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Készülődés az őszi
Fiatalok
betakarításra
társadalmi munkája
Szegeden majdnem
Szép eredmények
Tegnap, pénteken a városi
tanácsnál
Prágai Tibor tanácselnök-helyettes elnökletével ülést tartott a
tanács vb társadalmi m u n k á t
szervező szakbizottsága. A
bizottság
megtárgyalta
a
KISZ Szeged városi bizottságanak társadalmi munkát
szervező
tevékenységéről
szóló beszámolóját, és meghallgatta a tanács vb művelődésügyi osztálya vezetőjének, Forgó Pálnak az oktatási intézményekben végzett
társadalmi munkákról szóló
tájékoztatását. A bizottság
emellett megvitatta a társadalmi munka szervezésének
soron következő teendőit, és
körvonalazta az V.
ötéves
terv néhány feladatát is.

hatmillió
forint
a Járásban Is

ennél is többet tudna végezni, ha munkájukat, energiájukat még céltudatosabban
és átgondoltabban lehetne
megszervezni.
A KISZ Szeged városi bizottságának értékelése szerint a társadalmi
munkát
szervező szakbizottság elindította azt a kedvező folyamatot, amely további reményekre jogosít. A
sikeres
folytatás érdekében a KISZbizottság javasolja, hogy a
társadalmi
munkaakciókat
az eddiginél is gondosabban,
alaposabban szervezzék
meg
és készítsék elő. A KISZ-bizottság megjelölte saját feladatait is. Többek
között
vállalják az 1974-ben
elkezdett erdei tornapálya épí-

hatták
át rendeltetésének
például a balástyai házasságkötő-termet és a kisteleki ú j óvodát. A járás KISZesei a vietnami szolidaritási
akcióba is
bekapcsolódtak:
augusztus l-ig 93 ezer forintot gyűjtöttek össze a szolidaritási alap számára,
Kulcsár Péter végezetül a
fiatalok további feladatairól
szólt. Tovább kell népszerűsíteni, s mozgalommá
fejleszteni az Alkotó
Ifjúság
pályázatot. A tanulmányi és
munkaversenyek kapcsán az
eddiginél nagyobb figyelmet
kell fordítani a szakmunkásképzésre,
Az ülés a munkaversenyben élenjáró KlSZ-alapszervezetek, ifjúsági brigádok és

