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Szeretetfel köszöntjük 
városunk üzemeinek sztohánovis-
táit, akik ma délután megbeszé-
lést tartanak ú j sikerek elérésé-
ért. A Sztahánov-mozgalom Sze-
geden évről évre komoly, figye-
lemre méltó eredményeket hoz. 
S most. a felszabadulási ver-
senyben a sztahánovisták az 
clen járnak a termelékenység nö-
velésében, az önköltség csökken-
tésében. a minőség javításában. 
A többszörös sztahánovista Er-
délyi Albert, a Ruhagyár mun-
l.ása, például má r 1960 októberi 
tervén dolgozik. Szívesen segíti 
munkatársait. 

A sztahánovisták szakmájak 
ismerői, s eredményeiket nem fi-
zikai erőkifejtéssel, hanem a 
technika, a helyes munkamód-
szerek alkalmazásával érik el. 

Nagyon fontos, hogy az üze-
mekben a vezetők megfelelően 
segítsék a sztahánovista módsze-
rek alkalmazását. Hiba, hogy 
löhb üzemben nem kellőképpen 
ismertetik egy-egy kiváló szta-
hánovista j ó munkamódszerét, s 
így az a gyakorlatban számos 
dolgozónál nem érvényesülhet. A 
szövődében például egy kiváló 
szövőnő munkafogásainak ismer-
tetése a többiek számára jó l gyü-
mölcsöző lenne. A nagy évfor-
dulóra készülve a Sztahánov-
inozgalom szélesedése nagyban 
növelheti az eredményeket. 

Egy esztendővel ezelőtt jelent 
meg a Minisztertanács cs a 
SZOT Elnökségének határozata a 
szocialista munkaverseny. aSzta-
hánov-mozgalom egyes kérdései-
r ő l A határozat a többi között 
megjelölte, milyen feltételek vég-
rehajtásával lehet elnyerni a 
sztahánovista oklevelet, a1 "Ki-

váló dolgozó? jelvényt és a "Szak-
ma kiváló dolgozója? címet is. 
Az üzemekben a határozat nyo-
mán, — a helyi viszonyoknak 
megfelelően — megállapították 
a sztahánovista szintet. Ha egy-
egy dolgozó három hónapig szta-
hanovista szinten termel, akkor 
sztahanovista oklevelet kap. I l a 
ezután további három hónapig 
eredményét tartja, akkor "K ivá ló 
dolgozó? jelvény és cím illeti 
meg. Utána hat hónappa l h a n e m 
csökken mennyiségi termelése és 
a munká j a minősége jó, altkor a 
-Szakma kivá ló dolgozója" címet 
kapja és ezenkívül félhavi fize-
tését. 

A szegedi üzemekben is van-
nak olyan emberek, akik egy éve 
sztahánovista szinten termelnek. 
Megilleti őket tehát jutalomként 
a félhavi fizetés is, továbbá a 
-Szakma kiváló dolgozója" cím. 
Fontos, hogy az üzemekben lel-
kiismeretcsen foglalkozzanak ez-
zel a kérdéssel is. Bizony nagy 
hiba, hogy több üzemben nem 
megfelelő a sztahánovisták nyil-
vántartása és így bonyolult és 
nehéz megállapítani, k ik termel-
nek tizenkét hónapja sztaháno-
vista szinten. A feladatot azon-
ban mindenütt hajtsuk végre, 
kapják meg a pénzjutalmat is. 
— a félhavi fizetést — mindazok, 
akik erre munká jukka l , maga-
tartásukkal érdemesek. 

A sztahánovisták mai tanács-
kozása előbbre viszi az üzemi te-
endők j ó végrehajtását. J ó mun-
kát k ívánunk a tanácskozás részt-
vevőinek. további eredmények-
ben gazdag hónapokat sztaháno-
vistáinknak, akiket szeretet és 
megbecsülés övez. 

