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Érkeznek az erő- és munkagépek 

a szegedi járás szövetkezeti gazdaságaiba 
Idén államunk gépvásárlásra közel 9 millió forint hitelt 

adott a járás tsz-einek 

A magyar munkásosztály vásárlásához, a többi össze-
es kommunista pártja, vala- get, 8 millió 526 ezer forin-
mint népi államunk hatal- tot államunk hosszúlejáratú 
mas segítséget ad a szövet- hitelként adja a tsz-eknek. 
kezeti gazdaságoknak, hogy. Az erő- és munkagépek, 
növeljék a termelést, ki- valamint az úgynevezett kü-

haladásukért — a lehető 
legjobban saját anyagi 
erőforrásaikból is vásárol-
janak gépeket, s építkez-
zenek. 

Helyes és követendő, hogy 
használják a lehetőségeket, lönböző kisgépek folyamato- például" a sándorfalvi' Rózsa 

uj A szegedi járás régi és 
közös gazdaságid idén 

nagyarányú állami támo-
gatással megteremtik, Il-
letve tovább bővítik saját 
gépparkjukat. 

Tavaly is számottevő volt 
az az összeg, amelyet gép-
vásárlásra fordítottak a kö-
zös gazdaságok. 1960-ban a 
járás tsz-einek juttatott gé-
pek értéke 3 millió 259 ezer 

san' érkeznek a járás szö-
vetkezeti gazdaságaiba. 

Ebben az évben összesen 
47 darab traktor, 2 darab 
tehergépkocsi, 52 darab 
pótkocsi, s az erőgépekhez 
115 munkagép kerül a szö-
vetkezetekbe, állami hitel 
útján. A kisgépek száma 
megközelíti a 200 darabot. 

Állami 

Ferenc Tsz teljes egészében 
saját erőből vásárol' DT— 
413-as traktort, s hozzávaló 
munkagépeket. 

Az idén tavasszal alakult 
dorozsmai Ü j Élet Terme-
lőszövetkezet tagjai szin-
tén saját pénzükből — ál-
lami hitel nélkül — vásá-
rolnak Zetort és hozzávaló 
felszereléseket. 
A szövetkezetekbe érkező 

segítséggel az új-
szentiváni Ü j Élet Tsz és a 

forint volt. Ebből az összeg- baksi Ü j Élet Tsz gépparkja g é p e k „agyban gyorsítják, 
bol a hosszúlejáratú allami is nagyban megnövekedik, könnyítik, s gazdaságosabbá 
hitel 2 millió 444 ezer fo- Az ujszentiváni tsz-ben Ze- teszik a szövetkezeti embe-
rintot tett ki. Iden a regi tor, hozzávaló pótkocsi, eke, r e k munkáját 
és az új termelőszövetkeze- vetőgép, műtrágyaszóró, ara- ' — 
tek járásunkban nagy ösz- tógép, tehergépkocsi is ke-
szegből vásároltak gépeket, rül. A baksi Ü j Élet Tsz 
A fökozódó támogatást szem- több mint 700 ezer forint 
betűnően mutatja, hogy értékű gépet kap. A többi 

1961-ben a közös gazda- között 2 Zetort és hozzá-
ságok 11 millió 22 ezerfo- való munkagépeket, vala-
rint értékű különböző gé- miqt fűkaszát, s egy egész 
pekhez jutnak. esőztetőberendezést 

A szövetkezetek összesen 2 Természetesen 
millió 496 ezer forinttal já- elengedhetetlen, hogy a 
rulnak hozzá a gépek meg- tsz-ek — elsősorban saját 

A pártszervezet 
legyen a verseny irányítója 

w r j ütemjeleket rajzol-
J J nak ismét dolgozóink 

a munka kottalapjára 
a szegedi üzemekben. Augusz-
tus 20-ra, alkotmányunk ijn-
nepére tesznek felajánláso-
kat brigádok, műhelyek, 
munkások. Vállalják a mű-
szaki-technikai fejlődésnek 
előmozdítását, a termelé-
kenység ütemének növelését, 
a termelési költségek csök-
kentését és általában a gaz-
daságosság — ezen belül az 
importanyagokkal és a ha-
zai termelésű anyagokkal 
való takarékosság, az ex-
portgazdaságosság — foko-
zását. 

