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Hagyományos formák helyett 
korszerű családi házak 

Olyan családi ház nem- Nyilvánvaló, hogy ezt a le- ban véve nem is baj, még 
igen épül, amely 6zázezerfo- hetőséget felismerik az épít- csak a szövetkezet érdekei-
rintnál kevesebbe kerülne, tetők is, negyedévenként vei sem ellenkezik. A baj 
Ehhez a pénzhez képest vi- legalább 30—35 házat ter- csak ott kezdődik, ahol a 
szont igazán nem nagy ősz- veztetnek a szövetkezettel, magánosok által készített 
szeg, amit a Szegedi Tervező De ez sok is, meg kevés is tervek nem felelnek meg 
Szövetkezet a tervezésértei- egyszerre. azoknak a követelmények-
kér: 500 forint egy kétszo- Sok, ha a fejlődést néz- nek, melyeket az említett új 
bás összkomfortos ház be- zük. Tavaly, tavaly előtt ke- rendelet is előír, 
adványi tervének ára —köz- vesebb készült belőlük.. Ed-

művek nélkül. 

Több típus, 
jobb épületek 

Éppen a közelmúltban 
adott ki rendeletet az Épí-
tésügyi Minisztérium, mely-
ben meghatározza a beépí-
tési módokat, s felállítja azt 

Úttörő vállalkozás 
Gyakran felkérik a sző 

vetkezetet magánszemély 
készítette tervek kivitelezési 

dig összesen ezer házat ter-
veztek a lakosság számára, 
mióta a szövetkezet fennáll. 
Kevés viszont, ha arra gon-
dolunk: hatósugaruk nem- költségvetésének összeállítá-
igen terjed Szeged és a ja- s á r a s i l y e n k o r sokszor elő-
ras hatarain tuL bukkannak a tervek szerké-

zé mil\en a s-nmszérlé hiányosságai, vagy leg-
st miiyen a s-omszeae alábbis kiderül> hogy jóval 
Faluhelyen természetes do- drágábban lehet csak fel-

az alapkövetelményt, mely iog? hogy az emberek iga- építeni a házat, mint ahogy 
szerint a családi házak esz- zodnak szomszédaik, isme- tervezője mondta, s építte-
tétikailag és szerkezetileg is rőseik, rokonaik ízléséhez tője gondolta volna, 
a korszerűség követeimé- H a a közelben olyan ház Üttörő vállalkozásnak 
nyeinek alapján illeszkedje- épül, mely megnyeri tetszé- ígérkezik a szarvasi építő-
nek abba a tájba, utcakép- süket, ők is olyat akarnak ipari szövetkezet elgondolá-
be, ahol felépülnek. maguknak építtetni. sa, mely szerint a tájegy-

Többféle típusterv között Mert annak ellenére, hogy ségben, mondhatni, divatos 
. _ „ H o i ő t a szövetkezet élvezi a város családi házak tervezését ren-
is válogathatnak a rendelők k e r ü l e U t a n á c s a i n a k ^ a delte meg: ötféle házat, de 

a szövetkezetnél: az Epites- járási tanács bizalmát, a mindegyiket két költségve-

ügyi Minisztérium, az tervezői névjegyzékben sze- téssel, egyiket ha vályogból 

OKISZ, a TÜZÉP és a kü- replő magánszemélyek ter- s f á v a l másikat ha téglá-

lönböző tervpályázatok által ^ I n n S e n ^ b ó 1 & betongerendával épí-

közreadott egyszerű és ol- még több a megye távolabb tenek. 

csó tervekből. eső vidékein. S ez egymagá- F. K. 