Felsővárosi dolgozó parasztok versenyvállalása 
felszabadulásunk 10. évfordulója tiszteletére 

Hazánk felszabadulásának 10. 
év-fordulójára indult nagyszerű ver-
senymozgalom egyre nő, és szélese-
dik a szegedi egyéni gazdák köré-
ben is. Vasárnap délelőtt bensősé-
ges ünnep színhelye volt a Sándor 
utcai MSZT-helyiség. A I I . kerü-
leti tanács körzetében lakó egyéni-
leg dolgozó parasztok színe java 
gyűlt itt össze, hogy közösen meg-
tárgyalják s aztán döntsenek, hogy 
ők mivel készüljenek nemzetünk 
nagy napjára. 

Az ünnepi ülés előadója Makra 
Mihály elvtárs, a Városi Párt-
Végrehajtóbizottság kiküldötte 
volt. 

Javaslatát, hogy fogadják el a 
I I I . kerületi tanács körzetében 
lakó gazdák versenykihívását, 

lelkes tapssal fogadták. 

Elfogadjuk és végre is ha j t juk 
előbb, m in t ahogy ők ígérték — 
mondták sokan. 

A közös vállalás mellett nagyon 
sokan egyéni felajánlást is tettek. 
A jelenlévő gazdák közül elsőnek 
Lele Anta l dolgozó paraszt kért 
szót. Versenyre hívta Cirok Illés 
mintagazdát. Utána Volford József 
Temesvári Istvánt, Vajner Sándor 
Sója Imrét, Széli József Jó jár t Mi-
hályt, Vajner József Csurgó Mi-
hályt, Terbe Mihály ördögh Antalt, 
és Csányl Sándor Tóth K. József 
dolgozó paraszttársát hívta felsza-
badulásunk tiszteletére párosver-
senyre. 

Valamennyien egyet vállaltak, 
Azt, hogy 

a I I I . kerületiek versenypont-
jait legjobb tudásukkal, a ver-
senykihívásban meghatározott 

idö előtt teljesítik. 
Vajner Sándor dolgozó paraszt még 
egyet hozzá tett: — ez a verseny-
felhívásból kimaradt — adófizetési 
és begyűjtési kötelezettségeinket az 
év minden hónapjában pontosan 
határidőre teljesítjük. Vajner Sán-
dornak ezt a kiegészítését, melyet 
először inkább csak versenytársá-
nak mondott, a többiek is helyes-
léssel fogadták, s mondták többen 
is: 

ebben a versenyben csak ak-
kor lehetünk igazán példamu-

tatóak, ha á l lamunk iránti kö-
telezettségünk teljesítésében is 

elsők leszünk. 

A gyűlés résztvevői legjobb gaz-
datársaikból versenybizottságot vá-
lasztottak. Az ú j versenybizottság-
nak feladatul adták, hogy a saját 
munká juk értékelése mellett kísér-
jék figyelemmel azoknak az alsóvá-
rosi gazdatársaiknak a munká já t , 
akiknek a felsővárosi határban van 
a földjük, s ha véletlenül akadna 
köztük olyan, aki a versenyválla-
lást nem teljesítené időre, ezt az 
értékeléskor ír ják az alsóvárosiak 
rovására. 

A felsővárosi dolgozó parasztok 
lendületes munkaversenyének meg-
szervezesében és előkészítésében 
nagy része van a IX. kerületi ta-
nácsnak és a tanács mellett műkö-
dő termelési bizottságnak. J ó mun-
kát végeztek a területen lévő gaz-
dakörök is. 

Az elmúlt héten a tanács s a 
termelési bizottság és a gazda-
körök tagjai sok dolgozó pa-
raszttársukal felkeresték, elbe-
szélgettek a verseny jelentő-

ségéről. 

Elmondották: úgy kell dolgoznunk, 
hogy ezt a versenyt m i nyerjük 
meg. 

Vasárnap hasonló gazdanagygyű-
lés volt Újszegeden is. Az újszege-
diek és az első kerületi tanács kör-
zetében lakó összes gazdák szintén 
elfogadták a I I I . kerületiek ver-
senykihívását. Itt Lakatos Antal 
tett egyéni vállalást. Vál lalásának 
teljesítésére párosversenyre hívta 
Langó Ferenc gazdatársát. 

