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P á r t é l e t 

Harcos, türelmes agitációt 
a termelőszövetkezetek erősítéséért 

CSAK ABBAN az esetben 
lehet jobb és jobb a paraszti 
megélhetés, ha szaporább 
és termékenyebb a munka 
a mezőgazdaságban. A párt 
helyesen mutatta meg, 
hogy csak a többtermeléssel, 
— s ami ezzel egyet jelent: a 
termelőszövetkezeti gazdál-
kodás kiszélesítésével tudjuk 
Szilárdan megalapozni falun 
is az életszínvonal emelkedé-
sét. A párt tagjai azonban — 
mindenekelőtt a kommunista 
termelőszövetkezeti tagok — 
nem bizonyították még be 
Hatékony érvekkel és meg-
győző szóval a dolgozó pa-
rasztok előtt a pártnak ezt a 
jövőbemutató, kézzelfogható 
igazságát. Ez az egyik legfőbb 
oka annak, hogy elég sok 
szegedi egyénileg dolgozó pa-
raszt, — noha legtöbbször 
látja a tsz-tagok gazdagodá-
sát — nehezen fordít hátat a 
megszokott, de mindenkép-
pen alacsonyabbrendü és sze-
gényesebb magánföldműve-
lésnek. 

A dolgozó parasztok ezer-
éves vágya a nyugodt, biz-
tonságos megélhetés. De a bi-
tang urak mindig annyira a 
nyomor mesgyéjére taszítot-
ták őket, hogy végül már a 
jövőt illetően is elvesztették 
a reményüket. Százegyné-
hány évvel ezelőtt Petőfi 
Sándor látva, hogy a nép ha-
tározatlan és „gyenge, mint 
az asszony", a költők hivatá-
sául szabta meg: vezessék a 
népet Kánaán felé. De akkor 
még nem volt a népnek for-
radalmi marxista—leninista 
pártja, amely tudományos ha-
tározottsággal megmutatta 
volna, merre vezet az út a 
felemelkedéshez. Ma azonban 
van Ilyen forradalmi vezető 
pártja a magyar népnek — 
ez a Magyar Dolgozók Pártja. 
És ennek a pártnak itt Sze-
geden ts vannak erős had-
osztályai, amelyek képesek a 

dolgos paraszti tömegek tü-
relmes meggyőzésére, az új, 
a nagyszerűbb paraszti élet 
megmutatására. 

A párt minden épkézláb 
katonájától elvárja — legyen 
az bármilyen beosztásban —, 
hogy erőt, bátorságot öntsön 
a bizonytalankodók, a kétsé-
gek között vergődő kisparcel-
líis parasztokba. Nyitva áll-
nak a termelőszövetkezet ka-
pui minden becsületes dol-
gozó paraszt előtt. Jól látják 
ezt azok, akik még kivül áll-
nak ezeken a kapukon, akár 
Alsóvároson, Újszegeden 
vagy a határ bármelyik ré-
szén. mégis tétováznak, töp-
rengenek: belépjenek-e. Az-
ért kell nekik segiteni, hogy 
megtegyék azt a nehéz, döntő 
lépést, amellyel véglegesen 
maguk mögött hagyják a lét-
bizonytalanságot, és helyette 
a szocialista nagyüzemben ki-
bontakoztathassák képessé-
geiket a maguk hasznára, a 
haza boldogulására. A kom-
munista termelőszövetkezeti 
parasztokat szólítjuk először: 
a Bozsó Ferenceket, a Tari 
Vilmosnékat. a Tombácz Ist-
vánokat. Menjenek a této-
vázó dolgozó parasztok közé 
és saját megváltozott életük-
kel, elért gazdasági sikereik-
kel oszlassák el kételyeiket. 
Látogassák meg őket otthon 
a családban, este vacsoratájt, 
vagy vasárnap délután és be-
szélgessenek velük a közös 
munkáról, a tagok jövedel-
méről. 

