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A deszki cs a szőregi dolgozó parasztok 
Zsivity Tosot a kulákok között tartják 

számon 
(3. oldal) 

Ma avatják fel Szeged ú j üzemét: 
a Farostlemezgyárat 

(3. oldal) 

Csangkaisekisták rémtettei Tacsen-szigetén 
< • ( 2 . oldal) 

f Rendet 
a kötelezettségek teljesítésében! 

A szegedi üzletekben, a járási földművesszövet-
kezeti árudákban roskadoznak a polcok a jobbnál 
jobb minőségű áruktól. A Pannónia motorkerékpártól 

. az ekéig, a vetőgéptői a kis kézi morzsolóig, avagy a 
festő vásznaktól a legértékesebb téli, tavaszi kábáto-
kig, gyapjúszövetekig, selyemruhákig mindent meg-
találhatunk. Alig van a járásban olyan íöldművesszó-
vetkezeti bolt, ahol a havi forgalom ne érné el a 
3—400 ezer, sőt a félmillió forintot. Vitathatatlan, pa-
rasztságunk ma jobban él, mint bármikor ebben az 
országban. 

A városi dolgozók azonban joggal vethetnék fel; 

miért nincs még az árudákban elegendő hús, zsír, tej 

és tejtermék? A válasz csak egy lehet. Azért, mert 

még sok olyan dolgozó paraszt van, aki nem tartja 

szívügyének állampolgári kötelezettsége teljesítését. 

Szegeden, de különösen a járás területén még jóné-

hány azoknak a száma, akik — egyenkint is — tekin-

télyes mennyiségű hússal, zsírral, tojással, tejjel és 

egyebekkel tartoznak a múlt évről, s az idei beadási 

kötelezettségük első negyedévre eső részét is csak 

részben vagy egyáltalán nem teljesítették. A szegedi 

járás községei összesen 2900 mázsa hízottsertéssel, 

6028 hektóliter tejjel, 185 mázsa baromfival, 1400 má-

zsa vágómarhával és 570 mázsa tojással tartoznak az 

1954-es beadási évről. Vannak még olyan községek, 

mimt Balástya, vagy Csengele, ahol tavaly a hízott-

sertés és vágómarha beadás szinte teljesen önkéntes 

volt; ha teljesítették, úgyis jó volt, de ha nem telje-

sítették, a mulasztókat akkor sem vonták felelősségre. 

A márciusi párthatározat feltárta: ha továbbra is 

megtűrnénk az állampolgári fegyelemben ezeket a la-

zaságokat, súlyosan vétenénk a munkás-paraszt szö-

vetség tovább erősödése ellen, akarva, akaratlanul is 

gátat vetnénk a szocialista építés előrehaladásának. 

Nem tudnánk teljesíteni a mezőgazdaság fejlesztésé-

ről szóló népgazdasági terveket, párt- és kormányha-

tározatokat. 

