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Szeged minden dolgozója bekapcsolódik 
a Petőfi-hét eseményeibe 
Előadások az üzemekben és falvakban 

ozegtd és környékének dol-

gozó népe nagy érdeklődéssel 

készül a kedden megkezdő-

dött Petőfi-emlékhét ünnep-

ségeire. Az emlckhét esemé-

nyei mi rden dolgozót meg-

mozgatnak a városban, üze-

mekben és fa lvakban eey-

vránt. n 

Pénteken este fél 7-kor a 

városháza közgyűlési termé-

ben a Magyar Dolgozók Párt-

j a Nagyszegedi Pártbizott-

sága rendezésében lesz Pe-

tőfi-est. Ezen dr Erdődi Jó-

zsef elvtárs, főiskolai tanár 

iMiért népszerű Petőfi a 
Szovjetunióban?* címmel tart 

érdekesnek ígérkező előadást. 

Az előadást Petőfi-versekkel 

és Petőfiről szóló költemé-

nyekkel tarkí t ják. 

Ugyancsak pénteken este 

B órakor a Szabadságharcos 

Szövetség nagyszegedi cso-

portja rendez Petőfi-ünnepsé-

get a Petőfi Sándor-sugárút 

8. szám alatti székházában. 

Szombaton minden nagyobb 

Bzegedi üzemben előadás ke-

retében emlékezmek meg Pe-

tőfi életének és taní tásának 

jelentőségéről. Szombaton 

délután ünnepélyes keretek 
között nevezik el az eddigi 
Somogyi-telepet Petőfi Sán-
dorról. I t t Dénes Leó elvtárs, 

polgármester mond beszédet. 

Szombaton este 9 órakor a 

M INSZ nagyszegedi szerve-

zete rendez nagyszabású Pe-
tőfi-tábortüzet a Dóm-téren. 
Szeged i f júmunkásai , dolgozó 

parasztfiatalok. úttörők, 

egyetemista és középiskolás 

diákok dallal, táncial, szava-

latokkal emlékeznek a sza-

badságharcra és nagy költő-

jére: Petőfi Sándorra. 

Vasárnap délelőtt Sztged 

dolgozói Petőfi mellszobrát 
koszorúzzák meg a Dóm-té-

ren. A koszorúzásnál Szilágyi 
András elvtárs, az M D P 

Nagyszegedi Pártbizottságá. 

nak szervező t i tkára mond 

ünnepi beszédet. Vasárnap 

délután 5 órakor az újszegedi 

szabadtéri színpadon válto-

zatos műsorú Petőfi-délután-

nal zár j ák be a szegedi Pe-

tőf i emlékhét eseményeit. Ez-

alkalommal a Szegedi Nem-

zeti Színház színészei, vala-

mint több szegedi művész és 

a legjobb kul túr csoportok 

szerepelnek. 

Vasárnap egyébként min-
den nagyszegedi községben 
és tanyaközponton is megem-
lékeznek Petőfi halálnak év-
fordulójáról. Központ i elő-

adók ismertetik mindenütt 

Petőfi jelentőségét történel-

münkben és irodalmunkban. 

Igen sok helyen Petőfi-ki-

állítást is rendeznek. 

Nagyszegeden 9 mázsa 
a hoidankénti cséplési eredmény 

b ú z á b ó l 
Szépen ha lad előre a terménybegyűj tés is 

A nagyszegedi operatív bi-
zottság szerdai ülésén foglal-
koztak a csáplés és terménybe-
gyűjtés'eddigi eredményeivel. 
Megállapították, hogy a csép-
lés általában mindenütt szépen 
halad előre és a legtöbb he-
lyen igen jó cséplési eredmé-
nyek mutalkoznak. A cséplés-
sel egyldőben a termény begyűj-
tés is szépen halad előre és 
a szövetkezeti raktárak minde-
nütt kezdenek megtelni. 

A eséplésröí julius 24-1 ba-
táridővel készült a legutóbbi ki-

Pz „A<ivag és fldílszQlqálfafás* 
legújabb száma a napokban je-
lent meg. Közti a Bolgár Kom-
munista Párt Központi Bizott-
ságának felhívását a Párt tag-
jaihoz és a bolgár néphez 
Georgi Dimitrov eMárs elhuny-
ta alkalmából. 