MOST VAN ITT a legal-
kalmasabb pillanat. A sze-
gedi és szegedi járási terme-
lőszövetkezetek két fejjel is 
magasabbra nőttek egyesz-
tendő alatt az egyéni gazda-
ságoknál. Tagjaik között egy-
re szaporodnak az olyanok, 
mint Biczók István, az alsó-
városi Üj Élet TSZ tagja, 
akinek már az elmúlt évi jö-
vedelme is nagyobb volt, sok 

A z erőmű (lataljainak versenye 
a VIT tiszteletére 

A Szegedi Erőmű karban-
tartó részlegének fiataljai 
nemrégiben elhatározták a 
DISZ-gyűlésen, hogy a Világ-
ifjúsági Találkozó tisztele-
tére párosversenybe lépnek 
egymással. 

Meg is kezdődött a nemes 
vetélkedés és már az első 
napjaiban élre tört Patyi 
László hegesztő. Jómunkával 
kivívta a karbantartó műhely 
dolgozóinak elismerését. Érti 
mesterségét és nemcsak tel-
jesítménye szép. hanem hó-
napok óta selejtmentesen dol-
gozik. Valentin István eszter-
gályos Szitkai Péter lakatos-
sal versenyez. Legutóbb Va-
lentin Istváné volt az elsőség, 

mert 6 134 százalékot ért el, 
Szitkai Péter pedig 116-©t. 

A szakmunkások mellett 
vannak betanított if jú segéd-
munkások is. Ok is részt 
vesznek a versenyben. Kö-
zöttük most Somogyi László 
mutatkozott legjobbnak. Tel-
jesítménye 126 százalék volt. 
A fiatalok munkáját jól se-
gíti Selmeczi Mihály műve-
zető, aztán az idősebb szak-
munkások, sztahanovisták. 

A karbantartó DISZ-brigád 
versenye egybe olvad az 
egész üzem dolgozói évi vál-
lalásának teljesítéséért folyó 
munkával — augusztus 20 
méltó köszöntésével. 

Misán György 

Jó vasutasok leszünk !" 
Néhány hét óta itt dolgo-

zom a MÁV Szegedi AUo-
másfönökség kötelékében. 
Rövidesen vizsgázom, vonat-
kísérő leszek. Két társam-
mal együtt már kint vagyunk 
gyakorlati munkán, másik 
három tanulótársunk még el-
méleti kiképzésben részesül. 
Remélem, szép eredménnyel 
végezzük el majd a tanfolya-
mot. A lehetőségünk megvan 
erre. Nyugodtan tanulhatunk, 
könyvet, fizetést biztosítanak 

számunkra. Oktatóink is nagy 
szakértelemmel, türelemmel 
tanítanak és igen kedvesek 
hozzánk. 

Az első próbaútra Barta 
István vonatkezelő elvtárs-
hoz osztottak be. 0 is és a 
brigád minden tagja szivesen 
oktattak, magyaráztak az 
úton. A rólunk való gondos-
kodást, az elvtársi segítség-
nyújtást azzal háláljuk meg, 
hogy jó vasutasok leszünk! 

Balogh Béla 

TúheliesíleHék az első félévre elöTénvzott 
társadalmi munka összegét az I. kerületben 
Az I kerületi tanács jelen- vesebb a tényleges ráfordítás 

községfejlesztési tervbe tése szerint az első félévben 
előirányzott 32.500 for intér-
tékű társadalmi munka he-
lyett 52.000 forint értékű tár-
sadalmi munkát végeztek az 
I. kerület dolgozói. 

A túlteljesítés összege fő-
leg a magasnyomású vízve-
zetékárkok ásásából és betö-
méséből adódott. 

Különösen jó munkát vé-
geztek az I. kerület dolgozói 
a Kézdi utca sarkán épült 
kifolyónál, ahol 53 százalék-
kal — 4000 forint volt ke-

feivett összegnél, még annak 
ellenére is, hogy a tervbevett 
140 méteres vezetékkel szem-
ben 160 méteres vezetéket 
építettek. 