Nagy figyelmet, lankadat-
lan energiát kell fordítani 
arra, hogy az új felajánlá-
sokból több cipő, kender-
kor, fonal, a megtakarított 
forintok százezrei legye-
nek. Bármilyen jó is legyen 
egy kotta, még leheí hamis 
hangot fogni. így van ez a 
munka kottalapjával is. 
Ezért a munkások lelkese-
dését, tudását, versenyked-
vét az eddigieknél jobban 
kell irányítani, egységbe 
fogni és céltudatosabba ten-
ni. Hiszen á munkások lel-
kesedése nem a véletlenek-
től függ, nem a körülmé-
nyektől függetlenül alakul. 
Serkentő például az, hogy a 
dolgozók előtt mindinkább 
világossá válik: további fe j -
lődésünk egyetlen lehetséges 
útja a termelés növelése, a 
munlra termelékenyebbé, 
gazdaságosabbá tétele. Szítja 
a lelkesedést a szocializmus 
építésének ténye önmagában 
is. De a szocializmus épü-

Jelentős sikerrel zárult 
az 5. magyar onkologuskongresszus 

A háromnapos 5. magyar tőségre és a rákkérdés eddig 
onkológuskongresszus vé- nem vizsgált oldalaira hív-
geztével dr. Sugár János ták fel a figyelmet. Azt is 
kandidátus, az Orvos-Egész- láthattuk, hogy a rákellenes 
ségügyi Dolgozók Szakszer- küzdelemben külföldön lé-
vezete onkológus szakcso- n y e g é b e n hasonló problé-
portjanak fotitkara a követ- . . . , , , . . , 
kezőket mondotta a Magyar makkal találkoznak, mint 
Távirati Iroda munkatársa- nálunk. Külföldi vendégeink 
nak: részvétele színesebbé tette a 

— A magyar daganatkuta- tanácskozásokat és növelte a 
tók és klinikusok nagygyű- viták ' eredményességét. A 
lése jelentős sikerrel zárult, sok tanulsággal járó, jól si-
Noha egyszerre három he- került seregszemle komoly 
lyen tanácskoztak, az ülések előkészület volt a magyar 
állandóan látogatottak, a onkológusok számára a 
viták élénkek és magasszín- Nemzetközi Rákellenes Unió 
vonalúak voltak. Az előadók jövő évi moszkvai konferen-
számos új módszertani'lehe- ciájára. 

A mezőgazdasági technikum 
levelező hallgatóinak megbeszélése 

Tegnap délelőtt Szeged 
megyei jogú városi tanács 
végrehajtó bizottsága, vala- ^ ^ ^ 
mint az Erdészeti Techni- ázonban "sokan" hiányoztak, 

csaknem teljes létszámmal 
megjelent. 

Április és május hónapban 

kum 
közös megbeszélésre hívta 
össze a szegedi Mezőgaz-
dasági Technikum levelező 
hallgatóit. 
A mezőgazdaság szocialis-

ta átszervezése megkívánja 
a jól képzett szakembereket. 
Éppen ezért 

igen hasznos, hogy a Me-
zőgazdasági Technikum le-
velező hallgatóinak nagy 
része a szegedi termelő-
szövetkezeti elnökök, bri-
gádvezetők, fiatalok sorai-
ból kerül ki. 
A megbeszélés első részé-

ben K o r e k Józsefné, az 
első kerületi tanács v. b. el-

Ez a hiányzás bizonyos fo-
kig érthető is. hiszen egybe-
esik a tavaszi nagy mező-
gazdasági munkák beindulá-
sával. Mégis arra kérte a 
hallgatókat, amennyiben 
módjukban áll, pótolják az 
anyagot. Beszélt arról is, 
hogy a vizsgák hétfőhöz egy 
hétre kezdődnek és hogy a 
hallgatók jól használják ki 
a hátralevő hat napot a ta-
nulásra. 

