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Begyűjtési

DOLGOZÓINAK LAPJA

Ara: 50 fillér

problémák

(Cs. J.) Szeged és a járás egyéni gazdái — csakúgy,
minit a termelőszövetkezetek tagjai — ebben az évben
is cselekedeteikkel bizonyították be, hogy tetszik nekik, helyeslik pártunk és kormányunk tevékenységét,
erőfeszítéseit, melyeket a lakosság jólétének emeléséért
tesz.
A szegedi járás közel 30 ezer egyéni gazdája az elmúlt félévi hízottsertés, m a r h a és egyéb esedékes beadási kötelezettségét együttesen 110.7 százalékra teljesítette. Hasonló eredményre a szegedi járásban ezelőtt
még sohasem volt példa. Sok olyan község van a járás
területén, mint Tápé, ahol 146.5, Dorozsma, ahol 143 8,
Dóc, ahol 134, vagy mint Üllés, ahol 129.6 százalókra
teljesítették túl a dolgozó parasztok az év első felére
járó begyűjtési terveiket. Nagyon sokan a legtöbb cikkféleségekből egész esztendőre lerótták tartozásaikat.
Községi tanácsaink és a begyűjtési hivatalok dolgozói e szép sikereket közösen, a lakosság együttes erőfeszítéseivel érték el, anélkül, hogy helyet adtak volna
a korábbi években "megengedett" zaklatásoknak, a
módnélküli úgynevezett' transzferálásoknak.
Dolgozó parasztságunk nagyszerű állampolgári fegyelméről tanúskodik most az a tény is, hogy míg tavaly sokan idegenkedtek a t t ó l hogy gabanafeleslegeiket az állaimnak értékesítési szerződésre a d j á k el, most
már hetekkel a csépilés"kezdete előtt számos egyéni
gazda keresi fel önként a terményforgalmi szerveket
azért, hogy megköthesse mutatkozó feleslegeire az értékesítési szerződést az állammal.
A szegedi*és a járásbeli dolgozó parasztok részéről is mér most a legtöbb feltétel megvan ahhoz, hogy a
"cséplőgéptől a begyűjtőhelyre« jelszó széles népmozgalommá váljék. Ugyanakkor megállapíthatjuk azt is,
hogy államigazgatási szervánk, különösen a Begyűjtési Minisztérium nem készültek ilyen jól a nyári nagy
galbonalbegyűjtési idényre, az ország jövő évi kenyerének teljes biztosítására. Mint ismeretes, a Minisztertanács korábban rendeletet hozott arról, hogy a gabonafelesiegekre az értékesítési szerződések kötését mielőbb meg kell kezdeni. Ez a rendelkezés már hetekkel
ezelőtt napvilágot látott. A minisztérium részéről azonban még mindig késik a végrehajtási utasítás megküldése, amely megszabná a tanácsok, begyűjtési hivatalok. terményforgalmi vállalatok feladatát a rendelet
végrehajtásával kapcsolatban. így történhetett
meg
többek között ez az eset is. Nemrégiben több sövényházi egyéni gazda felkereste a helyi begyűjtési szerveket azért, hogy felajánlják feleslegeiket az államnak, s
az értékesítési szerződés megkötése után — amint ezt a
Minisztertanács határozata előírja — megkaphassák eladó gabonájuk árának 50 százalékát. A sövényházi dolgozó parasztokat azzal küldték vissza, hogy még a minisztériumból, vagy a felsőbb tanácsi szervektől meg
nem érkezik a végrehajtási utasítás, addig nem tehetnék semmit.
Hiba van még a terményíorgalmí vállalatok felkészülésében is. Többek között még nem hoztak megfelelő intézkedéseket a r r a vonatkozóan, hogy a járás dolgozó parasztjainak a gabonaátadások idején ne Kelljen
napokat elherdálni drága munkaidejükből a r a k t á r a k
előtti várakozással. Az önköltségcsökkentés érdekében
kevesebb zsákoló munkást alkalmaznak a terményforgalmi vállalatok az idén. Ugyanakkor — mint ahogy
izt több járási terményraktár vezetője fölvertette — azt
sem engedhetik meg, hogy a dolgozó parasztok maguk
hordják be a kocsiról a gabonát a raktárba, mert a
rendeletek szerint még akkor is, ha tízpencnél kevesebb munkaidőről van szó, az illető dolgozó parasztot
be kell jelenteni az SZTK-ba, különben nincs módjában a vállalatnak megtéríteni a zsákolásért járó 1—2
forintot. Nevetséges és fölháborító a bürokráciának ez
a goromba vadhajtása. Mennyivel egyszerűbb lenne
például, ha a gabonabegyűjtés idejére a Terményforgalmi Vállalat átalányt fizetne az SZTK-nak, s ha netán valamelyik dolgozó parasztot néhány zsák búzájának behordása közben baleset érné, ennek az átalánynak a terhére ingyenes gyógykezelésben részesítenék.
Kevés jóakarattal meg lehetne ezt csinálni.
A szegedi járás községeiben most van kibontakozóban az augusztus 20-a, alkotmányunk ünnepének tiszteletére induló begyűjtési versenymozgalom. A múlt
hét végén 791 dolgozó paraszt kapcsolódott be ebbe a
mozgalomba, akik nemcsak azt vállalták, hogy már a
cséplőgéptől teljesítik gabonabeadási kötelezettségeiket,
s feleslegeik 80 százalékát értékesítési szerződésre ela d j á k az államnak, hanem azt is, hogy gazdatársaiknak
tőlük telhetően minden segítséget megadnak ahhoz,
hogy ők is már a géptől a begyűjtőhelyre vihessék a
bejáró gabonát. A falusi pártszervezetek tagjainak
egyik legnagyobb feladata most abban van, hogy ezt a
nagyszerű versenymozgalmat méginkább kiszélesítsék,
községeik minden becsületes dolgozó paraszt tagja részt
vegyen ebben. Eddig már 14 falu és 12 termelőszövetkezet kötött egymással gabonabegyűjtési versenyszerződést. Helyes lenne, ha a versenykezdeményezés péld á j á t a járás minden falujában követnék, hiszen az idei
gabonabegyűjtési versenyeredményeink a munkások és
dolgozó parasztok szövetsége erősödésének ú j a b b nagyszerű állomása lesz, szép és nagyszerű megbízatás ezért
fáradozni.