A munka és az emberek szeretete 

A 
tait 

Beszélgetés a tiszaszigeti Búzakalász Tsz mezőgazdászával 
következő nap felada- val a felszabaduláskor, 1945- munkában minden ember 
beszéli meg éppen a ben sem menekülnie. Nem egyenlő, mert egyik sem le-

„brigádosokkal". Sok a mun- volt oka a menekülés- het meg a másik segítsége, 
ka. Sok lesz holnap is, hol- re, nem kellett félnie a nép támogatása nélkül. S az úton 
napután is. A férfiak az ara- haragjától, mint annyi más — Dóctól Tiszaszigetig — e 
tással, hordással vannak el- „intéző úrnak". A földosz- két tanulság kisérte, erősí-
foglalva, az asszonyok a táskor a többiekkel ő is ka- tette tetteiben és gondolko-
kukoricát kapálják. Egy kis pott földet, s aztán a maga dásában mindvégig Woiná-
igazítanivaló támadt az ara- kis birtokán gazdálkodott rovics Lászlót. Így találta 
tógépen is. Sok beszédre évekig jó szomszédokkal, ba- meg sok más becsületesen 
nincs most idő. Minden bri- rátákkal körülvéve. Több élő és gondolkodó érteimi-
gád megkapja a maga fel- esztendei kisbirtokosság után 6égihez hasonlóan ő is a he-
adatát a következő napra, s került el a bajai állami lyét a mi társadalmunkban, 
minden brigádvezető tudja gazdasághoz, ahol — szak- S így tesz most hitet nap 
már, melyik csapata hol és képzettségének megfelelően m i n t n a P a szocialista jövő 
miiven munkát végez maid ~ nagyobb részleg ve- mellett, a közös nagyüzemi 
milyen mun Kat vegez maja ^ „ ^ ^ gazdálkodás előnye mellett 

ott kinn, a tiszaszigeti tsz 
Tisztelik és szeretik földjein. 

Az új mezőgazdász bizik 
Á munkáját ott is pél- abban, hogy kitűnő nagyüze-

dásan végezte el. Szerették mi szövetkezeti gazdaság lesz 
S igy van ez mindennap, és becsülték becsületességé- néhány év múlva a tiszaszi-

mióta Woinárovich László ért, igazságosságáért és tu- geti Búzakalász Termelőszö-
itt dolgozik a tiszaszigeti dósáért. A szíve azon- vetkezetből. Már a megváló-
szövetkezeti gazdaságban, ban valahogy visszahúz- sulás útját is tisztán látja 
Ezért nincs zavar a mun- ta a tiszamenti tájra, s ta- a tervek fehér papírlapjain 
kaszervezésben, ezért nem valy, hogy alkalom is kinál- sorakozó számoszlopok mö-
zúgnak az emberek, hanem kozott, elvállalta a tiszaszi- gött. Pedig ez még csak az 
inkább dolgoznak. Sokkal getj egyesített tsz mezőgaz- első év: a kísérlet éve. De 
jobban, sokkal nagyobb d a s zi állását. mi hisszük, hogy Woináro-
kedwel, mint korábban. önmagáról nem beszél vich Lászlónak lesz ereje, 

Tavaly, év végén került sokat. Inkább a munkáról, lendülete és munkakedve 
Tiszaszigetre az új mezőgaz- a közös gazdálkodás lehető- mindvégig a nagyszerű ter-
dász, aki egyben régi mes- ségeiről és a kibontakozó jö- vek diktálta napi feladatok 
tere már a szakmának. Hi- vőről szól szívesen. Szerény, és tennivalók — — 
szen harminc évvel ezelőtt csöndesszavú ember. A hosz- sáhotz. 

kinn 

kon. 

a szövetkezeti táblá-

Harminc éve kezdte 

Vádlottak padján 
as emberek iránti közömbösség 

Tapasztalatok a textilművek pártszervezetének munkájából 
Tanulságos esetet hallót- S hamarosan kitárulkozik débe. Mielőtt elmentek vol-

tunk a Szegedi Textilművek a valóságos helyzet. Az igaz, na, a B-műszakban dolgoz-
pártszervezetében. Az embe- hogy D. L. elvégezte a tech- tak. Szombathelyről megér-
rek iránti közömbösség és nikumot, de az is igaz, hogy kezve nem ugyanoda heiyez-
figyelmetlenség ült a -vád- K. elvtárs szintén hamaro- ték vissza őket, hanem a C-
lottak padján* és méltán el san elvégzi. Szakmai hozzá- műszakba. Érdeklődtek, pu-
is ítélték. Sajnos, csak most értésben tehát nincs közöt- hatolóztak, hogy mi lehet 
utólag. | tük különbség, hiszen ha is- ennek az oka, de a válaszra 