A nemzetközi kérdések köré-
ből Szokolov érdekes cikkét ol-
vashatjuk a Kü'űgyminiszterek 
Tanácsa hatodik ü'ésének tanul-
ságairól, valamint Borisz Po-
levojnak a «Pravda«-ban meg-
Jc'ent cikkét «A munkásosztály 
egységéért* cimrnel a II . Szak-
szervezeti Vi'ngkongresszussaí 
kapeso'athan. Kultv ITookham 
b Viláeifjusági Találkozóval 
Sznümdzsánov az ancol-ameri-
kai versengéssel a Közel- és 
Középke'et országaiban foglal-
kozik. Kü'önösen érdekes gaz-
dag adataival a «Nova-Borba«-
ban meale'ent beszámoló Tito 
brockistáinak hazaá-ulő munká-
járól, amelvbőf bebizonyosodik, 
hogy a jugosz'áv trockisták sa-
ját anyagi gyarapodásuk érde-
kében irga'matlanuf tékozolják 
rz ország gazdagságát. A Szov-
jetunió és a népi demokrácia 
országai eimü rovatbanr ezal-
ka'ommal a lengyel hatéves 
tervről és az albán dolgozók-
nak" az orsz!\q felépítésében 
végzett munkájukról közöl a 
fan beszámolót. A marxizmus-
leninizmus kérdései főcímmel 
Seui'Ov ismerteti Sztálin efvlárs 
müveinek tizefiik kötetét. Sok 
eddig '.srneret'en adat kerüí 
nyilvánosságra Motofov *A ja-
pán-német trocklsta ügynökök 
kártevésének. divCrziójának és 
kémkedésének tanulságai' cím-
mel közőft beszámolójából. 
Ugyanebben a rovatban -«A 
.íumkaszerinti e'osztás szociális-
fa elve« és 'Könyvek a szoviet 
ftorszak eseményeiről és embe-
reiről' ad értékes utmutatást. 
M ül önösen népnevelőink számá-
vá elengedhetetlenül fontos «A 
bolsevik népnevelő' eimü cikk. 
A pártaktíva gazdasági kénzé-
aéről. a váUa'atoknát történő 
pár'etlenőrzésről, a z egyéni ta-
nulás kérdéseivet foglalkozó 
leikké k és munkásmozgalmi 
naptár egészíti ki az «Anyag és 
Adatszolgáltatás* legújabb szá-
mát. 

Megérkeztek Atsóközpontra 

a gépállomás első traktorai 
Nagy öröme volt szerdán fll-

sóközpont dolgozó parasztságá-
nak. A délelőtt folyamváíi Hét 
traktor érkezett a községbe: a 
most szervezés alatt álló gépállo-
más első traktorai. A tanya-
központ dolgozó parasztsága 
nagy örömmel vette körül a Tégi 
malom udvarára, a gépállomás 
jelenlegi helyére bedíibörgő trak-

torokat. A még szükséges gépek, 
gazdasági felszerelések most már 
folyamatosan érkeznek fllsóköz 
pontra, hogy a legrövidebb Időn 
belül megkezdhesse a gépállomás 
működését. Az alsóközponti gép-
állomást egyébként olyan köny-
nyiikerekű traktorokkal akarják 
felszerelni, amelyek homoktala-
jon is jól tudnak haladni. 

Hetven vasufas dolgozó részesül j u t a l o m é n 
a szegődi területi titkárságban 

A szocialista munka verseny ben az elmúlt hónapokban ki-
tűnt vasutas dolgozók megjutalmazására nagyban folynak a* 
előkészületek a szegedi vasutas területi szakszervezeti titkárság 
hatásköre alá tartozó munkahelyeken. 

Az üzemi háromezógek javaslatait az aktívák, üzemi bi-
zottságok. bizalmiak letárgyalták a dolgozók megvitatták és 
ilzemi értekezletek keretében ünnepélyes külsőségek között ju-
talmazzák meg a jó munkát vézá vasutasokat. Áz üzemi érte-
kezleteket vidéken angnsztns 5 és 13 között, Szegeden pedig 
augusztus 8 é.s 12 kö-ött tartják meg. 