Figyelemre méltó az
a tésének befejezését, a Tisza
tájékoztató, amelyet a KISZ bal p a r t j á n a k rendezését, a
Szeged városi bizottsága ál- t a r j á n i csónakázótó építésélított össze arról, hogy 1974- nek segítését, s azt, hogy toben és az idén mit végeztek vábbra is mozgósítanak
a
a társadalmi munka szerve- társadalmi m u n k á t szervező
zésében. Sokat tettek, hiszen szakbizottság által kezdeméa KISZ-fiatálok
nemcsak a nyezett akciókra.
városszépítő, építő munkából
*
veszik ki részüket, hanem az
A
tavaly
meghirdetett
üzemekben,
vállalatoknál
is kongresszusi és felszabaduszámos társadalmi
munka- lási munkaverseny eddigi tafelajánlassal segítik a terme- pasztalatait, eredményeit értést feladatok
megoldását,
tékelték tegnap, pénteken a
Emellett egy országos, egy KISZ szegedi járási bizottmegyei. és 18 városi KISZ- ságának ülésén. Ott
volt
védnökség bizonyítja a fiata- Bódt György, a KISZ Csonglok lelkes tenni
akarását, rád megyei bizottságának elvalainint m a j d n e m 40 mun- ső titkára, Krasznai Mihály,
kahelyi sportpálya, 36 meg- az MSZMP szegedi járási bilevő és négy épülő ifjúsági zottságának
osztályvezetője
klub.
és Kálló Antal, a Hazafias
Természetesen a városért Népfront szegedi járási titIs sokat tettek a KISZ-tagok. kára.
1973-ban több mint 400 ezer
Kulcsár Péter, a KISZ jáforint
értékű
társadalmi rási bizottságának
titkára
m u n k á t végeztek, és a város elmondta, hogy a KISZ KB,
szépítésében,
fejlesztésében a Hazafias Népfront Orszámajdnem
kétezren, vettek gos Tanácsa és a SZOT körészt. Ugyanebben az esz- zös felhívására kibontakozó
tendőben a munkahelyeken társadalmi méretű
munkaés az iskolákban több mint versenyből a járás
KISZ4 ezer fiatal félmillió forint v esei alaposan kivették réertékű munkát végzett. Ta- szűket. Vállalásokkal,
felvaly még szebb eredmények ajánlásokkal,
társadalmi
születtek. A városért két és munkaakciókkal segítették a
fél ezer fiatal egymillió 400 X. kongresszus
gazdasági
ezer forint értékű
munkát célkitűzéseinek megvalósítávégzett, a különböző munkasát, s a negyedik ötéves terv
helyek és iskolák is
több teljesítését. Az
alapszervezemint 1,4 millió forint értéket tek társadalmi
munkaverseköszönhetnek
annak a majd- nyébe negyvenhét
alapszerv
nem négyezer KISZ-tagnak,
kapcsolódott:
több mint 48
akik részt vettek a külön- ezer órát teljesítettek.
Kiböző társadalmi munkaakciemelkedő eredményt ért el
ókban. A kommunista
mű- többek között Balástya, Borszakokkal
együtt
tavaly dány, a kübekházi Sarló-Kamajdnem
5,9 millió
forint lapács Termelőszövetkezet, a
értékű
társadalmi
munkát kisteleki gimnázium, a móvégeztek a KISZ-esek Szege- rahalmi és az
ásotthalmi
den:
szakközépiskola
alapszerveHosszasan lehetne sorolni zete. Az őszi
betakarítást
azokat az akciókat, amelye-: harminckét alapszerv
segíket a fiatalok vittek sikerre, tette, közel 35 ezer óra tárköztük az olajipari, a hús- sadalmi munkával dicsekedipari védnökséget, a Tabán hetnek. A legtöbb zöldségféUtcai óvoda építését, amely- lét és gyümölcsöt a rúzsai
ben szintén nagy
tészük Napsugár
Termelőszövetkevolt, az alsóvárosi szociális zet fiataljai szedték. A védotthon segítését, vagy az er- nökségvállalások
elsősorban
dei tornapályát, az ifjúsági szociális és kulturális intézklubokat, óvodák és bölcső- mények létesítésére, időbeni
dék karbantartását. S az is átadására irányultak. A kinyilvanvaló, hogy a Szege- lencezer
órás
társadalmi
den élő 20 ezer KISZ-flatal munka eredményeként
ad-

KISZ-tagok
kitüntetésével
zárult. A KISZ járási bízottságának vándorzászlaját s az
ez alkalomra készített emlékplakettet
kilenc KISZalapszervezet és két ifjúsági
brigád vette át. Huszonhárom KISZ-tagot oklevéllel és
emlékplakettel
jutalmaztak.

Ezekben a napokban
a
nyári munkák
fáradalmait
pihenhették a határ dolgozói, a küzdelmes aratás után
köszön tve
méltó ünneppel
alkotmányunkat, a munkásaz ú j
paraszt szövetséget,
kenyér ünnepét. Köztudott,
hogy a nagy esőzés, a belvizek tetemes károkat okoztak
a szegedi, Szeged környéki
és Csongrád megyei mezőgazdasági
nagyüzemeknek,
háztáji gazdaságoknak.
A károkat bizottság méri
fel, annyi
már bizonyos,
hogy a közös gazdaságok bejelentései alapján
mintegy
340 milliö forint hozamveszteséggel számolnak a belvíz
következtében. Mégis, az első félév
tapasztalatai azt
mutatják, hogy a szövetkezeti
tagság
akarásával,
munkaszeretetével, a nagyüzemi keretekkel megálltuk
az idők próbáját, az elkövetkezendő hónapokban a mezőgazdasági nagyüzemekben
igyekeznek, hogy a tervezett
eredményt elérjék. Segíti ezt
a társadalom elismerése is.
Elég említenünk, hogy szerdán például
Pusztaszeren,
a Hétvezér Termelőszövetkezet tagjai is érezhették, a
tisztességes munka megtermi gyümölcsét. Nem is olyan
régen ez a közös gazdaság