Miről is vem szó? Nem kolai végzettség dolgában K. hiába vártak. Később Er-
olyan régen D. L.-t, az elő- N. valamivel D. L. mögött dészt mégis a B-müszakba 
fonó pártonkívüli művezető- jár is, régi nagyobb gya- helyezték vissza vagyis oda, 
jét nevezték ki főművezető- korlata mindenképpen pó- ahol eredetileg dolgozott, 
nek, míg K. N. művezető- tolja ezt a hátrányt. Ellen- ugyanakkor intézkedés alap-
ról, a párt régi tagjáról ben a modorát nem szeretik ján Radics Jánosné és Bar-
megfeledkeztek az előlépte- az emberek — általában fö- tos Jánosné gépen dolgozó 

lényeskedőnek tartják. S az elvtársnőknek az előfonoda 
üzem vezetőségének ezt le- B-műszakjából máshová kel-
hetetlen volt figyelmen kí- lett menniök dolgozni. A 

megfe- vül hagyni, amikor mérle- félhivatalos, vagy inkább 
elvtárs gelte, hogy melyikük legyen csak szóbeszédbeli megoko-

főművezető. lás hangzott pedig a követ-
•• x- kezőképpen: 

II nemtsredomseg példája — A két asszony nem ma-
radhat együtt Erdész Antal-

Hát akkor minden rend- jaj mert a művezető koráb-
ben is lenne. Igen ám, de ban kivételeket tett velük, 
miért nem érti meg ezt K. jobb anyagellátásban része-

probléma lel sem"vetődhe- N ? E g y kis magába-nézés- sítette őket, hogy többet ke-
tett az említett intézkedés Bel kijavíthatná magatartás- reshessenek. 

találgatták, b e h fogyatékosságát es ak- Mit lehetett tenni ilyen 
kor előtte is rögtön nyitva v a d hallatán? A meggyanú-
áll a további érvényesülés s{tottak mindhárman azon-

_ . . . kapuja. A kérdésre megdob- naj a z üzemi pártbizottság-

ott ki"*is 'mondották kere- b e n t ° választ adnak a tex- r a siettek magyarázatért. A 
ken-kurtán amit gondoltak, tilmüvekben: pártbizottság természetesen 

— Azért, mert a döntés nem zárkózott eL hanem na-
okát nem közölték vele. gyon becsületesen és alapo-

aki nem kommu- Most az üzemben hallható san megvizsgálta az ügyet. 
sokféle mende-monda miatt Kiderült, hogy alaptalanul 
emészti magát, keresi-kutat- vádolták meg Erdész elvtár-

zők is, akik másképpen lát- ja, hogy ki a haragosa. sat és a két munkásasszonyt 
ták a dolgot. Ez a csoport Az érző, gondolkodó em- Hát nem elkeserítő?! Ha 
kiszimatolta, hogy a rejtély berek iránti nemtörődömség- nincs ez az áthelyezési prob-
kulcsa a szakmai^ képzett- nek ezt a példáját még hal- léma és az elvtársnak szó 
ségben keresendő. Azért íani is szörnyű manapság, nélkül belenyugszanak min-
esett D-re a választás, mert És teljességgel érthetetlen denbe, még csak azt sem 
annak technikumi végzett- js> hiszen a párt mindig azt tudták volna meg soha, 
sége van. Azért kap most hangoztatja, hogy egy intéz- hogy az üzemben mit ter-
tóbb fizetést 400—500 forint- kedés után azonnal gondos- jeszt róluk a szárnyára 
tal, s főleg emiatt sértődött kodni kell az emberek meg- eresztett pletyka, 
meg K. elvtárs. győződéséről, a közvélemény 

fl tényleges helyzet S ^ S S Í J 
Az igazság azonban más. fen, akkor is megérné, hogy 

Balázs Antal elvtárs, a párt- ezt külön alaposan megvi-
vezetőség tagja mindjárt tassa a textilművek pártszer-
megcáfolja az eddigi felte- vezete. 
vésőket, amikor kijelenti a más hasonló eset i6 előíor-
következőket: dult. 

tósnél. 