Az üzemi értekezleten hetven jó munkát végzett vasutas 
dolgozó részesül jntalomban. A ké«zpénzjutalmak és a tárgy-
jutalmak értéke meghaladja a negyvenezer forintot. A jnfa l . 
mazottak nyolc., hat-, illetve négyszáz forint készpénzjnta-
lomban részesülnek fejenkint. .Tutaiomtárgyként férfi- és női 
bundák, rádiók, tűzhelyek, paplanok, férfi- és nöi kerékpárok, 
edényeorozatok, étkészletek, stb. kerülnek kiosztásra. 

mutatás. Eszerint buzábót 
12.212 mázsát, rozsból 33 067 
mázsát, árpából 6.088 mázsát, 
zabból 1038 mázsát csépeltek ei 
Nagyszeged terű'elén. A toron-
táli járásban buzábót 12.297 
mázsát, rozsból 392 mázsát, 
árpából 3664 mázsát, zabból 59 
mázsát. 

Az eddig elcsépelt mennyiség 
alapján Nagyszegeden a holdan-
ként: átlagtermés búzából 9 
mázsát mutat, rozsból 8, árpá-
ból 12, zabból pedig 8 és fé> 
mázsát. < , 

Érdekes adatok 
a szoviet építés* fu'ászafagreodszerrőí 

Azok a szovjet emberek, akik a Dnyeper balpartjának 
felszabadítása ufán jöttek Novoja Paporozséba, csodát müvei-
tek. Négy év leforgása alatt ez a város ls feltámadt romjai-
ból. A mult évben á kijavított épületeken kivül hatvanezer 
négyzetméter u) fakóterületet építettek. 

A lakóházak építése az uj műszaki követelményeknek 
megfelelően futószalag rendszerrel történik. Egy kétemeletes 
ház felépítésére az alapzat elkészítése után negyvenkét mun-
kanapot irányoznak elő. Az első 6 napon csak kőművesek 
dolgoznak, ezután kerül sor a szerefők munkájára, akik ösz-
szeáUitják a vas- és betonalkatrészeket. Amikor ízekkel a 
munkákkal végeztek, asztalosok, vizvezelékszerelők, vil anysz©-
refők és festők lepik el g készülő épületet. A norma szerint 
ezekhez a munkálatokhoz 166 emberre lenne szükség, de a 
futószalagrendszer bevezetésével 100 ember is el tudja végezni 
ezeket a munkákat. A munka termelékenységének növekedés* 
azt eredményezte, hogy negyven százalékkal csökkent t 
munkaerőszükséglet. Ez az eredmény a nehéz munkák gép© 
sitésének köszönhető. < 

Az egyik nagy szovjet épitőfröszt részére dolgozó salak 
szállító, betonkeverő vá 'EPtok , valamint más üzemek az épít-
kezési munkatelepre szállítják a verandákhoz és lépcsőkhöz^ 
fűtőtestekhez, oszlopokhoz és a díszítésekhez szükséges kész 
vasalkatrészeket. Ilyenformán a lakásépítkezés munkájának 
nagyrésze az alkatrészek összeállítására szorítkozik. 

A zaporozseji építések tapasztalatait az összes szovjet 

építészek magukévá teszik. 

Megkezdték a szőregi csa*a 
emlékmüvének elkészítését 

Augusztus 5-én lesz a szőregi 
csata századik évfordulója. A 
csata emlékére Szőreg dolgozói 
emlékmüvet óllitanak a község 

A Kunsági Szövőgyár ifjúmunkásai átérzik, 
a Vilagif jusági Találkozó politikai jelentőségét 

Se'ejt-és önköltségcsökkentéssel, tanulással készülnek a VtT-re 

A Kunsági Szövőgyár ifjú-
munkás ós vegyes brigádjai 
máris bebizonyították, hogy 
nem volt üres szóbeszéd há-
rom hél lel ezelőtt a VIT-ért 
való munkafelajánlás. Már az 
e lmúlt három hét első nap-
jaiban is megmutatkozott, hogy 
iöbbtermelést vállaltak. 