Péntek, 1956. július 6.

J ó z s e f Attila-kör S z e g e d e n
A Városi Párt-végrehajtőbizotfság határozata
A városi DISZ-végrehajtóbizottság és a
TTIT titkársága javaslatára a Magyar Dolgozók P á r t j a Szeged városi végrehajtóbizottsága elhatározta a József Attila-kör létrehozását.
A kör célja: városi vitafórum létrehozása a szegedi munkás, paraszt, értelmiségi fiaitalok és felnőttek részére, napjaink
aktuális kérdéseinek megvitatására, helyes,
pártos álláspont kialakítására.
A párt-végrehajtóbizottság a kör munkájának szervezését a DISZ városi végrehajtóbizottságára, valamint a TTIT városi
szervezetére bízta.
A kör vezetőségének több tekintélyes vezető felajánlotta közreműködését. A kör
vezetőségének névsorát az első, megtartott
vezetőségi ülés után ismertetjük.
A kör létrehozásával az a célunk, hogy
ú j a b b lehetőséget biztositsunk városunk lakosságának ahhoz, hogy véleményét szabadon elmondva, megismerje és hozzásegítse

Kirándulóhajó indul
Mindszentre
Vasárnap; júiins 8-án reggel
8 órakor a szegedi Hajóállomásról kiránduló-hajót indít a Társadalom- és Természettudományi
Ismeretterjesztő Társulat megyei titkársága Mindszentre. A
kiránduló közönséget képzett
szakértő kalauzolja az úton, magyarázatot adva a vidék természetrajzi sajátosságairól. A hajón hideg büfé áll az utasok
rendelkezésére. Mindszenten pedig ebédet biztosít részükre a
kirándulást szervező társulat. A
hajó az esti órákban tér vissza
Szegedre.
Az egész kirándulás díja személyenként 32 forintba kerül,
ebbe az összegbe felszámították
már az ebéd költségét is. A kirándulásra a TTIT titkárságán
(Horváth Mihály utca 3, — telefonon: 26-07); vagy az üzemi
bizottságoknál lehet jelentkezni.
A kiránduláson
gyermekek
is részt vehetnek. A gyermekjegy ára — ebben nincs benne
az ebéd összege —- 10 forint,

