal 
korábban simítózzuk, kultivátoroz-
zuk, s tavaszi vetéseinket (kalászo-
sokat) április l-ig teljesen elvé-
gezzük. Április 4-ig, nagy évfor-
dulónk napjáig az összes őszi veté-
seinket, őszi búzát, árpát és pillan-
gósokat megfogasoljuk, és ha kéli, 
» hengerelést is elvégezzük. Tava-
szi munká ink végzésében különösen 
nagy gondot fordítunk a minőségi 
munkára. Ezzel akarjuk biztosí-
tani versenyünk eredményességét. 

5. Mostantól kezdve gazdasá-
gunkban bevezetjük a korszerű kö-
vetelményeknek megfelelő trágya-
kezelést, s ezzel elősegítjük föld-
jeink talajerőviszonyainak fokoza-
tos javítását. 

6. Kertészetünkben az összes me-
leg- és hidegágyak magokkal való 
bevetését április l-ig befejezzük. 
Korai karaláb és káposzta, kelká-
poszta palántáinkat április 10;re 
kiültetésre előkészítjük. Április l-ig 
a melcgágyi retket piacra visszük. 
Ugyancsak április l-ig 15 hold 
konyhakertészetünk födjét a korai 
vetemények alá megtrágyázva, ala-
pos talajmunkával előkészítjük. 
Öntöző csatornáinkat rcndbehozzttK, 

a berendezéseket kijavít juk, alkal-
massá tesszük azokat az öntözésre. 
Március hónap végén a korai zöld-
ség- és sárgarépa-, retekmagokat 
mind elvetjük. 

7. Az állattenyésztés területén a 
szálastakarmányok szecskázását a 
lovak és a szarvasmarhák részére 
február l-ig bevezetjük, ezzel fe-
jősteheneink napi tejhozamát 1 li-
terrel emeljük. 

8. Sertésgondozóink vállalják, 
hogy április l-ig 190 db kismala-
cot fialtatnak és ezeket egészsége-
sen fel is nevelik. Vállal ják, hogy 
a 190 darabból 140 darabot április 
l-re egyenkint 12 kg-ra hizlalnak 
fel. i t 

9. Beadási kötelezettségünket az 
I. negyedévre április l-ig 100 szá-
zalékig teljesitjük. 

10. Brigádjainknak, s ezen belül 
a munkacsapatjainknak az összes 
részükre szükséges szerszámokat. 

mezőgazdasági kisgépeket jegyző-
könyvileg átadjuk. A munkacsapa-
tok között lendületes munkaver-
senyt szervezünk február 10-ig. 
Vál lal juk azt is, hazánk felszaba-
dulásának 10. évfordulójára, hogy 
tagságunk 90 százaléka nagyjelen-
tőségű egyéni felajánlásokkal, 
munkavállalásokkal is résztvesz eb-
ben a versenymozgalomban. 

11. Most a téli hónapok folya-
mán tagjaink között megszervezzük 
a rendszeres tanulást, s a most be-
indított szakelőadás sorozaton a le-
hetőség szerint minden tagunk részi 
vesz. 

12. A TSZ DISZ-szervezetének 
fiataljai vállalják, hogy április 4-ig 
két kultúrműsort rendeznek, s szín-
darabok előadásával szórakoztatjuk 
tagtársaikat. S ezen túl is a szövet-
kezeten belül biztosítják a rendsze-
res kultúrmunkát. 

13. A termelőszövetkezetünk kö-
zelében lakó egyéni gazdákkal to-
vább javít juk az eddig kialakult jó 
viszonyunkat, részükre a lehető 
legtöbb segítséget nyújt juk s azon 
leszünk, hogy jó példánk láttán mi-
nél többen kérjék felvételüket szö-
vetkezetünkbe. 

Ez a nagyszerű versenyfelhívás, 
kezdeményezés bizonyosan a Tán-
csics Termelőszövetkezet tagjai ré-
széről is új , nagy eredményeket 
szül. ö k is az Alkotmány TSZ 
tagjaihoz hasonló szocialista mun-
kával ünnepelnek a nagy évfor-
dulón. 