A társadalmi munkák 
szervezésében és végzésében 
különösen jó munkát végez-
tek: Frányó Antal, Szihelszki 
János, ifj. Héger Károlyné 
és Rezsek Margit tanácsta-
gok. Az I. kerületi népfront-
bizottság részéről pedig Ko-
vács Gyúláné nyújtott ko-
moly segítséget, 

hozzáértő középparaszténál. 
Biczókék búzából 18.5, kuko-

, ricából 49.8 mázsát, kész-
| pénzből 5059 forintot kaptak, 
j úgyszólván csak a családfő 
| munkája után, hogy a többi 
juttatást és a háztáji gazda-
ság jövedelmét ne ls emiit-
sük. És ebből nincs beadása, 
nincs kiadása Biczók István-
nak. A termelőszövetkezet-
ben mégis évről évre bőví-
teni, növelni tudják a terme-
lést és a beruházást, mert 
ehhez megvan a jóltermő ta-
gosított közös föld. a gépi 
művelés és a gépi betakarítás 
lehetősége, a szakmailag he-
lyes irányítás. Nagymennyi-
ségű árugabonát csak a ter-
melőszövetkezet adhat az ál-
lamnak. a város dolgozóinak, 
mert a helyes trágyakezelés-
re, a műtrágyák és a növény-
védőszerek használatára is 
csak a nagyüzemben nyílik 
korlátlan lehetőség. 

Ezeket magyarázzák meg 
mindenütt a kommunista tsz-
tagok, ahol megfordulnak. 
Hallgassák meg türelemmel 
az ellenvéleményeket is. ne 
fojtsák bele senkibe a szót. 
Vessék össze papíron a ma-
guk és az egyéni gazdálkodók 
tiszta jövedelmét. Mutassák 
meg a kamrájukat, az egész 
háztájukat, a kételkedő egyé-
nieknek. Hívják meg a köz-
gyűlésre azokat, akik kétség-
be vonják, hogy a tagság a 
termelőszövetkezet gazdája. 
Ismertessék mindenütt az 
alapszabályt, amely a minta-
szerű szövetkezeti gazdálko-
dás egyik biztosítéka, ha an-
nak pontjait betartják. A föl-
des parasztokat nyugtassák 
meg a földjáradék kifizetése 
felől. Elsősorban a kommu-
nista tsz-tagok mutassanak jó 
példát a baráti és jószomszédi 
viszony fenntartásában az 
egyéni dolgozó parasztokkal. 
Ne legyenek soha ingerléke-
nyek azokkal szemben, akik 
a nyomós érvek és a tények 
ellenére is tovább hangoztat-
ják: „Mégis csak megélek én 
magamban". Látni kell, hogy 
az ilyesféle húzódozás már 
egészen más, mint régebben, 
amikor a kulákok által félre-
vezetve csak a rosszat emle-
gették mindig, ha a szövetke-
zetről volt szó. Ha valaki nem 
is ért velünk egyet, ezért to-
vábbra is szívesen, elvtársi 
türelemmel beszélgessünk 
vele és ne erőltessük. A párt-
tagok eleget tesznek köteles-
ségüknek, ha példásan dol-
goznak a szövetkezetben és 
ugyanakkor megismertetik a 
kívülállókkal a párt célkitű-
zéseit. szövetkezeti politiká-
ját. A gondolkodó nyitott 
szemmel járó és a jobbra vá-
gyó dolgozó parasztok ebből 
már le tudják vonni maguk-
nak a tanúiságot. 

LEGYEN a termelőszövet-
kezet mellett folytatott agitá-
ció harcos, de egyúttal vég-
telenül türelmes. Azt kell a 
kis- és a középparasztok ér-
telmébe belevésni, hogy job-
ban, kultúráltabban élni csak 
úgy lehet, ha a legtöbbet 
vesszük el a természettől. 
Többet fogyasztani csak any-
nyival lehet, amennyivel töb-
bet termelünk, akár kenyér-
gabonáról. akár húsról és 
zsiradékról vagy egyéb mező-
gazdasági termékről van is 
szó. Erre pedig csak a terme-
lőszövetkezetben van lehető-
ség korlátlanul. Ezt vallják az 
ú j termelőszövetkezeti tagok 
is Szegeden. A Haladás TSZ-
ben azt látták, hogy aratás-
ban 40—50 ember helyett dol-
gozott a gép kifogástalanul. A 
Felszabadulás TSZ-ben azt 
tapasztalták, hogy ú j bútort 
vásárolnak, házat építenek 
a tagok. Ezek a tények győz-
ték meg őket. Azért léptek be 
a szegedi termelőszövetkeze-
tekbe, mert meggyőződtek 
arról: habár az utóbbi két 
évben nekik is sokat segített 
a párt és az állam, mégsem 
tudtak a tsz-nek nyomába 
sem lépni. 