A tanár értékelése után 
L a d á n y i Benedek, a vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottságának elnöke szólt a 
hallgatókhoz. Elmondta, hogy 

rökhelyettese üdvözölte a a kormány milyen sokat vár 
megjelent 60 technikumi t o l ü k, es azt is, hogy ehhez 
hallgatót, majd S z ő k e De- milyen 
zső, az Erdészeti Technikum nagy segítséget is kapnak, 
tanára beszámolt az első fél- E m l é k e z t e t e t t a n e m r é g meg-
éyi tanulás tapasztalatidról. j kormányrendeletre, 
Elmondta, hogy a hallgatok a m e ] y 
tnhhcSup a konzultációs órá-többsége a 
kon január, február és már-
cius hónapokban 

A szovjet honvédelmi sportszövetség 
delegációja Szegeden 

A Magyar Honvédelmi küldöttséget, majd pénteken tőivel,1 valamint a honvé-
Sportszövetség elnöksége délután Szatymazra utaztak delmj sportszövetség üzemi 
meghívására négytagú DO- a szovjet vendégek, ahol a irányítóival hosszasan elbe-
SZAAF-küldöttség érkezett Szabadság Termelőszövetke- szélgettek. Délután a szov-
hazánkba. A küldöttség tag- zet Magyar Honvédelmi jet delegáció tagjai Szege-
jai G. Satunov, a DOSZAAF Sportszövetség alapszerveze- den a Magyar Honvédelmi 
(a szovjet honvédelmi sport- tének munkájával ismerked- Sportszövetség Petőfi Sándor 
szövetség) Központi Bízott- tek, sugárúti nagytermében a 
sága szervezési és káderosz- Pénteken este az algyői re- szövetség aktíváival találkoz-
tályának vezetője, V. Szavin, pülőtéren fogadta a szovjet tak. A sportszövetség tag-
a DOSZAAF elnökségének vendégeket a Magyar Honvé- jai sok-sok kérdést intéztek 
tagja, a bjelorusz DOSZAAF delmi Sportszövetség Csöng- a szovjet vendégekhez arról, 
Központi Bizottságának e'.nö- rád megyei elnöksége. Itt hogy, hogyan működik a 
ke, Kazarjan, az örmény DO- Jánoska Gergely őrnagy, a DOSZAAF a Szovjetunióban 
SZAAF elnöke és E. Cibul- Magyar Honvédelmi Sport- milyen a kapcsolata a Kom-
szki, a Komszomol Közpon- szövetség Csongrád megyei szomollal, hogyan segíti a 
ti Bizottságának képviselőbe. elnöke tájékoztatta a szovjet szovjet honvédelmi sportszö-
Pénteken Csongrád me- vendégeket a megye sport- vétség munkáját a szakszer-
gyébe látogattak el. Török szövetségének munkájáról. vezet, a nők hogyan kapc60-
László elvtárs, az MSZMP Tegnap, szombaton a DO- lódnak be a honvédelmi 
Csongrád megyei blzottságá- sZAAF-küldöttség Szegedre sportszövetség tevékenységé-

" f , e l s ö t d k á r a * P ® p p érkezett. Délelőtt baráti lá- be stb. A szot 
Sándor, a Csongrád megyei • «. , - . /T , 
tanács elnöke fogadta pénte- togatast tettek a Szalami- készségesen valaszoltak 
ken délelőtt a DOSZAAF- gyárban, ahol az Ü2em veze- sok-sok kérdésre. 

vendégek 
a 

a termelőszövetkezeti ta-
gok számára is biztosítja 
a fizetett tanulmányi sza-
badságot. 

Beszámolt még arról is, 
hogy az Uj Élet Termelőszö-
vetkezetben még azzal is se-
gítik a technikumi hallgató-
kat, hogy megszavazták ré-
szükre a tandíj fizetését is. 

A megbeszélésen a hallga-
tók részéről is sok érdekes 
javaslat és kérés hangzottéi. 
Á r e n d á s György, a Fel-
szabadulás Termelőszövetke-
zet elnöke például elmond-
ta, hogy az ő termelőszövet-
kezetükből négyen vesznek 
részt a mezőgazdasági tech-
nikum oktatásában: az el-
nök, az elnökhelyettes és két 
brigádvezető. Hasznos ta-
pasztalatként elmondta azt 
is. hogy kollektíván még a 
tanulás is jobban megy és 
ők négyen gyakran összejön-
nek, hogy megbeszéljék a ta-
nulás közben felmerült prob-
lémákat. Náluk is most foly-
nak a tavaszi munkák, de 
azért igyekeznek az idejüket 
úgy beosztani, hogy tanulás-
ra is maradjon. 

lete is téglából készül és 
csak mindennapos fáradsá-
gos munkával épülhet fel. 