Azokban a községekben, ahol jelenleg is rosszul 

megy a begyűjtés munkája, a hibák mögött minde-

nütt megtaláljuk a kulákok kezét, ö k nemcsak hogy 

maguk szabotálják a begyűjtési kötelezettség teljesí-

tését, hanem másokat, becsületes parasztgazdákat is 

erre izgatnak. Ezeken a helyeken a községi tanácsok, 

a begyűjtési szervek majdhogynem udvarolnak a ku-

lákoknak és cinkosaiknak. Hisznek a mutatott sze-

génységnek, pedig gazdasági téren a kulákok most 

sokkal tehetősebbek, mint az utóbbi években bármi-

kor voltak. A kisteleki tanács és a begyűjtési közegek 

többször "elszámoltatták" Tóth T. Pál 58 holdas ku-

lákot, s jelentették, hogy Tóthnak semmije sincs, kép-

telen begyűjtési kötelezettségét teljesíteni. A napok-

ban a járási begyűjtési hivatal vizsgálatot tartott 

Tóth T. Pál kulák portáján. Ellátogatott a félegyházi 

járásban lévő tanyájára is. Itt 15 mázsa elrejtett csö-

ves kukoricát, egy kb. 250 kilós levágott hízottsertést, 

jelentős mennyiségű zabot, árpát, búzát és rozsot ta-

láltak. A kisteleki begyűjtési megbízott azt jelentette, 

hogy ez a kulák a piacról vásárolja a részére szüksé-

ges baromfit is. Ezzel szemben a háza körül közel 

hatvan darab tyúkot és pulykát találtak. A kisteleki 

begyűjtési megbízottak, amikor ilyen felületesen, meg-

alkuvó módon foglalkoztak a kulákokkal, számos sze-

gényparaszt családot zaklattak begyűjtési kötelezett-

ségük teljesítéséért. 

Az ilyen esetek láttán nem minden ok nélkül kér-

dezték a kisteleki, a balástyai, a csengelei vagy az 

üllési dolgozó parasztok: miért csak nekünk kell be-

adási kötelezettségünket teljesíteni? Látták, hogy a 

mulasztás miatt a kulákokat sem vonták felelősségre, 

így egynéhányan hanyagolták kötelezettségeik telje-

sítését. Ott viszont, ahol jól szemmel tartották és 

tartják a kulákokat, ma sincs különösebb hiba a be-

gyűjtésben. Példa erre Röszke. A helyi pártszervezet 

jó felvilágosító munkája folytán az első negyedévi ber 

gyűjtési terveket száz százalékra, sőt azon felül ls 

teljesítették. 

Az állampolgári kötelezettségek teljesítésében Sze-

geden és a járás egész területén jó példával járnak 

élen a termelőszövetkezetek. Különösen dicséretre-

méltó a deszki Kossuth TSZ munkája, ahol a kuko-

rica és a kenyérgabona kivételével eddig már csak-

nem minden beadási kötelezettségüket teljesítették. 

Most vállalták azt, hogy a kukorica és a kenyérgabona 

tervüket is még a termés betakarítása előtt hízottser-

téssel teljesítik. 

Sok száz és ezer ehhez hasonló példamutatás van 

az egyénileg gazdálkodó parasztok között is. Joggal 

követelik ezért a szegedi és a szegedi járás becsületes 

dolgozó parasztjai: rendet az állampolgári kötelezett-

ségek teljesítésében! 

A Szegedi Konzervgyár, az ásotthalmi 
Szabadságharcos TSZ, a Pusztamérgest Gépállomás 
elnyerte a Csongrádmegyei Párt-végrehajtóbizottság 

emlékzászlóit 
A felszabadulási verseny 

végig nagyszerű eredménye-
ket hozott mind az ipari 
mind a mezőgazdasági ter-
melésben. Nehéz volt eldön-
teni, kiké legyen a Csongrád-
megyei Párt-végrebajtóbi-
zottság öt emlékzászlója. 
Üzemek, gazdaságok egész 
sora fej-fej mellett haladt az 
élen és nem egy esetben tö-
redékszázalékok választották 
el őket egymástól. A verseny 
nagyszerű munkalendületé-
nek köszönhető, hogy első 
negyedévi tervünket megyei 
viszonylatban is túlteljesítet-
tük. Ezzel megvetettük az 
alapját a második negyedévi 
tervteljesítésnek, az 1955. évi 
terv sikeres befejezésének. 

A Csongrádmegyei Párt-
végrehajtóbizottság az alábbi 
üzemeket, gazdaságokat tün-
tette ki jó munkájukért az 
emlékzászlóval: 

Az ipari üzemek közül a 

Szegedi Konzervgyár 

lett a felszabadulási verseny 
győztese. Ez az üzem 

első negyedévi tervét 118 
százalékra teljesítette 100 
százalékos tervszerűség 
mellett. 