tetemes mérleghiánnyal bajlódott, ám azóta gyökeresen
megváltozott a közös becsűlete, nem utolsósorban okos
gazdálkodással, hiszen az első félévi mérleg is azt mutatja, az idén sem
zárják
rosszul az esztendőt. A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója lett Szeri Antal majorgazda, Vigh Illés
önkéntes
rendőr, Muhel József fogatos, Szeri István növénytermesztő munkacsapat-vezető
és
i f j . Kecskeméti
István
szerelő. Ugyanakkor a tanács jutalmazta elismerő oklevéllel és szerény tárgyjutalommal azt a 35 személyt,
aki a társadalmi munkában
legjobban kitűnt, és a kongresszusi
munkaversenyben
élen járt.
Az erkölcsi és anyagi megbecsülésnek a jele az is,
hogy az állami gazdaságokban
arany pecsétgyűrűvel
tüntették ki a kiváló munkásokat, Felgyőn, az állami
gazdaságban az ú j kenyér
ünnepén először jutalmazták
arany pecsétgyűrűvel
azo
kat, akik egy munkahelyen
dolgoztak negyedszázadon át.
Az sem lebecsülendő, amit a
Tisza—Maros Szög Tsz alapszabálya rögzít, hogy a téesz
tagjai részére 10, 25 ós 30
éves tagsági viszony fennál-

Vasúti előszállítások

A szövetkezeti majorokban egyre sürgetőbbé válik
az őszi betakarításban részt
munkagépek
v e v ö e r ő_ és
karbantartása, javítása.
Az
idén nagyobb gondot jelent
a szokásosnál, hiszen a nyári m u n k á k idején sokat rongálódtak, elhasználódtak
a
gépek,
felújításuk sokkal
költségesebb, esetenként pedig alkatrészhiány is akadályozza. Hét közepén megkezdődött a cukorrépa szedése.
A betakarító gépek megindultak.
A terméskilátások
jók. Az idén 123 ezer hektárról t a k a r í t j á k be a répát, ami jóval több, az élmúlt évi területnél. A szegedi és
Szeged
környéki
gazdaságokban ez a fontos
ipari növény nem nagy területen díszlik.

