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A mezőgazdaság 
várja a fiatalok 

segítségét! 
A KISZ Központi Bizottsága és a Ma-

gyar Úttörők Szövetsége országos felhí-
vására megyénk több üzemi és tanintézeti 
KISZ-szervezete jelentkezett, hogy részt 
vesz a rossz időjárás miatt elhúzódott be-
takarítási munkákban. A mezőgazdasági 
nagyüzemeknek, termelőszövetkezeteknek 
továbbra is szükségük van a segítségre; 
vár ják a fiatalok kollektíváit. 

Feladatunk a megtermelt értékek meg-
mentése, annak biztosítása, hogy ne vesz-

szen kárba a mezőgazdaságban dolgozók 
egész évi munkája . 

A további igényeket és jelentkezéseket 
a Csongrád megyei tanács mezőgazdasági 
és élelmezésügyi osztálya gyűjti össze, 
koordinálja és a legszükségesebb munkák-
ra irányít benneteket. Mi, if júkommunis-
ták, segítsük a betakarítást, jelentkezzetek, 
az időpont és létszám megjelölésével. 

A KISZ 
Csongrád megyei Bizottsága 

Diákok a mezon 
Kint a határban szokat-

lanul hűvös szél sodorja az 
ember szemébe a homokot. 
A kisteleki Magyar—Szovjet 
Barátság Tsz egyik burgo-
nyatáblája felé haladunk, a 
szegedi élelmiszeripari főis-
kola diákjait szállító csuk-
lós busszal. Közel vagyunk 
már a célhoz, előttünk az 
utolsó tájékozódási pont, a 
fenyveserdő. Innen csak pár 
lépés a hatalmas krumpli-
föld, pótkocsis traktorokkal, 
és két „villázóval". Prakt i-
kus gépek ezek, kiemelik és 
kiterítik a földben termett 
gumókat. 

Az erdő mellett még erő-
sebben sodorja a szél a ho-
mokszemeket. Melegen öl-
tözött lányok és fiúk színes 

tábora szorgoskodik, szedi a 
burgonyát. Néhol még a me-
legítő alól kikandikáló al-
sóruha visszagyűrése is el-
maradt, mert egyrészt pisz-
kos a kéz, kár hozzányúl-
ni, másrészt ebben a nagy 
munkában nincs rá idő. 
Sietni kell, jön az eső. Ko-
vács István tanár és Szál-
kái János, a munkacsapat ve-
zetője állandó mozgásban 
vannak, hol itt, hol ott se-
gítkeznek. Őket faggatom a 
termelőszövetkezet és az is-
kola kapcsolatáról, a diákok 
munkájáról. 

Kovács tanár úr leteszi a 
teli vedret, tornacipőjével el-
rúg egy szúrós kórót, és csak 
azután mondja : 

— A termelőszövetkezet 

A z élelmiszeripari t o i s K o l a diákjai a kisteleki h a t á r b a n 

Műszaki klub 
az MTESZ-ben 

Tegnap, pénteken este 6 
órakor ünnepélyes keretek 
között megnyílt az MTESZ 
műszaki klubja Szegeden, a 
Technika Házában. Jelen 
volt az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának képvi-
seletében Gyórffy László. 
Ott voltag a műszaki és tu-
dományos élet kepviselői. 

Az MTESZ Csongrád me-
gyei szervezetének elnöke, 
dr. Kovács Ká lm 'n imrr 'ot t 
megnyit S beszédet. Kiemel-
te: hasm~s a kezdeménye-
zés. mert a me~ye mű za' i 
értelmiségének összefogás'' t 
szolgálja. A következő hó-

naptól kezdve rendszeres 
foglalkozásokat tartanak a 
Technika Háza klubhelyisé-
gében a szervezet tagegye-
sületei, nemcsak s ' a ' m a i 
témákat, hanem kulturális 
program?kat is tervednek. 

Tegnap Sinka Jó . se', az 
Egyesült Izz ' lámpa és Vil-
lamossági RT osztályvezető-
je tartott előadást az aszt-
ronautika erecményeir j l és 
távlatairól, majd színes fil-
met veti ettek az A coll -
programról, „InterkoTnosz" 
címmel pedig a szovjet űr-
repülésről. 

Nöakti visták 

A Közalkalmazottak Szak-
szervezete Csongrád megyei 
bizottsága és nőbizottsága 
pénteken délelőtt aktíva-
ülést tartott, ezen a nőpoli-
tikái határozatok megvalósí-
tásának tapasztalatairól és 
további feladatairól adott 
tájékoztatást Bíró Lajos, a 
szakszervezet megyei titká-
ra. 