Ugyanakkor példamutatóan 
teljesítette exporttervét is, 
amelynél 116 százalékot ért 
el. Jó minőségi munkáját bi-
zonyítja, hogy öt százalékkal 
emelte a minőséget. Az üzem 
dolgozói 373.000 forint érté-
kű felajánlást tettek terven 
felül. Felajánlásukat érték-
ben csaknem háromszorosan 
túlteljesítették, mert egymil-
lió 108 ezer forint értékűt 
termeltek terven felül. Jó 
munkájukat bizonyítja még, 
hogy a tervükhöz viszonyítva 
21.6 százalékkal növekedett 
a termelékenység, amihez a 
műszaki dolgozók lelkiisme-
retes, jó szervező munkája is 
hozzájárult. Lényeges meg-
takarítást ért el az üzem az 
anyag- és bérfelhasználás-
ban. Ugyanakkor megjavult 
a munkafegyelem is. 

A kisipari szövetkezetek 
közül a 

Makói Szabó KSZ 
került az első helyre a felsza-
badulási versenyben, mert 
első negyedévi tervét 118.2 
százalékra teljesítette. A 
tervhez viszonyítva 7 száza-
lékkal emelkedett a terme-
lékenység. Igen jelentős 
megtakarítást értek el a szö-
vetkezet dolgozói az anyag 
és munkabér felhasználásá-
ban. Jó minőségi munkájukat 
bizonyítja, hogy az első ne-
gyedévben nem fizetett a 
szövetkezet minőségi kötbért. 

A dolgozók összfelajánlása 
158 ezer forint érték volt 
terven felül s ezt 320 ezer 
forintra teljesítették. 

Ugyanakkor 103 ezer forint 
értékű anyagot takarítottak 
meg. Igazolatlan mulasztás 
a szövetkezetben nem volt. 

A Csongrádmegyei Párt-
végreihajtóbizottság a győztes 
üzem és kisiparj szövetkezet 
mellett külön dicséretben ré-
szesíti a felszabadulási béke-
versenyben elért jó eredmé-
nyeikért a Kiskundorozsmai 
Pamutszövőt, a Szegedi Ké-
ziszerszámgépgyárat s a vá-
sárhelyi Mérleggyárat; a 
kisipari szövetkezetek közül 
pedig a Szegedi Asztalos 
KSZ-t, a Szegedi Nivó KSZ-t 
és a Makói Szövő KSZ-t. « 

Az állami gazdaságok kö-
zül az operatív bizottság a 

Kláramajori Állami 
Gazdaság 

dolgozóinak versenyét találta 
legeredményesebbnek. A dol-
gozók ebben a gazdaságban 
megértették és átérezték ha-
zánk felszabadulása tizedik 
évfordulójának rendkívül 
nagy jelentőségét. Csakis ez-
zel magyarázható, hogy 

a növénytermelők az ösz-
szes koratavaszi munkát 
határidőre, több részletei-
ben pedig jóval a határ-
idő előtt elvégezték. 

A felszabadulási munkaver-
senyben nem maradtak le az 
állattenyésztők sem. Közöt-
tük különösen a tehenészek 
értek el szép eredményeket: 

első negyedévi tejtermelési 
tervüket 127 százalékra, a 
gazdaság tejbeadási köte-

lezettségét pedig 130 
zalékra teljesítették. 

A megyei párt-végrehajtó-
bizottság — az operatív bi-
zottság értékelése alapján — 
a tavaszi munkákban elért 
szép eredményeikért dicsé-
retben részesíti az Újvárosi, 
a Székkutasi és a Gencsháti 
Állami Gazdaságokat. 

A termelőszövetkezetek kö-
zött nehéz volt kiválasztani: 
ki legyen a verseny győztese. 
Az operatív bizottság reális 
értékelése alapján az 

ásotlhalmi 
Szabadságharcos TSZ 

bizonyult legjobbnak. Az 
ásotthalmi Szabadságharcos 
TSZ elsőbbségében figyelem-
re méltó az a hatalmas poli-
tikai-szervezési siker, ame-
lyet a tsz pártszervezete, ve-
zetősége és a tsz tagjai a ter-
melőszövetkezet fejlesztésé-
ben elértek. 

Szívós agitációs munkájuk 
eredményeként a felszaba-
dulási verseny időtartama 
alatt 112 — korábban kilé-
pett — családtag visszatért 
a tsz-be. 