a pártot minden területen a helyes, a munkásosztály és egész dolgozó népünk érdekeit
szolgáló politika kialakításához.
A kör vitáihoz gazdasági és politikai, filozófiai, irodalmi, értelmiségi problémákat,
politikánk aktuális kérdéseit tűzzük napirendre. További célunk az általános kérdéseket helyi kérdések megvitatásával továbbfejleszteni. A megvitatásra kerülő kérdések egy részét a kör vezetősége, más részét a kör hallgatósága kívánságának megfelelően állítjuk össze. A vita vezetésére országos és helyi vezetők, tudósok, politikusok ajánlották fel közreműködésüket.
A kör titkársága a DISZ városi végrehajtóbizottságnál. Sztálin sétány 7. sz. L em.
székel. Kérjük az érdeklődőket, hogy javaslatukkal és kívánságokkal a kör titkárságához forduljanak.
VÁROSI
I

Mi újság

Tápén?

Az idén is igen viharos esős
nyarunk van, tehát számíthat
tunk számos villámcsapásból
eredő gabona tűzkárra is. A tápéi önkéntes tűzoltótestület épi
pen ezért már most alaposan
felkészül a védekezésre; hogy
szükség esetén meg tudják védeni a dolgozó parasztok terméseit a tűz pusztításaitól. Minden
héten
tartanak
gyakorlatot;
melyre Szegedről jön ki gyakorlott vezető a tűzoltó alosztálytól

Mint dr. Benkóczi Pál orvos
elmondotta a községi egészségügyi és szociálpolitikai állandó
bizottság is ugyancsak felkészült
a gabonabetakarítás és cséplés
idejére. A cséplő-brigádokat kis
elsősegélynyújtó ládákkal látják
el. Gondoskodtak arról is, hogy
a dolgozók részére fertőtlenített
edényekben állandóan
legyen
elegendő
mennyiségű
tiszta;
ivásra és mosakodásra alkalmas
PART-VÉGREHAJTO- viz,
BIZOTTSÁG
Csendes Pálné

A tűzoltóság megfeszített erővel
folytatja a belvizek eltávolítását
Több helyen erősen megrongálódtak
Lapunik tegnapi számában
már beszámoltunk arról, hogy
az esőzést követő napon a
tűzoltóság milyen erőfeszítéseket tett a lakásokban, pincékben és udvarokban felgyülemlett vizek eltávolítására. Egyes lapok híradása
szerinit szerdán mintegy negyven házat mentesítettek
a
víztől. A tűzoltóságtól nyert
ú j a b b értesülések szerint az
esőzést követő napon nem
tudták a rögtön bejelentett
körülbelül negyven házat vízmentesíteni.
Több helyen az a helyzet
állt elő, hogy az udvarokról
kiszivattyúzott víz visszaszivárgott, mert az utcán
magasabb volt a vízállás.
De a tűzoltók áldozatkész
m u n k á j a folytán az elmúlt
két n a p folyamán körülbelül
negyven házat felkerestek a
szivattyús
tűzoltó-brigádok.
Különösen nagy mennyiségű
víz gyülemlett fel Móraváro-

Néhány hét múlva, július 22-én ünnepli a lengyel nép hazájának, a német fasizmus alól való felszabadulásának 12. évfordulóját. A lengyel nép nagy sikereket ért el az ország iparosításában az elmúlt esztendők alatt. A kiváló minőségű
„Ursus"
könnyű traktorok iránt külföldön is igen nagy a kereslet. Képünkön: az exportra menő traktorok hajóbarakás előtt a gdyniai
kikötőben.