A selejt és az önköltség 
csökken lése ferén is szép ered-
ményt értek el. Az üzem ve-
zetősége a termelés vonalán 
elért eredményekről már el-
készítette a pontos kimutatást. 
112.8 százalékra teljesítették 
a terret. A hat i f jumunkás és 
vegyesbrigád 63 tagja közül 
egyetlen dolgozó sincs, akinek 
munkájában a VIT-ért való fej-
ajániás óta ne mutatkoznék fo-
kozódó javulás. 

Minfiséeben Is és m u n n y l í é i l m i I s . 
A legjobb eredményt Farkas 

Anna i f jumukás szövőnő bri-
gádja érte el. Ebben a bri-
gádban dolgoznak Kánya An-
na, Simon Jánosné, Jenei Ist-

ván, Süle Mária és Joó Kái-

mánné szövőmunkások, akik-
nek az utóbbi három hét alatti 
termelésük megközelíti a 110 
százalékot. A csúcsteljesít-
ményt azonban Kónya Anna 
elvtársaő érte el 111 százalék-
kal. 

Az íf jumunkásnők igen 

komoly versenytársukra 
akadtak a lakatos és szerelő-
műhelyben dolgozó SzIT-es if-
jakkal, akik közül Varga Ist-
ván is szintén elérte a ter-
melésben Kónya Anna 111 sza-
zai ékát s emellett még a ma-
gyar dolgozók fémipari iskolá-
jának az elektromos tagozatán 
is tanul. 

Varga István több társával 
három héttel ezelőtt még 106 
százalékra teljesítette normá-
ját s három hét alatt 

fit s z á z a l é k k a l 
emelte a termelést. 

A Kunsági Szövőgyár mun-
kásfiataljai a külföldi fiatalok 
részére készülő ajándéktár-

gyak elkészítésében és a VIT 
szemináriumok hallgatásában 
is élenjárnak. Már eddig is 
igen sok értékes emléktárgya-
kat készítettek. Most uj dísz-
tárgyakat készítenek. 

Az e lmúl t három hét alatt 

a munkafegyelem is 
szilárdabbá vált. A munkából 
való késések aránya a régeb-
bi késésekkel szemben felére 
csökkent. 

Ez a néhány kis adat is iga-
zolja, hogy a Kunsági Szövő-
gyár i f júmunkásai és a szegedi 
i f júmunkások is igazán tudnak 
lelkesedni a Világifjusági Ta-
lálkozóért. Értik és tudják an-
nak hatalmas polit ikai jelentő-
ségét. Tudják, hogy ezzel uj 
erőt nyer a Szovjetunió vezette 
béke tábor, melybe ők is va-
lamennyien bele tartoznak. 
Ezért igyekeznek munkájukban 
többtermeléssel, selejt és ön-
költség csökkentéssel, szabad-
idejükben pedig j ó tanulással 
sikeresebbé tenni a Világifju-
sáaL Találkozót 

piacterén, flz emlékmű terve méi 
el is készült és rajta márvány-
tábla hirdeti majd, hogy a fel-
szabadulás ötödik esztendejébe! 
hálásan emlékszik Szöreg dol-
gozó népe a szabadságharc nagy 
hőseire. 

Az emlékmű alapozási munká-
latait szerdán már meg is kezd-
ték és augusztus 7-én, vasárnap 
nagyszabású ünnepség kereté-
ben avatják fel. 

Ma a d j á l ái r s n d ' l l e ' é s á a a l 
a B g r l w - u ' c a i M f i Y l a ' é h é / a l 
Ma este hét órakor adják át 

rendeltetésének a Borbás-utcár 
ban emelt korszerű, C-tipusu 
MÁV lakóházat. A lakóházat • 
MEMOSz Építőipari Terme lőszö 
vetkezet dolgozói épitették. 

A l ö l d m ü v e s s z S v e t k e z e t e k 

v é g z i k e z e n t ú l 

a z s i z s H t e l e n i t é s t 

A földművelésügyi miniszter 
kőtelezővé tette a kicsépelt bor-
só, lencse és bükköny zsizsik-
telenitését A rendelet szerint ai 
egész termest a cséplés után leg-
később 14 napon belül kellően 
megjelölt zsákokban a zsizsik-
telenltö telepre kell szállítani 
zsizslktelenités vegett. 

Á pártot építed, 
ha a pártsajtói 
e r ő s í t e d ! 