A megyei párt-végrehajtó-

szá- bizottság dicséretben része-
síti a verseny 2., 3. és 4. he-
lyezett termelőszövetkezeteit, 
illetve azok tagjait: az eper-
jesi I f jú Gárda, a makói Út-
törő és az apátfalvi Dózsa 
Termelőszövetkezetet. A fel-
szabadulási versenyben igen 
szép eredményeket értek el 
a földeáki Dózsa TSZ és más 
termelőszövetkezetek tagjái 
is. 

A gépállomások közül a 

Pusztamérgesi 
Gépállomás 

dolgozói nyerték el a megyei 
párt-végrehajtóbizottság em-
lékzászlaját. A dolgozók 

az állomás tavaszi tervét 
április 4-ig 102 százalékra 
teljesítették. 

A gépállomások felszaba-
dulási versenyében az Árpád-
halmi Gépállomás nyerte el 
a megyei második helyezést; 
míg a harmadik és a negye-
dik helyezést a Kisteleki, il-
letve a Mórahalml Gépállo-
más nyerte el. A megyei 

párt-végrehajtóbizottság 
mindhárom gépállomás dol-
gozóit dicséretben részesíti. 

Most minden üzemben, gazdaságban arra kell töre-
kedniök a dolgozóknak, hogy a felszabadulási verseny ta-
pasztalatait felhasználva megtartsák és továbbfejlesszék 
eddigi eredményeiket. Kövessék az élenjáró üzemelt, gaz-
daságok példáját, vegyék át jó módszereiket és alkalmaz-
zák azokat. Törekedjenek arra, hogy május l-re, a nem-
zetközi munkásság nagy ünnepére ne csökkenjen, hanem 
emelkedjék a termelés és a termelékenység. Minden 
részletében teljesítsék tervük erre az időre eső részét. 

A Csongrádmegyei Párt-végrehajtóbizottság tagjai 
ma délután személyesen adják át az emlékzászlókat a 
győzteseknek. Kivéve a Szegedi Konzervgyárat, ahol a 
jövő héten kerül sor az emlékzászló átadására. 

Május t-re készülnek az üzemekben 
A Szegedi Ruhagyár dol-

gozói — mint ismeretes — 
május 1 tiszteletére, a máso-
dik negyedévi terv minél 
jobb végrehajtásáért újabb 
vállalást tettek. A ruhagyá-
riak felhívással fordultak a 
szegedi üzemek dolgozóihoz. 
Most újabb üzemek csatla-
koztak a Ruhagyár verseny-
felhívásához, s tettek válla-
lást május 1 tiszteletére, a 
második negyedévi terv jó 
végrehajtására. 

A TEXTIMÜVEK dolgozói 
megígérték, hogy a második 
negyedévi tervüknek 100.5 
százalékban tesznek eleget. 
Takarékoskodnak az anyag-
gal. A második negyedévben 
261.400 forint értékű anya-
got takarítanak meg. Jelen-
tősen csökkentik a hulladé-
kot is. A fel nem dolgozható 
csévék mennyiségét az ed-

Holnap kezelődnek Szegeden 
a József Affila emlékünnepségek 

József Attila születésének 
50. évfordulóját Szegeden 
április 10-én, vasárnap ünne-
peljük meg. Este fél 7 órai 
kezdettel a Központi Egye-
tem falán, a főbejárat mel-, 
lett leleplezik a József Atti-
la emléktáblát. Hét órakor 
pedig megkezdődik az em-
lékünnepély a Központi 
Egyetem aulájában, amelyen 
részt vesznek József Attila 
egykori tanárai és beszámol-
nak a költővel kapcsolatos 
élményeikről. A műsoron 
közreműködik Ascher Osz-
kár, Palotai Erzsi, Miklós 
Klára és Bán Sándor zongo-
raművész. 

József Attila egykori lakó-
helyén, a Brüsszeli körút 23. 
számú házon 11-én, hétfőn 

délelőtt fél 12-kor leplezik 
le az emléktáblát. Ugyanaz-
nap délben kiállítás nyílik 
József Attiláról, a Hazafias 
Népfront Vörösmarty utca 3. 
szám alatti helyiségében. 