Napjainkban igen lényeges, hogy a mezőgazdasági
nagyüzemek kellő mennyiségű és minőségű vetőmaggal
rendelkezzenek.
Csongrád
megyében négy
vetőmagszaporító gazdaság működik.
Azt a mennyiséget, amit a
megye
vetőmagterméséből
nem tudnak kielégíteni, központi
készletekből,
főleg
Szolnok és Dombóvár vidékéről kapják meg az agrárüzemek. Esetleges későbbi
igények álapján a központi
készletekből
Bezosztája 1,
Avróra MV. 2-es, GK. 3-as
és Kavkáz fajtákból 2-e6 és
3-as szaporítási fokút bocsát
rendelkezésre
az Országos
Vetőmagtermeltető és Ellátó Vállalat. Szinte hangsúlyoznunk sem kell, hogy a
Somogyi Károlyné felvétele
kiszállított vetőmagot minFarönköket raknak ki a vagonból a Tisza-pályaudvaron
den
termelőszövetkezetben
Az ország hat vasútigaz- felelően meghaladja
a 103 79 és fél százaléka közleke- feltétlenül csávázzák, anélgatósága közötti munkaver- százalékot. A sikeres előszál- dett
menetrendszerűen, kül elvetni felelőtlenség.
senyben — az első
félévi lításokkal
egyenletésebbé Mindkét
érték meghaladja
eredmények alapján —
a v ólt a vasutasok munkája s
országos átlagot.
Sz. L. t
f
szom^atóWif^mStt mindez részben a ElittaA növekvő vasúti teljesíts S g
tóK a megyei építőipari vál- «
^
^
&
ezzel elnyerte a vezéngaz- lalatok vezetőinek igyekeze- szerűsítését
is
amelyet
gató Dicsérő Oklevelét
A te; előrelátását dicséri.
uv-ancsak fontos feladatnak
jó munka elismeresekent az
^
az igazgatóság. Taf e l a d a t a d ó d i k a s z e _ tekint
igazgatóságon rendezett ün- gedieknek a „kocsikiegyenlí- v a l y decemberben fejeződött
a
népségén harminc
Kiváló tesek" területén is, hiszen ^
Szajol—Lökösháza voDolgozó kitüntetést adtak át elsősorban
Záhonyba, na- nal villamosítása. Ezzel
a
a munkásoknak alkalmazót- p o n t a e g y t u c a t n y i irányvo- korszerű vontatás részaráa munkasoknak, alkalmazót- n a t Q t k ü l d e n e k F é l é v a l a t t n y a 72-ről 77 százalékra nótáknak.
132 ezer 769 üres kocsit ad- vekedett. A villamos vontaJói sikerültek a vasútnál tak ki, ezzel maradéktalanul tás aránya ebből több mint
az idei előszállítások,
311 eleget
tettek kötelezettsé- 1 0 százalakot tesz ki.
ezer tonnával több kő- és g ü k n e k Ugyancsak sikernek
örvendetes, hogy az eddiA
Szolnoki
Cukorgyár
kavicsküldemény
érkezett számít, hogy az atlagos ko- ginéi jobb eredményeket
a
többek között
be mint a tavalyi év ha- csitartózkodás — amelyet a balesetek számának csökke- körzetében,
Tiszajenőn,
sonló időszakában.
így az menetrendszerűen közlekedő nése közepette érték el az Rákóczifalván,
igazgatósag területén
kira- vonatok aranya határoz meg, igazgatóság dolgozói. Az első Mezőhéken megkezdődött a
rópai bútoripari és kereske- kott kocsik száma több mint két százalékkal csökkent az félévben halálos
és súlyos cukorrépa betakarítása. Ezdelmi cégek sorában ott lesz négy és fél százalékkal nö- első hat hónapban. A sze- üzemi balesetük nem volt. zel egyidejűleg idény előtti
a Zala és a Kanizsa bútor- vekedett.
Az áruszállítási mélyvonatoknak több m i n t Nem ért b a j közlekedő vo- főpróbát tartanak a korszegyár is garnitúráival.
rűsített cukorgyárban.
faerv teljesítése ennek meg- 98. a tehervonatoknak pedig natokat sem.

Főpróba
a cukor'
gyárban

Bútoraink Grazban
Egy hónap múlva t a r t j á k
B hagyományos
Ő6Zi grazi
nemzetközi
bútorkiállítást
Ausztriában A jelentős eu-

lása esetén jubileumi Jutalom fizetendő, 10 év
után
kétheti, 25 ev utan negyheti,
30 év után hatheti munkadíj. A közelmúltban tizenhat
szövetkezeti
gazda
kapta
meg a jubileumi jutalmat,
összesen 63 ezer forintot.
Ünnep után ismét benépesült a határ. Folytatódtak a
talajmunkák, készítik
elő
őszi vetéshez
a táblákat,
tart még
a szalmalehúzás,
-bálázás is. A homokosabb,
partosabb
részeken,
így
Pusztaszeren
is megkezdődött a fűszerpaprika előszedése. Ez a fűszernövény dísze Szegednek,
s a Szeged
környéki tájnak,
ám
az
utóbbi
években mostohán
bánik a termelőkkel,
kevés a haszna. Ez az év sem
ígér rekordtermést, bár néhány közös gazdaságban
a
tervezetten felül fizet ez a
fontos ipari növény.
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