Elmondotta, hogy a szak-
szervezeti tagok 57 százalé-
ka nó, s ez már önmagában 
is igazolja a nőpo'itikai fel-
adatok fontosságát. Lénye-

pártszervezfete kért meg ben-
nünket, hogy segítsünk. Ter-
mészetes, talán mondani is 
fölösleges, hogy örömmel ve-
szünk részt a betakarításban. 
Most 250 diák dolgozik, és 
eddig 35 vagon terményt 
szedtünk föl. 

A munkacsapat vezetője 
gondterheltnek látszik, ha 
az esőfelhőkre néz. Kicsit 
elkeseredve beszél: 

— Nem csoda, hogy nehe-
zen haladnak. Még a mun-
kához szokott embernek is 
megerőltető ilyen időben dol-
gozni. Pedig nagyot segíte-
nek raj tunk, nem is tudom, 
mi lett volna velünk, ha 
nem kapjuk meg ezt a támo-
gatást. 

A gyerekek sűrűn válto-
gatják a vödröket Megkér-
deztem az egyik csoportot, 
milyen érzés a tanterem után 
egy-két nap a szabadban, a 
termelőmunkában. 

— Szívesen csinálom, ha 
nehéz is, mert jól jön ez a 
kis pénz — mondja Németh 
Erzsébet. Huszár István, a 
KISZ-titkár azt mondja, 
l/pllápfli yvffifcénrtireir 'sze-
retnynek " r é n ^ l l j , ÜSTÚTafi-
dulásokat szervezni az igy 
keresett pénzből. Egy ma-
gas lány, Gorics Erika szá-
mol: egy vödör fölszedett 
krumpliért egy forint jár, és 
ha nincs ilyen hideg, mint 
ma, akkor 120—130 forin-
tot keresünk. 

Farkas Anna a kezét mu-
tatja, tele apró fekete pon-
tokkal. 

— Tele tüskével a ke-
zünk, emiatt nem haladunk 
úgy, mint tegnap, amikor 
tiszta földből kellett felszed-
ni a krumplit. 

Új ra fölteszem a kérdést, 
hol jobb? itt, vagy az isko-
lában? 

— A csoport kórusban fe-
lelt: — Az iskolában, mert 
ott most jó meleg van. 

Valóban rossz az idő a 
mezei munkára, de éppen az 
idő sürget. Mindenképpen jó 
megoldásnak tűnik, a ter 
melőszövetkezetek és az is-
kolák évek óta tartó kapcso-
lata. A teljes gépesítés mel-
lett is nagy szükség lehet a 
kétkezi munkára, főleg ősz-
szel. A kisteleki Magyar— 
Szovjet Barátság Tsz-ben a 
diákok 120 vagon burgonyát 
szedtek föl ezen az őszön. 

Majoros Tibor 

Az esztergapad mellett 
meti Gyula jó munkája ered* 
ményeként. A párt tagjai so» 
rába léphetett Seprényi Ist-
ván kotrós, aki. nehézgépen 
dolgozik, fiatal és a törzs-
gárdához tartozik, továbbá a 
nála idősebb Novak István 
fűtő, aki szintén törzsgárda-
tag. Egy harmadik tagfelvé-
telre pedig ebben a hónap-
ban kerül sor. 