Az Ismeretterjesztő Társu-
lat kiadásában az évforduló 
napjára megjelenik a "József 
Attila és Csongrád megye" 
című füzet és az emlékünne-
pélyen már árusítják. A fü-
zet József Attila ismerősei és 
kutatói: Eperjessy Kálmán, 
H. Kovács Mihály, Vizi AÍ-
bert, Paku Imre, Diósszilágyi 
Sámuel, Dr. Árva Józsefné — 
Espersit Mária, Tarján Éva 
és Szabolcsi Gábor írásait 
tartalmazza, valamint igen 
bő képanyagot közöl a Köl-
tőről. 

digi havonkénti 2700 kilóról 
2200 kilóra csökkentik. A 
Szovjetuniótól átvett Arisz-
tov-féle fonási eljárás alkal-
mazásával megjavítják a fo-
nal minőségét. Áprilisban se-
lejt-kiállítást rendeznek az 
üzemben, hogy így is előse-
gítsék a munlca minőségének 
javítását. 

A SZEGEDI KENDERFO-
NÖGYAR dolgozói kiemel-
kedő eredményeket értek el 
a felszabadulási versenyben. 
Az első negyedévben 1 mil-
lió 3 5 ezer forint értékű árut 
adtak terven felül. Most má-
jus 1 tiszteletére újabb vál-
lalás született a Kenderfonó-
ban. Vállalták, hogy a kész-
áru termelést az első negyed-
évhez viszonyítva 3.5 száza-
lékkal növelik. Vállalták, 
hogy export-tervüket határ-
idő előtt jól teljesítik. A ter-
melési értéket az első ne-
gyedévhez viszonyítva, egy 
százalékkal növelik. 

Igen jelentős az a felaján-
lás is, hogy áprilisban 100 
százalékban első osztályú 
árut gyártanak. Az import-
anyagokkal takarékoskodnak. 
Vállalták, hogy az előirány-
zathoz viszonyítva 5000 kiló 
olasz származású anyagot 
belföldi rostokkal helyettesí-
tenek anélkül, hogy ez a mi-
nőség rovására menne. A 
szálanyag-ellátás javításáért 
az előirányzott gerebenezési 
hozamot 0.5 százalékkal nö-
velik. A DISZ minőségi őr-
járata rendszeresen ellenőrzi 
az arató-zsineg minőségét is. 

A KÉZ ISZERSZÁMGYÁR 
famegmunkáló dolgozója: 
Huszta István, szocialista 
munkaversenyre hívta ki má-
jus 1 tiszteletére a Szent-
gothárdi Kaszagyár legjobb 
famegmunkáló dolgozóját. 
Huszta István az öt pontba 
foglalt vállalását eljuttatta a 
Szentgothárdi Kaszagyárba. 

Öiven évi szolgálat a MÁV-nál 
'A napokban- a MÁV Sze-

gedi Igazgatósága pálya-
fenntartási dolgozói bensősé-
ges ünnepségen köszöntöt-
ték Lukács András MÁV 
műszaki főtanácsost és Mo-
hácsi Ferenc ny. MÁV mű-
szaki főtanácsost, aranydip-
lomás mérnököket, akik öt-
ven évig munkálkodtak a 

vasútnál. 
Lukács András mérnök az 

eddig végzett jó és eredmé-
nyes munkájának elismerésé-
ül megkapta az „Érdemes 
vasutas" kitüntetést. A két 
mérnök ezután ötven éven 
át szerzett gazdag tapaszta-
latalt ismertette. 

Sziládi Sándor 

Tatarozzák a szegedi színházai 
A szegedi Nemzeti Szín-

ház lépcsőházait, folyosóit a 

közelmúltban újrafestették, 

tatarozták. Többszázezer fo-

rint költséggel még az idén 

kijavítják a külső homlok-

zatot, eredeti alakjukban re-
konstruálják a háborús, ese-ikotásait, 

mények következtében el-
pusztult díszes erkélyeket. 

E külső tatarozás alkalmá-
val helyezik majd el a szín-
ház homlokzatán Katona Jó-
zsef és Erkel Ferenc szobrát, 
Tápai Antal szegedi szob-
rászművész most készülő al-