A tények sokasága, ezer és 
ezer példa tanúsítja, hogy a 
párt helyes és egyenes útat 
mutat a dolgozó parasztság-
nak. Legyenek rajta a kom-
munisták. hogy Szegeden is 
minél többen rálépjenek erre 
az egyenes, biztos útra. 

űtszáz mázsa 
vashulladékot gyüjliftlek 

a fémgyűjtö hónap 
belejezóse óta 

a szegedi üzemek 
A szegedi üzemekben a 

fémgyűjtő hónap befejezése 
után tovább tart a vas- és 
színesfémhulladék gyűjtése. 
A vasgyűjtési versenyben 
annakidején a Szegedi Ken-
derfonógyár került ki győz-
tesen. Most változatlanul a 
Kenderfonógyár áll az élen; 
a vas- és színesfémhulladé-
kot rendszerezik és átadják 
a begyűjtő vállalatnak. Ed-
dig már a harmadik negyed-
évre előirányzott húsz ton-
nából hat tonnát összegyűj-
töttek. 

A többi üzemekben is ál-
talában jó eredmények szü-
lettek. Szegeden már több 
mint 500 mázsa vashulladé-
kot adtak át a MÉH-nek az 
üzemek a fémgyűjtő hónap 
befejezése óta. 

Országos 
üzemegószsógügvi ankál 

Szegeden 
Szegeden pénteken orszá-

gos üzemegészségügyi anké-
tot rendezett a városi tanács 
egészségügyi osztálya és az 
Orvos-egészségügyi dolgozók 
szakszervezetének szegedi 
egészségtudományi szakcso-
portja. A Bőrgyógyászati Kli-
nika előadótermében rendezett 
értekezleten mintegy 150 üze-
mi-, rendelőintézeti főorvos, 
vállalati munkavédelmi fele-
lős vett részt Pécsről, Deb-
recenből, Kecskemétről és az 
ország más, nagyobb városá-
ból. Megtárgyalták az üze-
mek egészségügyének további 
minőségi javításával kapcso-
latos feladatokat, a táppénz 
helyes megítélésének fontossá-
gát a dolgozó és a munka ér-
dekének szempontjából egy-
aránt. 

Az ankétot dr. Kanyó Béla, 
szegedi egyetemi tanár nyi-
totta meg. Utána dr. Sztankay 
Szilárd egészségügyi minisz-
tériumi osztályvezető tartott 
előadást „Az üzemegészség-
ügy néhány kérdése" címmel. 

A FRANCIAORSZÁGI Mou-
chard és a svájci halár között 
kisiklott a hétvégi kirándulók-
kal megtelt Simplon-Orient 
express. 17 sebesülés történt — 
jelenti a Reuter. 

V>iet6lc segíHága o kultúrmunkóban 

Hogyan támogatja az igazgató 
és a párttitkár a kultúresoportot 

a Jutaárugyárban? 
A Jutaárugyár kultúregyüt-

tese a szegedi textilüzemek 
tavaszi kultúrversenyén min- j 
den várakozást felülmúlva 
szerepelt. Amint mondogat-
ták: a jutagyáriak „feltörtek". 
Egy ilyen — viszonylag — 
kisebb üzem hogyan tudott 
ilyen szép eredményt elérni? 

A jó eredmény egyik té-
nyezője bizonyára az a lelkes 
igyekezet volt, amelyet a kul-
túresoport s minden egyes 
kultúrmunkás részéről ta-
pasztalhattunk a verseny ide-
jén. A másik tényező a támo-
gatás és segítség volt, mely-
ben a csoport több helyről ré-
szesült. 

Vizsgáljuk meg a helyszí-
nen, hogyan segítik a veze-
tők a csoportot? 

Krizsán elvtárs, a vállalat 
vezetője, kérdésünkre — mi-
lyen jelentőséget tulajdonít a 
kultúrmunkának — a követ-
kezőket mondta: 

r— Akármilyen rendezvényt 
csinálunk, színvonalasabbá 
tudjuk tenni azt a kultúrcso-
port segítségével. Dolgozóink 
is szívesebben jelennek meg 
így. A jó dolgozókat a cso-
port köszönti fel munkahe-
lyeiken, s ennek következté-
ben otthonosabb, családia-
sabb az üzem légköre. 

