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V árosfejlesztés 
— lakásépítés 

Szombati 

sporteredmények 

Koszigin Lipcsébe 

utazott 
Megérkezett a magyar kormánykü'dö'tség Is 

— Tegnap ünnepélyesen megnyitották a lipcsei 
vásári 

Szombaton Moszkvából Alekszej Koszigin miniszter-
elnök vezetésével kormányküldöttség utazott a lipcsei ta-
vaszi vásárra. A szovjet miniszterelnök repülőgépe az 
eredeti tervektől eltérően, a rossz időjárás miatt Erfurt-
ban szállt le, ahonnan a szovjet kormányküldöttség gép-
kocsin utazott a vásárvárosba. A szovjet küldöttség az 
NDK kormányának meghívására részt vett a lipcsei 
vásár szombat esti ünnepélyes megnyitóján, valamint a 
továbbiakban a vásár nyolcszázadik évfordulójával kap-
csolatos rendezvényeken is megjelenik. 

A magyar kormányküldöttség — Apró Antalnak, a 
Minisztertanács elnökhelyettesének vezetésével — ugyan-
csak szombaton az esti órákban érkezett meg a lipcsei 
főpályaudvarra. Küldöttségünk részt vett a hivatalos ope-
raházi megnyitó ünnepségen és a mai napon megtekinti 
a vásárt 

Tegnap megtartották a lipcsei vásár nemzetközi 
sajtókonferenciáját Itt ismertették, hogy 75 országból ösz-
szesen 10 ezer 300 kiál l í tó vesz részt az idei ipari sereg-
szemlén. A kiáll ítás területe 341 ezer négyzetméter, mely-
ből a külföldi kiál l í tók 120 ezer négyzetmétert foglalnak 
el. Nyugat-Németországból 997, Nyugat-Berlinből 131 cég 
regisztráltatta magát, s a nem szocialista országokból ösz-
szesen több mint 2 ezer cég mutatja be termékeit. 
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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Szocialista brigádok a felszabadulási 

Kívü l csontkemény még a talaj, a melegágyakban azonban az exportra szánt kara-

lábé palántája máris 6—8 centiméter. Naponta szellőztetik, locsolgatják a kis nö-

vényeket 

(Somogyiné felvételei) 

Szériában készülnek a szántóföldi korai paradicsom- és paprikapalánták melegágy ai. 

A munka nehéz, de azért vígan halad. A felcsákányozott fagyos föld helyére 40 

centiméteres trágyatalp kerül 

Mindenki munkához látott Tiszasziseten 
Vége a télü nyugalomnak. 

Mint más községekben, Ti-

szaszigeten is mindenki 

munkához látott, hogy a ta-

vasz érkezése felkészülten 

talál ja a szövetkezetet és a 

háztáj iakat is. Molnár Imre, 

a Búzakalász Tsz főmezőgaz-

dásza mondotta el amikor 

ott jár tunk: 

— Eddig már 600 hold őszi 
kalászost fejtrágyáztunk. Na-
ponta átlagosan 40 hold őszi 
vetés, lucerna és legelő kap-
ja meg a tél végi műtrágya-
adagját. A trágyahordásban, 

a fogatosok mellett, ott van-

nak , az asszonyok is. Segít-

ségükkel eddig közel 5 ezer 

mázsa szerves trágyát hord-

tak szét a határban. A ker-

tészetben pedig naponta 

gyakran 200-an is jelentkez-

nek munk á r a A vállalt tét 

nagy: 3 mi l l ió 200 ezer fo-

rint értékű zöldséget akar-

nak termelni az idén. A 160 

holdas öntözéses szövetkezeti 

kertgazdaság számára sok 

ezer négyzetméternyi meleg-

ágyra van szükség. 3800 

négyzetméteren épülnek a 

kora tavaszi hajtatáshoz a 

fóliaalagutak. A fólia alá ke-

rülő karalábépalánták szé-

pen fejlődtek eddig, egy hét 

múl tán ültetni is lehet. Ta-

kó András főkertész biza-

kodva tekint a jövő elé. 

Munkaerőben sem lesz hi-

ány. Nyolcvanhárom szövet-

kezeti gazda egész éves mun-

kaszerződést kötött a tsz-

szel. S szükség esetén szá-

mítani lehet a szántóföldi 

növénytermesztésre is. 

A munka hétköznapjain 
ú jabb jó kezdeményezések 
születnek több szegedi üzem-
ben. Szinte magától értetődő 
például az elvtársi segítség-
nyújtás, a jó tapasztalatok, 
helyes munkamódszerek át-
adása, elterjesztése, az el-
maradók tanítása. A képzett, 
gyakorlottabb munkások se-
gítenek a kezdőknek, az 
ujaknak, s e munkáskollek-
tivák segítenek egymásnak 
is. Szeged ipari üzemeiben 
közel 6 ezer ember verse-
nyez szocialista és e címért 
küzdő brigádban. Köztük 
löbb mint 800 kommunista. 
Az ő segítőkészségük kisu-
gárzik az egész üzemre, s 
emeli az egész kollektíva 
teljesítményét, újabb, na-
gyobb feladatok elérésére te-
szi kepessé. 