AZ idei feladatok, a ter-
melékenység, s a 
munka színvonálának 

az eddiginél lényegesebb, 
gyorsabb ütemű fejlődése 
különösen napirendre tűzi a 
munkaverseny irányítása 
íratlan -normáinak* tökéle-
tesítését. Gondoljunk csak 
arra, hogy ebben az eszten-
dőben, ötéves tervünk első 
évében országosan az ipari 
termelést nyolc százalékkal 
kell növelnünk, mégpedig 
mint ismeretes, átlagosan 
kétharmad részben a terme-
lékenység növelésével. S hol 
tartunk ma, Csongrád me-
gyeiek, szegediek? A terme-
lés volumene 1960 negyedik 
negyedévéhez mérten vissza-
esett, s a megye szocialista 
iparának termelése 1961-ben 
csak 5,3 százalékkal haladta 
meg az egy évvel korábbit. 
A szocialista iparon belül 
a legszámottevőbb, a minisz-
tériumi ipar, csak 4,1 szá-
zalékkal haladta túl az el-
múlt év- hasonló időszaká-
ban elért tényszámokat. Az 
állami ipar termelési volu-
menének növekedése me-
gyénkben az elmúlt idősza-
kokban az országosan, elért 
szint körül mozgott. Ez év 
első negyedében azonban lé-
nyegesen kisebb annál. A 
szegedi üzemek közül ápri-
lisban 9 nem teljesítette havi 
tervét. Tehát még az első 
negyedévhez mérten ís lej-
jebb szállt a tervteljesítési 
mutató. 

Az előttünk álló feladatok 
sikeres teljesítése, az elmúlt 
hónapok --csorbáinak kikö-
szörülése* megköveteli, hogy 
a pártszervezetek és a szak-
szervezetek minden üzemben 
magasabb színvonalra emel-
jék a szocialista munkaver-
seny irányítását és szervezé-
sét. Következetesebben és 
sokoldalúbban harcoljanak a 
munkaverseny vezetésére és 
tartalmi színvonalának eme-
lésére vonatkozó határozatok 
végrehajtásáért. A verseny 
Irányítói minden üzemben 
elsősorban a pártszerveze-
tek legyenek. Az ő felada-
tuk a verseny politikai tar- | J| 
talmának, célkitűzéseinek lalkozzanak a szocialista bri-
meghatározása, a mozgalmi gádokkal. Segítsék továbbra 
és gazdasági vezetés számá- js őket, támogassák az 
ra a párt tagjainak felké- SZMT, az MSZBT által kez-
szítése és aktivizálása a var- deményezett megyei ver-

vállalások teljesítése felté-
teleinek biztosítását. A szak-
szervezet és a gazdasági ve-
zetés segítse elő, hogy az 
újítómozgalom és a tapasz-
talatcsere a szocialista mun-
kaverseny szerves részévé 
váljék mindenütt. Biztosítr 
sák, hogy a verseny bevált 
formái az eddigieknél haté-
konyabban segítsék elő a 
műszaki fejlesztést, a ter-
melékenység emelését, a gaz-
daságos termelést és az ex-
porttervek teljesítését. For-
dítsanak nagyobb figyelmet 
az utóbbi három évben ki-
alakult egyéni verseny né-
hány hatékonynak bizonyult 
formájára, mint például a 
-Szakma i f jú mestere*, a 
-Kiváló újító* stb. címek el-
nyeréséért folyó verseny. 