A tápéi gépészeti üzembe lyókon, a belvízvédelemben, 
éppen jókor érkezett a foto- s mindezt 1120 fizikai és 380 
riporter: lencsevégre kapta szellemi dolgozó végzi, ku-
egy pártcsoport tagjait, akik bikosok, nehézgépkezelők, 
egy nagyobb munka megbe- szakmunkások, technikusok, 
szélese végett jöttek össze az mérnökök. A vízügyi szolga -
esztergapad mellett. Ez a k i s lat természete szerint oszla-
momentum is arra vall, hogy nak meg a munkaterületek 
a kommunistáknak nem kö- is. Van a gépészet, a szegedi 
zömbös, hogy egy-egy társuk, szakaszmérnökség és az igaz-
vagy kollektíva keze alól mi- gatóság központja, amely 
lyen munka kerül ki. E kép komplett egészet alkotva tar-
láttán merült fel a gondolat, tozik össze a pártéletben is, 
hogy beszélgessünk Kakuk míg a hódmezővásárhelyi, a 
Istvánnal, az Alsótiszavidéki csongrádi és a szentesi sza-
Vízügyi Igazgatóság csúcs- kaszmérnökségen dolgozó 
pártvezetőségének ti tkárával pártszervezetek önállóságuk- ar ra is, hogy a tagfelvételre 
a náluk folyó pártépítésről, kai, de együttműködési jog- ajánlottakkal ki foglalkozott 
általában az igazgatóságnál gal kapcsolódnak az egysé- előzetesen, és milyen lelkiis-
dolgozó kommunisták helyt- ges irányításhoz. Az összlét- meretesen. A gépészetnél ezt 
állásáról. Legtöbbet ő tud er- szám 11 százaléka párttag. A 
ről mondani, hiszen osztály- fizikai dolgozók párton belüli 
vezetői munkaköre mellett aránya 60 százalék. A leg-
1963 óta tölti be mai tiszt- jobb aránymutató viszont a 
ségét, azelőtt, 1956-tól pedig szegedi 

SOKAN 
TANULNAK 

Rákér-
deztünk 
termé-

szetesen 

a munkát Szegszárdi Mi-
hályné üzemágvezető kapta 
és vállalta, aki egyben a 
csúcsvezetőség tagja is. Hogy 

szakaszmérnökségen mennyire lelkiismeretes mun-
ugyanitt alapszervezeti párt- található. Itt a párttag fizi-
titkár volt. Annak idején, kai dolgozók aránya 80 szá-
mint salgótarjáni bányász, 17 zalék, s ez nagyon is érthe-
éves fővel lépett a párt so- tő. Ácsok, kubikosok, beton-
raiba. Akkor, 1946-ban még szerelők, lakatosok képvise-
nem dőlt el, hogy ki kit győz lik a munkásságot, és terü-
le, kié lesz a hatalom. 

A DERÉKHAD 
TAPASZ-

TALATÁVAL 

— Tör-
ténelmi 

tény, 
hogy 

letileg is ez a legnagyobb 
szakaszmérnökség. Az or-
szághatártól Csongrád és 
Bács megye jelentős részét 
átkarolva tartozik hozzá a 
folyószabályozás, belvízvéde-

csak a j e n l ; vízrendezés, műtárgyak 
munkásosztályé le- építése. Az ószentiváni ú j 

szivattyútelep építése is en- terménynek megfele l 
nek a szakaszmérnökségnek a 
munkája volt, aztán megbíz-
ták a szegedi partfal rekonst-
rukciójával is. 

magyar 
hetett a hatalom, a mienk — 
mondja most mosolyogva 
Kakuk István, s egy pilla-
natra visszaréved a múltba, 
a maga és a vele egyívású 
társai út jára. Az ő generá-
ciója volt tizenéves, amikor 
füstölgő romokban hevert az 
ország. Ma viszont a derék-
had tapasztalatával és böl-
csességével ő is egyike azok-
nak, akik hitük szerint fele-

kát végzett, azt bizonyítja az 
eddigi eredmény: akiket j a -
vasoltak, azokat elfogadta a 
taggyűlés kollektívája. 

— Sok, rendkívül sok a 
pártba felvételre jelentkező 
az igazgatóságon, a szellemi 
munkakörben dolgozók közül 
— jegyzi meg a csúcsvezető-
ség titkára. — Dr. Boldizsár 
Sándor pártt i tkár legutóbb 
arról tájékoztatott, hogy van 
is ú j jelöltjük, aki mérnöki 
beosztású és minden köve-

ÉLMÉNY-
5ZÁMBA MEGY 

Mint megtudtuk, ebben a. 
pártszervezetben kicsit sür-
gető is szem előtt tartani a 
pártépítést, mert idén hár-
man is mennek innen nyug-

/ A párt- díjba, s a helyükbe lépni f ia-
élet itt taloknak kell, a r ra érdeme-
ismoz- seknek. Erre minden lehető-

galmas, ségük megvan, mert ösztön-

1 ősséget éreznek az utánuk t™' ^ ^ A Z ** ^ ° l 8 ° Z Ó * * őket a továbbtanulásra iosseget ereznek az kommunisták egy-egy tag-i ^ . c t i ^ ™ boldogulásáért, " politikailag és szakmailag 

Szocialista brigádvezeli 
megbeszélése Vásárhelyen 

ges előrelépésnek számít, 
' hogy egyre több nő kerül 
képességeinek megfelelő, ve-
zető beosztásba. 