a lakások a felgyülemlett

son a Móra, Remény, Hajnal
és Szivárvány utcákon és
ezeknek az utcáknak egyes
házaiban.
Felsővároson a
Maros utcában, Üjszegeden a
Székely-soron, a Tüdőgondozóban és Klebelsberg-rtelepen a Mokrind-soron. I/fct a
házak alapja több helyen komolyan megrongálódott és
a tűzoltók szerint némelyik ház hamarosan beomlott volna, mert egészen
alámosta a víz.
,
Még csütörtökön sem tudták
felkeresni a tűzoltók a Petőfi-telepi részt, ahol ugyancsak több felé felgyülemlett
a víz. Ű j a b b jelentések alapján Algyőnél is nagyobb területen áll a víz, s a tűzoltók
pénteken itt is meg a k a r j á k
kezdeni a szivattyúzást. Az
algyői belvizet állítólag az
okoztak, hogy a tűzoltóság
régebbi figyelmeztetése elle-

nére sem csinálták meg mindeddig a vízlevezető átvágást.
A tűzoltóság m u n k á j á t a
lakosság mindenfelé nagy figyelemmel kiséri, azonban
kevés társadalmi segítséget
nyújt a víz eltávolításához.
Már az eddigi hírekből is
megállapítható, hogy a szokatlanul nagy, óriási eső főként azért váltott ki ilyen
veszélyes helyzetet, mert
a város körülbelül nyolcvan éves csatornahálózata
nem tudott megbirkózni a
nagy mennyiségű vízzel.
Különösen érvényes
ez a
megállapítás
a
külterületekre.
Meg nem erősített hírek
szerint a közeljövőben nagyobb összeget kívánnak fordítani a csatornahálózat felújítására és
fejlesztésére,
amennyiben a
minisztériumok hozzájárulnak.

Negyvennyolc órája
Móraváros, Hajnal
utca;1
Hirtelen felberreg a tűzoltóság szivattyús
motorja.
Az
udvarban — de a lakásban is
— felgyülemlett
esővíz fogyni kezd.
A szorgosan küzdő tűzoltókat kissé aggódó arcok veszik körül. „A la)kás... — Mi
tesz a lakással?!
Harminc
centis benne a víz" — mondja egy idősödő asszony.
— Ne féljen
nénikém —
nyugtatja meg Hódi Ferenc
főhadnagy elvtárs a brigád
tűzoltó parancsnoka. — Hamarosan
kiszivattyúzzunk
a
vizet és akkor majd a lakás
ir rendbe jön.
A
tűzoltók
villámgyors
munkájúi nagy érdeklődés kiséri. Gyerekek
és
felnőttek
egyaránt ott tolonganak, ahol
a legnagyobb a látnivaló: a
szivattyú
körül!
Egyszerre csalk leáll a motor! A tapasztalt
tűzoltöko.t
azonban nem rendíti meg e
jelenség. Máris
,szétdobják"
a tömlőket, s tisztítani
kezdik a
szűrőszerkezetet.
— Itt van az alkadály
—
mondja Hódi elevtárs muniia
közben. — Ha a szűrőberendezés aldugul, egy pillanatra
megáll a munka.
De már
kész is.
— Motort indítsd! — hangzik el a parancsszó, s mos',
ismét erőteljesen, nagy
sugárban lövell előre a vizet az
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dolgoznak

utcai csatornáikba a szivattyú.
Hódi elvtárs kérésünkre röviden így „nyilatkozik"
brigádja munkájáról: — A szerdai és csütörtöki napon igen
feszített volt a munkánk. Brigádunk két nap alatt több,
mint negyven ház udvarából
— beleértve a lakásokat is —
szivattyúzta ki a vizet.
— S mióta vannak szolgálatban?
— A hozzám beosztott elvtársak nagyobb része negyvennyolc
órája dolgozik. S
mondhatom, fel se
veszik.
Igen derekasan,
oroszlánrészt
vállalva, lelkiismeretesen
álltak helyt: Bozsik József törzsőrmester, Kocsis János gépkocsivezető
szakaszvezeiö,
Szél Mátyás
törzsőrmester.
S most hirtelen
megszakítja „nyilatkozatát"
Hódi elvtárs, mert
újabb
embere,i
jönnek: „A
lakásomban
a
viz" — mondja több is szinte
egyszerre.
Hódi elvtárs nem
sokéjg
várat magára, máris intézkedik a kis
szivattyú — 710
köbcentiméteres
motor hajtja
—
üzembehelyezéséről.
Dicséret és megbecsülés illeti a szegedi
tűzoltó
parancsnokság dolgozóit lelkiismeretes, fáradtságot nem ismerő, áldozatkész
munkájukért.
(bozólei)