versenyben 

KENDERFONÓ: l i É r 
A kenderfonógyár vizes-

fonodájában működő Üj Élet 

szocialista brigád — mely-

nek Tóth József a vezetője 

— az üzem legfrissebben ki-

tüntetett munkacsapata: de-

cemberben valamennyi bri-

gádtag jutalmat kapott a 

nagyvállalattól, amiért pél-

damutatóan vették ki ré-

szüket a munkából , s voltak 

hónapok, amikor 90 órát is 

KÉZISZERSZÁMGYÁR: 
Az ifjúmunkások 

vezetnek 

A Kéziszerszámgyár sze-
gedi gyáregységében hét bri-
gád vesz részt a felszabadu-
lási munka versenyben. Nem-
csak a magúk készítette vál-
lalás teljesítéséért versenyez-
nek, hanem a brigádok egy-
mással is. A vál lalat veze-
tősége és a szakszervezeti bí-
zott súg rendszeresen értékeli 
versenyüket. E napokban a 
szerszámüzem ifjúsági bri-
gádja vezet. Ez az ifjúsági 
együttes az éves versenyben 
a második helyet szerezte 
meg. őket követi a Gábor 
Aron öntöbrigád, amely igen 
6zép teljesítményével szerez-
te meg ezt a helyet. Az év 
első napjától kezdve üteme-
sen termel a precíziós ön-
tödében. Érdekessége ennek 
a versenynek, hogy e két 
kis kollektíva most küzd a 
szocialista cím elnyeréséért 
és maguk mögé utasították 
a már e címet büszkén vi-
selő Üj Élet szerelő és a 
Kossuth kovács-brigádot. 

A szocialista és e címért 
küzdő brigádok példáját kö-
vetve nemes vetélkedés fo-
lyik az üzemrészek között a 
k ivá ló műhely, s a dolgozók 
között az üzem legjobb 
munkása, valamint a kiváló 
művezető, a k ivá ló meós 
és műszaki, valamint admi-
nisztratív dolgozó cím el-
nyeréséért is. A szerszám-
üzemben a legutóbbi értéke-
lés szerint Gulyás Ferenc, a 
STMK-mühelyben Törőciik 

István, a csiszolóban Kovács 
István, az öntödében Ocskó 
Antal , a kovács-műhelyben 
Kotogán Sándorné, a sze-
relőműhelyben Nyitrai Im-
re, a maróműhelyben 
Gyurcsányi Miklós vezet a z 

üzem legjobb munkása cí-
mért folyó versenyben, A 
meósok között Tihanyi Jó-
zsef, a művezetők versenyé-
ben Sarnyai István vezet, 
A legjobb műhely címéi t fo-
lyó vetélkedésben a csiszoló 
van az élen. 

dolgoztak egyszerre két gé-
pen. 

A termelési feladatok elöl 
most, a felszabadulási mun-
kaverseny során sem hát-
rálnak meg! Igaz, az alap-
anyag minősége rendkívül 
változó, ennek ellenére sem 
adnak ki rossz munká t ke-
zükből. Ha nagyobb a sod-
rat az anyagban mint kelle-
ne, inkább leszedik a gép-
ről, vagy nem terhelik le tel-
jesen a gépeket, hogy job-
ban figyelemmel kísérhessék 
a termelést 

Szokatlan erőpróbát je-

lent a brigád dolgozóinak, 

hogy át kell térniük a fo-

noda új, angol gyártmányú 

gépeinek a kezelésére. Ez 

még a gyakorlott fonónők 

számára is több hét tanulási 

időt vesz igénybe. Tóth Jó-

zsefné és Csonka Imréné 

máris az ú j gépeken dolgo-

zik, s míg azelőtt 9—10 mo-

tollaszedés volt a teljesítmé-

nyük, most nem ritka a 16— 

17—18 sem. Rövidesen még 

két brigádtag áll az új, mo-

dem angol gépek mellé. 

ii i 

S Z Ö V Ő G Y Á R : 
A Kenderfonó és Szövő-

ipari Vállalat újszegedi szö-
vőgyárában január derekán 
határozták meg ú j felaján-
lásaikat a szocialista és a 
szocialista címért küzdő bri-
gádok. Hazánk felszabadulá-
sának 20. évfordulója ú j len-
dületet adott a kollektív 
munka, kollektív élet megte-
remtésének. 

És új, alakuló brigádok is 
követik a példát. Az utóbbi 
napokban négy csoport je-
lentette be brigádalakítási 
szándékát: kettő a cérnázó-
ból, egy a vetülékcsévélő 
üzemrészből, egy pedig a 
szövődéből. A napokban ké-
szítik el vállalásaikat. Min-
denütt a százszázalékos terv-
teliesítést az első 

áruk részarányúnak növelé-
sét tűzik ki elsőrendű cé-
lul. 

Az „öreg" brigádokban is 
jól halad a munka. Az átla-
gos teljesítmény 105 száza-
lék. Ebben a versengésben 
azonban a Gagarin-brig ád 
110 százalék feletti, a Már-
cius 8.-brigád pedig 107 szá-
zalek kórül i teljesítménnyel 
vezet. És nem maradnak le 
a fiatalok sem. Az ifjúsági 
Rózsa Ferenc-brigád szinte 
minden értékelés alkalmával 
az elsők között szerepel. A 
brigádok nemcsak a minden-
napi munkában á l l ják meg a 
helyüket, hanem a szoctalis-
ta embertípus formálásában 
is példamutató munkát vé-
geznek-

földeken 
Berta Ádám traktoros már nyári műszakban dolgozik. 
Látástól sötétedésig ül traktorán, egymaga több száz 

holdra szórta ki eddig a műtrágyát 