Az I . kerületi tanácsról, a ter-
melési bizottságról és a gazda-
körről azonban nem mondhat-
juk el, hogy mindent megtet-
tek a verseny jó előkészítésé-

ért. 
Nagyon sok dolgozó paraszt nem js 
értesült a nagygyűlés időpontjáról, 
ezért lényegesen kisebb számban 
is tudtak azon résztvenni, mint a 
felsővárosaiak. Minden lehetőség 
megvan azonban arra, hogy az első 
kerületiek helyrehozzák a mulasz-
tást, s közös értékeléskor a legjob-
bak között legyenek. 

Matematikai verseny a szegedi középiskolák között 

A Vegyipari Technikum tanulói 
nem akarnak lemaradni a dolgozók 
mögött, április 4. méltó megünnep-
lésében. Matematikai versenyt ren-
deznek a város középiskolái kö-
zött. 

A Bólyai János Matematikai Tár-
sulat szegedi tagozata segít a Vegy-
ipari Technikum tanulóinak meg-
rendezni a versenyt, amelyet feb-
ruár 13-án tartanak meg. Ilyen szé-
leskörű versenyt eddig csak az ál-
talános iskolákban rendeztek. 

A versenyen a középiskolák má-

sodik, harmadik, negyedik osztá-

lyok tanulói vehetnek részt, egyé-

ni-, osztály-, iskolaverseny. A dol-

gozatokat pontozzák. Az egyes osz-

tályok pontszámát az illető osztály-

ból legjobb eredményt elért három 

dolgozat pontszámainak összege ad-

ja. Az iskola pontszámát az iskola-

versenyen résztvevő osztályok által 

elért pontszámok középértéke adja 

A győzteseket a Városi Tanács 

oktatási osztálya, a Bolyai Társa-

ság, az M I ESZ és a résztvevő isko-

lák jutalmazzák. 

E l ő re i f j ú s á g 

A DISZ-munka legfontosabb kérdéseiről tárgyalt 
a DISZ szegedi járási bizottságának értekezlete 

Életvidám, tettrekész falusi fia-
talok gyülekeztek vasárnap dél-
előtt Szegeden, a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének „Juhász Gyula" 
Kultúrotthonában. Itt voltak a sze-
gedi járás területén lévő honvédsé-
gi alakulatok DISZ-szervezeteinek 
képviselői is. A szegedi járás közel 

30 községéből jöttek össze a kül-

döttek, hogy a DISZ Járási Bizott-

sága beszámolója alapján megbe-

s: .ék eddig végzett munkájukat, 

s azokat a további feladatokat, me-

lyek a falusi DISZ-szervezetek előtt 

állanak. 

A DISZ Bizottság beszámolója 
Az elnöki megnyitó után Kucsera 

Róbert elvtárs, a D ISZ Szeged 

járási Bizottságának megbízott tit-

kára ismertette a Járási Bizottság 

beszámolóját. 

Kucsera elvtárs foglalkozott az ez 
év májusában összeülő I I . D ISZ 
Kongresszus jelentőségével, melyre 
a fiatalok országszerte nagy vára-
kozással készülnek. 

— Olyan jelentős időben ü l 
össze ez a kongresszus, — 
mondotta —, amikor az elmúlt 
cv tavaszán megtartott párt-
kongresszus és a párt Központi 
Vezetőségének határozatai ú j , 
nagy feladatokat szabtak a ma-

gyar if júságnak is. 
Ezért nagyjelentőségű a járási kül-
döttértekezlet. Azt vár juk a kül-
döttértekezlettől, hogy az ifjúsági 
szövetség munká j á t értékelve, út-
mutatást, segítséget adjon a járás 
területén a D ISZ előtt á l ló felada-
tok megoldásához. A továbbiak so-
rán arról beszélt, hogy a DISZ , a 
magyar if júság egységes szervezete 
az elmúlt, közel öt év alatt sokat 
fejlődött. 