Háttérbe került! 
Dehát csakugyan 

ledkeztek? K. N. 
szintén az előfonoda műve-
zetője és már akkor is az 
volt, amikor D. L. még se-
gédmunkásként kóstolgatta 
az üzemi életet. Körülbelül 
egyforma idősek, tehát az 
úgynevezett "fiatal-öreg* 

r.él. Többen 
hogy egy kommunista mi-
ért került háttérbe egy pár-
tonkívülivel szemben, s itt-

Mert most ez a divat, 
mert most udvarolnak min-
denkinek, 
nista... 

Voltak józanabbul ítélke-

— Természetes, hogy ami-
kor egyforma adottsággal in-
dul egy kommunista és egy 
pártonkívüli, akkor mi a kö-
zösségért sokkal többet fá- (mindketten 
radozó párttagot részesítjük mindketten 

Elejét venni! 
A tanulságot most már le-

vonták a textilművekben: 
az őszinteség, a nyíltság lég-
körének kialakítása, az em-

ff^t „ T f f i l b p - k , a kommunisták be-
csuietenek vedelme rendkí-
vül fontos feladata a párt-

Becsületesen és alaposan . _ m 
r Mert lehetseges. hogy egy-

Erdész Antal és felesége egy rossz intézkedéshez a 
művezetők és pártszervezetnek nincs sem. 
kommunisták) m i köze. mert nem tudott 

előnyben. Nem azért, mint- önként jelentkezett, hogy ki- róla. de jo politikai tomeg-
ha helytelenítenénk, hogy segítő műszakiakként más- munkával minden ilyesmi-
minden állami és gazdasági fél évre elmennek dolgozni nek elejét lehet venni. 

megvalósítá-

került erre a pályára. Agrár- Szú utat megjárt, sokat ta-
mérnöki akadémiát végzett, pasztáit, gondolkodó embe-
s 1933 nyarán a Pallavicini- rek csöndes bölcsességével 
grófok dóci uradalmában al- nézi a világot S elégedetten 
kalmazták intézőnek. és önmagára találtan. 

Uradalmi intéző! Hány Tiszaszigeten tisztelik és 
emberben ébreszt még ma is szeretik Woinárovich Lász-
a falun sötét keserű emlé- lót. Tisztelik benne azt az 
keket ez a fogalom. Birgeri- embert, aki érti a dolgát, 
csizmás. bricsesznadrágos akit nem lehet félrevezetni, 
pökhendi embernyúzókra há- s megszerették, mert ha 
nyan emlékeznek, hajcsárok- határozottan is, de mindig 
ra, akik a szegénnyel szem- türelmesen, csöndes szóval 

Papp Lajos 

funkciót pártonkívüli is be-
tölthet, hiszen mi példákkal 
bizonyíthatjuk ennek az el-
lenkezőjét. Hanem azért, 
niert a kommunistának a 
képzettsége, rátermettsége 
mellett még van egy hallat-
lanul sokat jelentő erénye: 
az, hogy nemcsak szereti az 
embereket, hanem kész is 
tanítani, nevelni őket nap-
ról-napra. D. L. és K. N. 
esetében azonban másról 
van szó. 

a Szombathelyi Pamutszövö- F. Nagy István 

ben dölyfösek, kegyetlenek 
voltak. 

szól hozzájuk, meghallgatja 
minden ember véleményét, 
mondókáját, panaszát, akár 

Mindvégig... jogos, akár jogtalan is az. S 
„ ... . . a kérdésekre adott válaszai 
De Woinárovich Laszlo, az u g y a n i i y e n türelmesek, meg-

egykori intéző Dócon ma is „ o n d o i t a k . 
szívesen látott vendég. Az " 
uradalmi napszámosokból. élet értelme 
cselédekből lett szövetkezeti 
gazdák sokszor hívják meg Az új gazdasági évből fél-
lakodalomba, disznótorba, s esztendő telt el. Ilyen jól 
olyankor mindig, mint ked- bemunkálva, mint az idén, 
ves vendéget az aszialfőre nem voltak még a tsz föld-
ültetik. Mert „jó emberük" jei. Rendben haladnak a 
volt 1933-tól mindvégig a dolgok. Az idén már nem 
dóciaknak a tiszaszigeti tsz lesz mérleghiányos a zár-
mostani mezőgazdásza. számadás. Nyugodtak és 