Másrészt fiataljainkat is 
így tudjuk jobban összetar-
tani, s számukra a szervezet-
tebb életet kialakítani. De ál-
talános rűveltségük gyara-
pítását is hasznosan szolgálja 
a fejlett kultúrmunka. 

Éppen ezért minden lehető-
séget biztosítunk, hogy a kul-
túrmunkások a próbákon 
résztvehessenek, hasonló-
képpen a sportolókhoz. Ezért 
szereztünk be hangszereket is 
a — nemrég létesült — zene-
karnak. 

Előttünk az üzemi kollektív 
szerződés. A „KULTÜRA" 
címszó alatt az igazgató és az 
üb. bőséges vállalása olvas-
ható pontokba foglalva. 
Egyik ilyen pont a zenekar 
felállítása, aztán a zongora 
javíttatása. 

Ezzel kapcsolatban érdemes 
elmondani a javítás — kol-
lektív érdeklődést és támoga-
tást jelző — történetét. A 
vállalat pénzbeli áldozata 
mellett ugyanis a dolgozók, 
társadalmi munkája valóság-1 

gal vadonatújjá varázsolta af 
zongorát. Egyik dolgozó —1» 
Annau Rózsi — pedig, szin-
tén társadalmi munkában te-
rítőt készített rá, hogy a por-
tól is óvják. 

A beszélgetés folyamán 
még azt is megtudjuk Kri-
zsán elvtárstól, hogy tervbe-
vették egy öltözőhelyiség épí-
tését, s hogy a színjátszók-
nak szükséges színfalakat, 
díszleteket ls az üzemben 
igyekeznek előállítani, s eb-
ben ugyancsak nagy része 
van a dolgozók társadalmi 
önkéntes munkájának is. 

Ezután Bárkányi elvtárs! 
nőt. az üzem párttitkárát kér-
deztük meg. hogy a pártszer-
vezet minben segíti a kultúr-
munkát. O a következőket 
mondotta: 

— A pártszervezet mind-
azokban a problémákban se* 
gítséget nyújt, melyekkel 
hozzá fordulnak. A legutóbb 
például magam is támogat-
tam a zenekar fölállításának, 
s ennek érdekében a hang-
szerek vásárlásának tervét. 
Ez a terv ugyanis eleinte el-
lenzésre talált: a többi cso* 
port nem fogadta szívesen, 
azzal az indokkal, hogy nem 
segíti a népitánccsoportot, 
mivel nem népi-zenekar, to-
vábbá, hogy az új kiadások 
miatt nekik kevesebb jut, Vé-
gül azonban a zenekar — s 
most már nem csak a terv —« 
sikert aratott. Két ízben: elő-
szőr egy szakszervezeti gyülé-
sen itt az üzemben, azután 
meg Kiskundorozsmán. 

A tények és a beszélgeté-
sek álapján beigazolódott: a 
támogatás és a kollektív 
munka, valamint a lelkes 
igyekezet eredményes. De a 
tények és a beszélgetések; 
alapján egy újabb tény adó-
dik: éspedig az, hogy a segít-
ség nagyon szép tettei mel* 
lett egyelőre az elvi irány-
adás még kevés. Cáfoló té-
nyek még nem igen mutat-
koztak. Most tehát ezeket 
várjuk, hiszen a márciusi 
párthatározat óta mind éle-
sebben merült fel az ilyeri 
irányú fokozottabb tevékeny-
ség igénye. S ez az üzem kul-
túréletében újabb lendítői 
erőt jelentene. j 

N. F. 1 

A S S X O N V O K L N A K : 
Augusztusban rendezik meg 

a VI. Nemzetközi Ruhabemutafó-
versenyt 

Iparunfi egyre többet törődik azzal, hogy 
széppé, változatossá, színvonalassá tegye a 
női divatot. Az idei nyárra is sok, csinos, 
ízléses és olcsó vászon, karton és pikéruha 
került forgalomba. Körülbelül 130, 150, 180 
forintért kaphatók ezek a ruhák az áruházak-
ban, modellruha üzletekben. 