A magyai- if júság az elmúlt tíz 
év alatt — folytatta tovább Kucse-
ra elvtárs — hatalmas változáson 
ment keresztül A mú l t sötét nyo-
mora, kilátástalaníéga már régen 
csak emlék számunkra. De hogy 
meg tudjuk becsülni jelenünket, 
nem szabad elfelejteni a múl ta t 
sem; erre a fiatalok különösen haj-
lamosak. Politikai jogokból az ifjú-
ságot régen teljesen kirekesztették. 
Akkor arra, hogy saját érdekükben 
szavukat hallassák, fiatalok voltak, 
de arra nem, hogy tíz-tizenkét éves 
korban, napi 12—14 órát dolgozza-
nak. Ma a fiatalok választó joggal 
rendelkeznek. Megváltozott az ifjú-
ság anyagi helyzete is. A nyomor, 
az éhség, a munkanélkül iség he-
lyett az if júság saját sorsának ura 
és formálója. Népi demokráciánk 
társadalma, emberséget és boldog 
jövőt biztosít az egész magyar ifjú-
ságnak. 

Ezután vázolta, hogy sport- és 
kulturális téren, milyen fejlődést 
értek el a járás községei. A felsza-
badulás előtti három sportkörrel 
szemben, ma a járás területén 22 
jól felszerelt sportkör működ ik több 
szakosztállyal, melyekben mintegy 
1600 fiatal sportol rendszeresen. A 
következőkben arról beszélt Kucse-
ra elvtárs a járási bizottság beszá-
molójában, hogy 

az elmúlt hónapokban is meg-
mutatta i f júságunk: teljes ere-
jével támogatja a párt politi-
káját , népünk felemelkedésé-
nek és az ifjúság boldogulásá-

nak politikáját. 
Az elmúlt nyáron például több mint 
60 ezer fiatal vett részt az ifjúsági 
cséplő-brigádok között folyó orszá-
gos versenyben. Az ősszel a silózás-
ban mutatták meg munkaszerete-
tüket és alkotó készségüket. De 
megálltak helyüket a társadalmi és 
kulturális élet más területén is. 

Ezután rátért a beszámoló a 
D ISZ járási bizottsága és a járás 
területén lévő DISZ-szervezetek 
munká j ának értékelésére. Az elért 
eredmények, állapította meg, nem 
takarhatják el azokat a hibákat, 
melyek megvannak, melyeket 
munkánk végzése során elkövet-
tünk. A legfőbb hiba az volt, hogy 

a D ISZ járási bizottsága lebe-
csülte a választmány szerepét 
és a Szervezeti Szabályzattól 
eltérően két év óta nem hí-
vott össze választmányi értekez-

letet. 

A demokratikus centralizmusnak 
ez a megsértése aztán arra veze-
tett, hogy egyes elvtársak nem érez-
tek felelősséget a járási bizottság 
munká ja iránt. Ezután arról sorolt 
fel példákat Kucsera elvtárs, hogy 
ez a helytelen vezetési módszer, 
ami a járási bizottságnál volt, el-
terjedt az egyes alapszervezetek 
munká jában is, m in t például Szatv-
mazon, ahol az alapszervi titkár 
egyedül határozott egyes fontos 
kérdésekben. Bírálta Kucsera elv-
társ a D ISZ Csongrád Megyei Bi-
zottságát is, mivel különböző okok 
miatt többször elhalasztatta a vá-
lasztmányi értekezlet megtartását. 

A beszámoló további része arról 
szólott, hogy nem foglalkoztak 
megfelelően az alapszervezetek, de 
maga a járási bizottság sem a fia-
talok nevelésével és oktatásával. 
Ennek egyik következménye az, 
hogy például Kübekházán két hét 
alatt mintegy ötven verekedési 
ügyet kellett kivizsgálni a rendőr-
ségnek. Hiba volt az is, hogy a já-
rási bizottság nem adott segítséget 
több helyes kezdeményezés — mint 
például a kézimunka-, szabás-, var-
rás-tanfolyam megalakításához. A 
továbbiakban — miu tán foglalko-
zott azzal, hogy a járás területén 
dolgozó pedagógusok milyen segít-
séget tudnak adni és adnak a DISZ-
szervezetek munká jához — rátért 
a beszámoló az úttörő-mozgalom je-
lenlegi helyzetének ismertetésére. 
Elmondotta, hogy az úttörő csapa-
tok tnilyen eredményeket értek el 
a tanulás, a szórakozás, a sport te-
rén, és dicsérően említette meg, 
hogy 

a járás úttörő csapatai akti-
van bekapcsolódtak a párt me-
zőgazdasági határozatának meg-

valósításába; 

az elmúlt nyáron 14 mázsa mák-
gubót, 87 mázsa kalászt gyűjtői-
tek. Ezek az eredmények első sor-
ban az olyan pedagógus úttörő-
csapatvezetöknek köszönhetők, 
mini; Babarczi Imre Bordány, Né-
meth Olivérné Sándorfalva és má-
sok, akik igen lelkes munkát vé-
geznek. A DlSZ-bizoltság segilő 
munká ja az úttörő-mozgalom te-
rületén az eredmények ellenére is 
ma még sok kívánnivalót hagy 
maga után. 