A nőbizottság gazdag moz- j 
galmi tapasztalata és a több i 
száz aktivista sikeres munká-
ja elismeréseként a tanács-
kozás végén Lácsán Mihály- j 
né, az Országos Béketanács 
tagja a békemozgalomban 
végzett kiváló munkáért a 
Béketanács emlékplakettjét 
adta át a megyei nőbizott-
ságnatc. 

Tegnap, pénteken Vásár-
helyen. a Petőfi Művelő ó-
si Központban rendeztet 
meg a vásárhelyi he'ek ke-
retében már hagyom' nyos 
szocialista brigádvezetői ta-
nácskozást. Dr. Csatordai 
Antal, a városi tanács elnö-
ke imndot t megnyit'11. Ju-
hász J 'zsef . a megvei oár ' -
bizottság tagja, a Szakszer-
vezetek Csongrád meg 'e i 
Tanácsán"k verető titkára 
tartott el~ad !st. Beszé lében 
az MSZMP XI. kongress u-
sa és hazánk felszabadulásá-
nak 30. évfTdulőjti tisztele-
tére indított m'.'n1'HV~senv 
tapasztalataival, eddigi ered-

következő • _ 
beosztásuk szerint pedig £?ulese szinte élményszámba egyaránt. A három alapszer-
megkövetelik a tisztes mun- megy: annyi a felszólalás, vezetből 280-an tanulnak kü-

m e r t 8 csak ^ a f é f a z S ^ L Z Z ^ I L ^ ' ^ lehet valaki az ember. szellem, hogy lornóczky Pe- b a n > m i n t e g y 3 0o-an pedig a 
Három megyére szóló ha- t e r Pártt i tkár alig győz rá szakszervezet által rendezett 

táskörre terjed ki az ATI- válaszolni. Ha más munkája oktatásban vesznek részt 
VÍZIG munkálkodása a fo- nem akadályozza Kakuk Ist- Egyetemeken, főiskolákon 

vant, akkor ezeken a taggyű- 2 9 _ e n tanulnak, többen má-
léseken is mindig részt vesz s o d i k diplomájukat szerzik 
a csúcsvezetőség képviseleté- m e g . Technikusok például 
ben, hiszen az itt dolgozó mérnöki 
kommunistákon sok múlik, 
hogy a szakaszmérnökség évi 
80 milliós termelési terve 
maradéktalanul megvalósul-
jon, életet nyerjen a külön-
böző beruházásokban. ményeivel foglalkozott El-

mondotta, hogy a SZOT ér-
tékelése scerint az iparban 
8,4 százalékos termelésemel-
kedést jelent eddig a ver-
seny, a mezőgadas ' igban 
pedig — amennyiben a mos-
tani betaka ítási gondjkat 
sikerül megoldani — az elő-
irány -ott 2—3 százalek is he-
lyett 5 százalékkal lesz na-
gyobb a m e g t r m e l t érték, 
mint tavaly. 

Az előadást követően sz~>_ 
cj' lista brigádve'etők szólal-
tak fel, s mondották el vé-
leményüket, mutat'.ák be 
brigádjuk munkáját , ered-
ményei t 

diplomáért tanul-
nak, míg az általános mér-
nök szakmérnöki képesítést 
szerez. Négyen műszaki dok-
torátust szereztek, tizen pe-
dig már rendelkeznek szak-
mérnöki diplomával. Segítik 

— A pártépítéssel még a továbbtanulásban azokat is, 
sincs itt minden rendben — akik még lentebb járnak, kö-
teszi hozzá Kakuk István —, zépíokú oktatásban; gimná-
jóllehet, az adottságok is ne- ziumban, technikumban, 
hezebbek a szétszórt munka- szakiskolában. A pártszerve-
területekre, illetve azokról zetek felmérték, hogy a fizi-
haza naponta utaznak a dol- kai dolgozók közül hányan 
gozók. Annál jobb viszont a nem rendelkeznek még álta-
szocialista brigádok munká- lános iskolai végzettséggel, 
ja, amelyben természetesen Most azor. munkálkodnak, 
szintén a kommunistáké a hogy létrehozzanak egy ki-
kezdeményezés. Idén inkább a helyezett általános iskolai 

ipái gépüzem pártszerveze- osztályt, ahol sikerre] tanul-
'e gyarapodott a vezetőség hatnak, 
és a fiatal párttitkár, Né- Lődi Ferenc 
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