A fejlődést elősegíti, hogy már több éve 
nemzetközi ruhabemutatókat is tartanak a 
Szovjetunió és a népi demokráciák részvéte-
lével. A bemutatókat minden évben más-más 
országban tartják. Az ideit augusztusban ren-
dezik; helyét később határozzák meg. 

A bemutatók hozzájárulnak a választék 
bővítéséhez és a gyártmányok minőségének 
emeléséhez. 

A ruhabemutató egyben verseny is. 'A' 
nyertes modelleket díjazzák. Azokat a ru-
házati cikkeket, amelyeket a versenyen díjat 
nyert modellek szerint gyártanak majd, külön 
jelzéssel látják el. 

A nemzetkőzi ruhabemutatón az Idén 
kiállítást is rendeznek. Itt újfajta kötött és 
szövött anyagokat, a bemutatott ruhákkal 
összhangban álló cipőket, táskákat, kalapokat 
mutatnak be. 

G y e r m e k é t e l 

Gépek a háztartásban 
A fáradságos és fő-

leg sok időt igénylő 
házi munkát egyre in-
kább megkönnyítik a 
villamos háztartási 
gépek, amelyeket ál-
landóan tökéletesíte-
nek. A nehezen ke-
zelhető, fejfájást oko-
zó faszénnel fűtött 
vasaló már régen a 
múlté. Felváltotta a 
kényelmes villany-

vasaló. Ennek egyet-
len hibája az volt, 
hogy ha elfeledtük 
kikapcsolni az ára-
mot, könnyen meg-
égettük vele a ruhát. 

Ezen a bajon se-
git most az újfajta, 
önműködő höszabály-
zóval ellátott villany-
vasaló. A hőkapcsoló 
biztosítja, hogy a va-
saló mindig csak any-

nylra melegedjék föl, 
amennyire azt a va-
salt anyag megkí-
vánja. így nem ége-
tünk meg semmit és 
jelentős árammegta-
karítást érünk el. A 
vasaló nyele alá sze-
relt kapcsoló forgató 
gombján jelzések ta-
lálhatók: nylon, mű-
selyem, selyem, gyap-
jú, pamut, vászon. 
Annyit kell csak ten-
nünk, hogy a megfe-
lelő helyre fordítjuk 
a gombot. 

A vasalóhoz táblá-
zatot is adnak, amely-
ről leolvasható, hogy 
az egyes anyagokat 
milyen hőfokkal és 
módszerrel a legcél-
szerűbb vasalni. Az 
új vasaló kapható a 
szegedi KERAVILL 
boltokban. 

Sok gyerek nem szívesen 
eszi meg a tejbedarát, pedig 
tápláló és a gyerek fejlődé-
séhez szükséges étel. Segít-
hetünk ezen úgy, hogy kása 
helyett hideg darafelíújtat 
adunk. Elkészítése ugyanúgy 
történik, mint a tejbedaráá, 
csak sokkal hígabbra főzzük4 

A tejet kicsit megsózzuk és 
felforraljuk. Amikor forr, 
lassan, állandó keverés mel-
lett beleszórjuk a darát. 
Azért kell keverni, hogy meg 

ne csomósodjék. Forrni hagy-
juk, míg a dara megfő. Cuk-
rot csak akkor teszünk bele, 
hogy le ne égjen. Tálakat, 
vagy lapos csészéket készí-
tünk elő. Ezeket hideg vízzel 
kiöblítjük és a darát forrón 
beleöntjük. Ha egészen ki-
hűlt. kiborítjuk. A felfújt 
kihűlve megtartja az edény 
formáját. Díszíthetjük cso-
koládéval, kakaóval, kompót-
tal, és gyümölcslevet is ad-
hatunk hozzá. 

O l c s ó b b lelt a ( lobon 
A nyári ruhának, pongyen 

Iának alkalmas flokon árát 
jelentősen leszállították* 
Többféle színben és mintá-
val kapható a szegedi üzle-
tekben is. A 70 centiméter 
széles anyag 32 forint 40 fil-
lérről 25 forint 90 fillér, a 
80 centiméter széles 48 fo-
rintról 38.40, a 90 centiméter 
55 forintról 44 forint 80 fil-
lér lett, _ iJ t . iL ' I 