A beszámoló ezután foglalkozott 
azokkal a feladatokkal, melyek a 
DISZ-szervezetek és a parasztfia-
talok előtt á l lnak a szervezeti élet 
és ,a termelés terén. A parasztfia-
talók fő feladata, hogy az agró- és 
a zootechnika ú j módszereinek al-
kalmazásával harcoljanak a ter-
méshozam növeléséért. A gépállo-
máson dolgozó traktoros fiatalok 
pedig munká j uk határidő előtti el-
végzésével segítsék e feladat sike-
rét. Az állattenyésztés fokozása ér-
dekében felhívta a beszámoló a 
lányok figyelmét, hogy fokozotab-
ban vegyenek részt ebben a mun-
kában. Helytelen az a nézet, amely 
azt vallja, hogy a községi és a ta-
nyai DISZ-szervezetekben nem 
tudnak foglalkozni a kulturális fel-
adatokon k ívü l a termelési és 
egyéb kérdésekkel. A községi és 
tanyai DISZ-szervezeteinkben is 
érvényre kell ju tn i annak az elv-
nek, hogy a terméshozam növelése 
egyéni és nemzetgazdasági érdek 
és fejlődésünk szempontjából a 
legdöntőbb. Foglalkozik még a 
beszámoló azzal is, milyen módon 
dolgozzanak a DISZ-szervezetek 
azért, hogy a kivülá l ló fiatalokkal 
való viszonyuk megjavuljon és ú j 
DISZ-tagak felvételével erősödje-
nek a szervezetek. Végül az idén 
Varsóban megrendezendő V. Világ-
ifjúsági Találkozóról beszélt Kucse-
ra elvtárs. Ezzel kapcsolatban kér-
te a járás fiataljalt; 

olyan munká t végezzenek, 
hogy a járási DISZ-szerveze-
tek tagjai közül minél többen 
érdemet szerezzenek a találko-

zón való részvételre. 
Befejezésül elmondotta Kucsera 

elvtárs: — Nagy feladatok előtt 
á l lunk, de ezeket meg tudjuk ol-
dani. mert olyan példaképet köve-
tünk, min t a lenini, sztálini kom-
szomol. Meg tudjuk oldani, mert 
olyan vezetőnk van, min t a Ma-
gyar Dolgozók Párt ja, és olyan le-
győzhetetlen erő őrzi fejlődésünk 
útját, min t a Szovjetunió, a vi lág 
béketáborának vezetője, 

Hozzászólások 

A végig figyelemmel kísért be-
számolóhoz elsőnek három kiste-
leki küldött szólt hozzá, köztük 
Visi László, a kisteleki községi 
DISZ-szervezet titkára. Elmondot-
ta, hogy a helyi pártbizottság se-
gítségével megszilárdult alapszer-
vezetük élete és megjavult a mun-
ka. A tsz, a gépállomási, és isko-
lai DISZ-szervezetek, a községi 
DISZ-szervezettel karöltve, közös 
rendezvényeket is tartanak. Így 
szorosabb lett a kapcsolat a kü-
lönböző területeken dolgozó, illetve 
tanuló fiatalok között. Ezután 
Both Ákos, a deszki gépállomás fia-
tal mérnöke szólalt f e l aki az 
egyetem elvégzése után került a 
községbe. Elmondotta, hogy a téli 
időt nem használták fel kellően az 
ifjúsággal való törődésre. Hivatko-
zott arra, hogy nincs megfelelő 
helyiség, ahol a fiatalok időközön-
ként összejöhetnének. Hasonló kér-
désben szólalt fel a pusztamérgest 
DISZ-szervezet titkára, Szilasi elv-
társ és többen mások. Bírál ták a 
község vezetőit, mert nem ad szá-
mukra segítséget, sőt Pusztamrége-
sen, ahol volt helyisége a DISZ-
nek, elvették. 