Az üzemi párt- és szak-
szervezeti szervek töreked-
jenek arra, hogy minden 
dolgozó részt vehessen a 
szervezett münkaverseny va-
lamilyen formájában, főleg 
abban, amelyik legjobban 
biztosíthatja képességeinek, 
szakmai tapasztalatainak ki-
bontakoztatását a tervtelje-
sítés, illetve túlteljesítés ér-
dekében. Az utóbbi időben 
sok helyen a vezetők csak a 
szocialista brigádokra, a kol-
lektív versenyre összponto-
sítják a figyelmet. Ezzel 
akarják megoldani a terme-
lési problémákat. Mindez 
rendjén volna, ha • üzeme-
inkben a munkások zöme 
a szocialista brigádokba tö-
mörülve dolgozna. Ma azon-
ban a dolgozók nagy több-
sége — a szegedi üzemek-
ben mintegy 80 százaléka —• 
a termelési feladatok meg-
oldása szempontjából döntő 
had kívül van a szocialista 
•brigádok keretein. Az ő 
munkájuk segítése, verse-
nyük szervezése mégis ki-
sebb gondot okoz több üzem-
ben a vállalat és társadalmi 
szervek vezetőinek, mint a 
szocialista brigádok versenye. 

Félreértés ne essék, nem 
akarjuk azt mondani, 
hogy kevesebbet fog-

seny szervezésében, továbbá 
a gazdasági, műszaki veze-
tés, valamint a szakszerve-
zet és a KISZ mozgalmi te-
vékenységének koordinálá-
sa, A pártszervezetek irányí-
tó, ellenőrző szerepe nem le-
het teljes azzal, ha időköz-
ben vezetőségi üléseken, tag-
gyűléseken foglalkoznak a 
versenyszervezés kérdéseivel, 
a verseny eredményeinek ér-
tékelésével. A pártszerveze-
tek tagjainak, akik a kü-
lönböző mozgalmi szervek; 
ben — szakszervezetben, 
KISZ-ben — vagy a mű-
szaki értelmiség soraiban , . „ , , . , . , . 

_ „ „ „ „ , , . , , , . , munka, tobb es szebb kesz-
dolgoznak, allando feladatuk á ru_ h a leHetőséget és kere-
legyen a munkaverseny je- tet teremtünk minden mun-
lentőségének népszerűsítése kasnak ahhoz, hogy tenni-' 

senyt. De ennek az egészsé-
ges kezdeményezésnek. nem 
lehet velejárója a többi 
munkás versenyének háttér-
be szorítása, az ő munká-
juk, gondjaik elhanyagolása. 
Mert ez gyakorlatilag azt 
jelentené, hogy lemondunk 
a dolgozók többségének se-
gítéséről a gazdálkodás irá-
nyításában, a termelési gon-
dok és nehézségek leküzdé-
sében. 

A szocialista munkaver-
senynek sok formája van. E 
termékeny fa egyik ágát sem 
szakad elsorvasztani, sőt 
gazdagítani, terebélyesíteni 
kell ezt a fát. Csak úgy le-
het a munka kottalapjára 
felírt új ütem jelekből ter-
melékenyebb, gazdaságosabb 

és a példamutatás a min-
dennapi munkában. Biztosí-
tani kell a kommunisták ré-
vén, hogy minden szervele-
get tegyen a számára előírt 
követelményeknek. A szak-
szervezetekben segítsék, h°gy 
az üzemi bizottságok mun-
kájának középpontjába ke-
rüljön a munkaverseny szer-
vezése, a gazdasági kérdé-
sekkel való foglalkozás. Fejt-
senek ki politikai és szer-
vező tevékenységet a KISZ-
szervezetekben a fiatalok 
között 

ozgalmi szervezeteink 
mellett, illetve azok-
kal párhuzamosan 

gondoskodni kell a gazda-
ságvezetés versenyszervezö 
munkájáról is. El kell érni, 
hogy a vállalatvezetés te-
kintse legfőbb feladatának a 
dolgozók által tett verseny-

akarását, alkotó kedvét a 
lehető legszélesebb mérték-
ben kibontakoztassa. 

Nagy Pál 

M 

Német egészségügyi 
küldöttség 

érkezik Szegedre 
A Német Demokratikus 

Köztársaság egészségügyi 
dolgozói szakszervezetének 
néhány napja hazánkban 
tartózkodó háromtagú kül-
döttsége Szegedre is elláto-
gat. Ma, vasárnap érkeznek 
meg a városba és hétfőn két 
találkozón vesznek részt. 
Délelőtt az Orvostudományi 
Egyetem vezetőivel, szakszer-
vezeti bizottságával, délután 
pedig az Orvos-Egészségügyi 
Dolgozók Szakszervezete 
Csongrád megyei területi bi-
zottságának tágjaival foly-
tatnak megbeszélést. 