A fiatalok már csak a szü- kedvvel dolgoznak a szövet-
leik elmondásából ismerik kezeti gazdák. S nyugodt és 
a hajdani intézőt. S az el- elégedett Woinárovich Lász-
mondott történetek között ló. Harminc év alatt nagy és 
nincs egy sem, amely nem a nehéz útat járt végig. Nem-
becsületes és igazságos, az csak a nehéz munka, hanem 
embereket szerető és baju- az olykor még talán nehe-
kon mindig segítő, ha kel- Zebb tisztesség és becsület 
lett, értük ki is álló vezető- útja volt ez. 
ről szólna. S harmincéves munkálko-

És Woinárovich László dása két legnagyobb tanul-
most is mindig szívesen igaként is azt vallja a td-
megy el Dócra, ahol annyi szaszigetiek mezőgazdásza: 
évet eltöltött kedves dóci 
•emberei között. Ahonnan ez ember életenek a munka 
nem kellett neki a .igazáig r.s a. 

fii1*-" 

Csuklós busz gyorsítja a közlekedést 

Hazautazott a lengyel 
parlamenti küldöttség 

A Czeslaw Wyceehnek, a napos magyarországi tartóz-
SZEJM elnökének vezetésé- kodása után, csütörtökön hő-
vel hazánkban járt lengyel zautazott a Lengyel Népköz-
parlamenti küldöttség, nyolc- társaságba. 

A küldöttséget a ferihegyi 
repülőtéren Rónai Sándor, az 
országgyűlés elnöke és Kiss 
Károly, az Elnöki Tanács 
titkára, az M S Z M P Központi 
Bizottságának tagja, Vass 
Istvánná, az országgyűlés al-
elnöke, Púja Frigyes külügy-
miniszter-helyettes, Szilágyi 
Dezső, a Magyar Népköztár-
saság jelenleg • idehaza tar-
tózkodó varsói nagykövete, 
az országgyűlés tisztikarának 
több tagja és országgyűlési 
képviselők búcsúztatták. Ott 
volt a búcsúztatáson Hén-
ryk Grochulski budapesti 
lengyel nagykövet és a nagy-
követség több tagja. 

Indul a csuklós busz a 

Szegeden már részt vesz a közlekedés-
ben a korszerű, 130 férőhelyes csuklós busz. 
Egyelőre kisegítő járatként "vetették be« a 
forgalmasabb útvonalakon. Hajnalban a 
szőregi vonalon közlekedik, reggel 5 óra 
30 perckor indul vissza a busz, s ekkor ha-
zafelé szállítja az éjszakai műszak dolgo-
zóit. A déli órákban ugyanígy fordul a busz 
a falemezgyár és a város központja között, 
s viszi a délutáni műszakba indulókat, s 

központi megállótok 

busz kisegítő járatként ís jelentősen gyor-
sítja a közlekedést Szegeden. 

A Közlekedési Vállalat vezetői úgy ter-
vezik', hogy ősszel menetrendszerinti köz-
lekedésre a szőregi vonalra állítják be a 
csuklós autóbuszt. Ehhez azonban az is 
kell, hogy a fordulóhelyek is elkészüljenek, 
mivel az új autóbusz egyetlen hátránya, 
hogy csak nagy helyen, mintegy 30 méter 

Orbán László eWlárs 
kitüntetése 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a munkásmozga-
lomban kifejtett több évtize-
des tevékenysége elismeré-
séül — 50. születésnapja al-
kalmából — Orbán László 
elvtársnak, az M S Z M P Köz-
ponti Bizottsága tagjának, a 
K B osztályvezetőjének a 
Munka Vörö6 Zászló Ér-
demrendje kitüntetést ado-
mányozta. 

A kitüntetést Dobi István, 
az Elnöki Tanács elnöke 
nyújtotta át. Jelen volt a 
kitüntetés átadásánál Kiss 
Károly, az Elnöki Tanács 
titkára, az M S Z M P Politikai 
Bizottságának tagja és Szir-
mai István, az M S Z M P K B 
titkára, a Politikai Bizott-