A következő felszólaló Rózsa 
István elvtárs, a Járási Pártbizott-
ság első t i tkára volt. Elmondotta, 
hegy elsősorban azok a DISZ-szer-
vezetek érnek el munká jukban 
eredményeket — mint a kisteleki 
is —, ahol a párt segítségével, a 
párt útmutatása értelmében dol-
goznak. Beszélt még az if júság ne-
velésének néhány problémáiéról és 
helyeselte azt a kezdeményezést, 
hogy 

a járási ifjúságot segítő tanács 

példájára ma már több köz-

ségben is létrehoztak ilyen if-

júság-segítő tanácsokat, 

melyben a helyi párt- és tanács-

szervek vezetői, pedagógusok és 

mások vesznek részt, olyanok, akik 

jól ismerik a D ISZ életét, az ifjú-

ságot és sok segítséget tudnak ne-

kik adni. Hangsúlyozta, hegy nem 

olyan öncélú, szórakoztató egyletek 

kellenek, mint amit egyes helye-

ken akarnak csinálni, hanem az 

ifjúságot forradalmi szellemben 

nevelő szilárd szervezetekre van 

szükség. Felszólalása végén a Já-

rási Párt-Végrehajtóbizottság ne-

ve'-en három fő feladatot jelölt 

meg a járás fiataljai részére: 1. a 

helyi párt- és Dl^-szervezetek 

együttműködésének fokozatos meg* 
javítása; 2. a termelőszövetkezeti 
mozgalom erősítése; 3. vál la l janak 
a DISZ-szervezetek védnökséget 
afelett, hogy a járás homokos te* 
rületetn — ahol nem kifizető a 
gabonatermelés — minél többgyü* 
mölcsöst telepítsenek. Ezután Bo-
dor Mihály hadnagy a többi kö* 
zött felhívta a fiatalokat arra, 
hogy méltóképpen készüljenek már-
cius 15 megünneplésére. Kuszin 
Miklós, a D ISZ Megyei Bizottsá-
gának titkára többek között arról 
beszél, hogy a párt joggal számit 
mindenben az ifjúság segítségére, 
s kérte, hogy minden fiatal egy-
szerre lépve, egy szívdobbanással 
végezze munká j á t a jobb, a fénye-
sebb jövő érdekében A dorozsmai 
DISZ-szervezet küldöttének felszó-
lalása után Széli Erzsébet, a móra-
halmi Madarász-csárda f iatal jainak 
küldötte szólalt fel. Végül utolsó 
felszólalóként Grubies István, a 
D ISZ Központi Vezetősége intéző-
bizottságának tagja beszólt a je-
lenlegi nemzetközi helyzet főbb 
kérdéseiről és ezzel kapcsolatosan 
az ifjúságra háruló feladatokról. 
Foglalkozott még azzal a vitával, 
mely különböző formában hónapok 
óta folyik a DISZ-ről. — Ennek 
során — mondotta — számos ió 
észrevétel és javaslat is elhangzott, 
melyeket figyelembe kell vennünk. 
De azt, 

ami nem helyes és az ifjúság 

egységének megbontását céloz-

ná, visszavetjük, és nem en-

gedjük, Iiogy bárki ls a párt-

vezetés csökkentésérc tegyen 

kísérletet. 

A vita befejezése után a jelölőbi-

zottság elnökének javaslata a lap ján 

megválasztották a járási választ-

mány 31 rendes és 5 póttagját. A 

jelöltek egyenkénti megvitatása 

során, a küldöttértekezlet nem fo-

gadta el a kisteleki Bencsik Er-

zsébet jelölését, mivel az értekez-

let résztvevőinek felszólalása sze-

rint hanyagul végzi községében a 

munká t és lebecsülte a járási ér-

tekezlet jelentőségét ts. Helyette 

Sebő Kornélt, a deszki községi 

DISZ-szervezet tagját választották 

meg. Végül megválasztották azo-

kat a küldötteket, akik a megyei 

értekezleten képviselik majd Sze-

ged járás fiataljalt, 