Tervismertető értekezletet tartottak 

a Szegedi Cipőgyárban 
Üzemünkben szerdán tartottuk az 

első negyedévi tervismertető érte-

kezletet. A mesterek üzemrészen-

ként ismertették bevezetőül az el-

múlt év munkáját . Ezután vázolták 

az első negyedévben előttünk ál ló 

feladatokat és ismertették az üzem 

versenyvállalását, felszabadulásunk 

10. évfordulójára. A dolgozók az 

üzem globális vállalását elfogad-

ták. A vállalásban szerepelt többek 

között a termelési terv túlteljesí-

tése, az exportterv teljesítése, az 

önköltség és forgóeszköz csökkenté-

se és a tervezett minőség és terv-

szerűség megtartása. A dolgozók 

egyéni vállalásaikkal megerősítet-

ték az üzem globális vállalását. 

Többek között Tóth Tivadar sza-

bász vállalta, hogy mennyiségi tel-

jesítését 102 százalékról 110 száza-

lékra emeli. Heiberger Jánosné a 

fűzőből 5 százalékos termeléseme-

lést vállalt. Jancsik Istvánné, a ki-

készítő dolgozója 100 százalékos 

minőségi munkára tett felajánlást. 

A termelési értekezleten ezen-

kívül az elmúlt hónapok kiváló 

munkájáért 19 dolgozót javasoltak 

sztahánovista kitüntetésre. A ne-

gyedik negyedévben elért kiváló 

munkájáért pedig 24 dolgozó ré-

szesült pénzjutalomban. 

Bánfi Károly 

Segítsenek az illetékesek 

Társadalmi munkával augusztus 20-ig 

új orvosi rendelő épülhet Mihálytelken 
Köztudomású, az újság is meg-

írta, a rádióból is hallották az em-
berek, hogy Gyálaréten "szivek-
ből- építettek egy házat. A dolgo-
zók szíves tettrekészsége szülte azt 
a szép orvosi rendelőt, amely ott 
ékeskedik a gyálaréti tanácsháza 
mellett, fűtött várószobájával és 
rendelőjével — a község lakosai-
nak örömére. Nagy része volt a 
szivek diadalában a szegedi üze-
mek, vállalatok vezetőin, munká-
sain, a gyálaréti parasztokon kívül 
Fülöp Pá l körzeti orvosnak is. 
Ezért is választották meg Fülöp 
doktort a harmadik kerületben ta-
nácstagnak és a végrehajtó bizott-
ság tagjának. 

És most — ahogy terebélyesedik 
az a társadalmi mozgalom —ame-
lyeknek nyomán az emberek nem-
csak várnak a tanácstól, az állam-
tól, hanem maguk is cselekszenek, 
árkot ásnak kútkifolyóhoz, salakot 
egyengetnek vagy követ hordanak 
útépítéshez, úgy alakult k i Fülöp 
Pálban ismét az a gondolat; 

jó lenne, ha Mihálytelcken is 
megforrósodnának a szivek és 
társadalmi munkával még szebb 

orvosi rendelőt építenének. 
Mi a helyzet most Miihálytele-

ken? Kotogán Ádám kisparaszt 
házában -albérletben" van a ren-
delő. Ez pedig nem tarthat örökké. 
Tavaly augusztus 20-án orvosi ren-
delőt avattak Gyálaréten. Az idén 
Szentmihályteileken kellene ezt 
tenni. Az Útfenntartó Vállalat már 
közel tízezer csorba téglát — ez 
megfelelő a házépítéshez — fel-
ajánlott az ú j rendelő építéséhez. 
A Lemezgyár ismét megígérte se-
gítségét. Az ösz utcai Segédipari 
Vállalat hulladékanyagból má r ké-
szítené a kerítést, a Ruhagyárban 
párnákat csinálnak a székekre, 
hogy hideg időben ne fázzanak fel 
a várószobában a betegek. A 
K Ö M I már készíti az ajtókat, az 
ablakokat. Ábrahám András, a 
Csongrád Megyei Építőipari Válla-
lat építésvezetője már elkészítette 
a ház műszaki alaprajzát és meg-
ígérte, hogy megcsinálják a részle-
tes rajzokat esténként. Pénz nél-
kül, szívességből, hogy legyen ú j 
orvosi rendelő Szentmihálytele-
ken is. 

Szóval a készülődés már a végé-

hez közeledik. Kint a város hatá-
rában lakó dolgozó parasztok, TSZ-
tagok pedig mondogatják orvosuk-
nak; 

vállal ják a fuvart, az építke-
zést, a segédmunkát. Most meg 
ráérnének, kihordanák a tég-
lákat, a vasbeton gerendákat, 
nieg a többi építkezési anya-
got, hogy mihamarább meg-

kezdődjön az építkezés. 
Azonban nincs még házhely! Ez az 
egyetlen oka jelenleg, hogy a szi-
vek még nem tudnak diadalmas-
kodni, hogy nem kezdődhet meg a 
munka. Igaz, már néztek egy jó 
helyet az ártézi kút közelében, — 
hogy majd az ivóvizet is bevezet-
hessék a rendelőbe. Dehát sem a 
kerületi tanács, sem a városi ta-
nács még nem intézte el a ház-
hely kérelmet. Vajon akadályoz-
hatja-e valaki azt, hogy az embe-
rek maguknak, a maguk erejéből 
orvosi rendelőt építsenek? Ügy lát-
szik igen, hisz csupán a házhelyen 
múl ik most már minden! 

Latolgatás helyett, jobb lenne 
gyorsan intézkedni az illetékesek-
nek, M. T. 

— f c 

Gondoskodás az öregekről 

f f L Á n PROLETÁRJAI EGTESŰLJETRRJ 

'A Szovjetunió alkotmánya jogot 
biztosit az állampolgároknak az 
öregségi segélyre. E jog által biz-
tosított anyagi támogatás egyik leg-
fontosabb része az állami társada-
lombiztositás, amelynek alapjait a 
vállalatok és hivatalok kötelező já-
rulékai képezik. A Szovjetunió ál-
lampolgárainak milliói kapjál: ha-
vonta a rokkantsági, vagy a hosz-
szú szolgálat után járó öregségi 
nyugdíjat. 

A Szovjetunióban többszáz külön 

otthoni létesítettek a rokkanlak és 

aggok számára, ahol teljej ellátás-

ban részesülnek és mindent ingye-

nesen. az állam költségeiből kap- i 

nak. Csupán az OSZSZSZK-ban iiO I 

ilyen otthon működik. Néhány kö-
zülük igen nagy, egyenként több 
mint ezer lakója van. 

Jelenleg sok új otthont építenek 
a Szovjetunióban a rokkantak és 
aggok számára. Az idén több mint 
7000-en költöznek új otthonokba. 

Nemrégiben a moszkvai területen 
lévő „Vidneje" településen új ott-
hont adtak át rendeltetésének. Az 
otthon 300 ember befogadására al-
kalmas. Igen szép helyen épült. 
A nyugdíjasoknak minden feltételt 
megteremtettek a kellemes, nyugodt 
élethez. 

A képen a „Vidnoje" településen 
(moszkvai terület) épült rokkantak 

I és aggok otthonának könyvtár-ol-
I vasójában. 

A szovjet ipari vállalatoknál 
nagy figyelmet szentelnek a mun-
kavédelemnek. Különböző intézke-
désekkel óvják a műhelyek levegő-
jét a portól, megelőzik a balesete-
ket és elejét veszik a különböző 
szakmák által okozott betegségek-
nek. A gépek forgórészeit védőbur-
kolattal és védőhálóval veszik kö-
rül. ' ' 

'A moszkvai „Krasznoje veretye-
ne"-gyár műhelyeiben nagyteljesít-
ményű szellőztető berendezés mű-
ködik, a nyersanyagot zárt dobo-

zokban sűrített levegő segítségével 
csőhálózatban továbbítják. A gyár-
ban külön szellőztetési laboratóri-
um van, amelynek munkatársai 
ügyelnek a műhelyek levegőjének 
tisztaságára és hőmérsékletére. A 
gyár valamennyi munkását rend-
szeres, megelőző orvosi vizsgálat-
nak vetik alá. 

'A képen a moszkvai „Krasznoje 

veretyene"-gyár géptermében. Az 

azbeszt előfonalat készítő kártoló-

gép védőburkolata. 

Uj húskonzervgyár 

Uj húskonzerv gyárat helyeztek 

üzembe az alma-atai húskombinát-

ban (Kazah SZSZK). A gyár min-

den műhelyében géppel dolgoznak 

A képen a húsko > :(-< ugy i,- »-ot> 

zervdoboz műhelyében 

Munkavédelmi berendezés 


