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Kényelem és önköltségcsökkentés 

Pontosabb lesz a villamos közlekedése Szegeden 
a k ö z p o n t i megálló bevezetése után 

Uj közigazgatási kirendeltségeket, 
iskolákat adott a hároméves terv 

a szegedi lanyákra 
Hároméves tervünk utolsó éve 

többet jelentett 'dolgozó paraszt-
ságunknak, mint a felszabadulás 
előtti évekből husz. A tudatlan-
sággal. a nyomorral küzködő kis 
községek, tanyaközpontok telje-
sen levetkőzték már régi elma-
radottságukat. Több szegedkör-
nyéki tanyaközponton nem volt 
közigazgatási kirendeltség. A 
falu lakosságának tiz-tizenöt ki-
lométerre, sőt sok esetben még 
messzebbre kellett járnia, hogy 
elintézze ügyes-bajos dolgait. A 
felszabadulás után Fúrtunk és 

a dolgozók hatalma tudott vé-
getvetni ennek a nyomorúságos 
helyzetnek. Ez év december el-
sejére Szatymazon, Zsombón, 
Fórráskuton, íren gyei kápolnán 
és Ruzsajiráson uj modern köz, 
igazgatási épületek épitése feje-
ződik be. Ezek közül több he-
lyen már a simitómunkálatokat 
végzik ezeken az épületeken. 
Ruzsajárásoü, Göbölyjáráson 
Szatymazon, ezenkívül uj isko 
lát is avatnak rövidesen, ahol a 
dolgozó parasztok gyerekei meg-
felélő műveltséget szerezhetnek. 

Ö R Ö M M E L D O L G O Z N A K 

a s z e ^ e j i K é s a r u g y s r feV m u n k á s a i 
(Czemi tudósítónk jelenti.) A 

szegedi Késárúgyár NV dolgo-
zói örömmel végzik munkáto-
kat. Fizetésünk jó. n "m ugy, mint 
a múltban, a tőkések ideién, 
amikor keresetünk még kenyérre 
is alig volt elég. A gyár tőkés-
urai elsorvasztották az üzemet, 
most pedig a népi demokráciá-
ban egyre bővül gyárunk. 

Az üzemben most iŝ  gépeket 
szercinek és Rákosi Máyás elv-
társ útmutató beszéde után 
emelkedik a termelés. Minden 
erőnkkel, ha kell újabb áldozat-
vállalással is hozzájárulunk öt-
éves tervünk sikeres megalapo-
zásához. Követjük a Magyar 
Dolgozók Pártját és Rákosi 
elvtársat. 

Munkaverseny a debreceni,- szegedi, 
miskolc', pécsi és győri 

filmszínházak között 
A debreceni Apolló filmszín-

ház szocialista munkaversenyre 
hívta ki Szeged, Miskolc, Pécs 
és Győr filmszínházait. A ver-
senyfeltételekben többek közölt 
szerepei az önköltségcsökkentés, 
a mozik dolgozóinak politikai 
fejlesztése és a mozik összes he-
lyiségének dekorálása. A ver-
seny október elsején indul. 

Szegedről á Belvárosi és Kor-
zó Mozi vesz részt a munkaver-
senyben. Különösen a Belvárosi 
Mozi dolgozói készülnek lázasan, 

mert — mint mondják — szeret-
nének elsők lenni. Rövidesen 

szemináriumot indítanak, hogy 
dolgozóik politikai fejlődését 
elősegítsék. A filmszínház elő-
csarnokának szebbé tétele ér-
dekében már is történt ujitás. 
A DÉMA és a Magyar Kender 
élmunkásainak fényképei, vala-
mint újításokról, a termelés fo-
kozatos emelkedéséről készült 
pompás rajzok és grafikonok 
diszitik a csarnokot. 

fl Széchengi-tér posta felőli 
részén, a taxiállomás mellett vö-
rös acéllemez emelkedik a ma-
gasba. fl munkások egész serege 
dolgozik rajta, flz egyik részük 
még a tetőt bádogozza, de a 
másik csoport már a padlót asz-
faltozza, a harmadik részleg 
más valamit szerel. Rohamtem-
póban készül a Villamosvasút 
központi várócsarnoka és köz-
lekedési irányitója. 

Ezt a korszerű várócsarnokot 

és közlekedési irányitót a Köz-

úti Vaspálya dolgozói már mint 

tervenjelüli munkát végzik el. 

Elkészülte után a szegedi villa-
mosközlekedés még jobb és ké-
nyelmesebb lesz. 

MflGfl AZ ÉPÍTMÉNY több 
részre oszlik. jjobbról-balról 
lesz a várófülke az utazóközön-
ség részére, középre kerül az 
irányitófülke, mellette pedig elő-
reláthatólag elárusitóhelyiség 
lesz, ahol az utazóközönség új-
ságokat, folyóiratokat vásárol-
hat. 

fl vérófülkékben kényelmes 
padok állnak az utazóközönség 
rendelkezésére. Számos ujitást 
is bevezetnek. Többek között 
faliújságot létesítenek, hogy az 
utazókat állandóan tájékoztassák 
az eseményekről. 

fl KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS 
folytán a közlekedés a követ-
kezőképpen javul meg: idáig a 
Széchenyi-téren a különböző 
irányba haladó vonalakon ösz-

. szesen hat megálló volt. flz át-
szállásoknál 50—60 métert, volt 
amikor többszáz métert is kel-
lett gyalogolni. (Például ha a 
Vásárhelyi-suoáruti vonalról az 
ujszegedi vonalra szállt át az 
utazó.) flz épület elkészülte után 
minden megállóhelyet oda a 

központi megállóhoz összponto-

sítanak s az átszállásnál alig 
egy pár lépést kell tenni. Ez 
elősegíti, hogy a kocsik keveseb-
bet várakoznak. 

A város különbözö pontjai felé 

haladó villamoskocsikat innen, a 

Széchenyi-térről irányítják majd. 

itt állítják fel a halalmas köz-
pont! órát, amelyhez minden ko-
csivezető és kalauz a maga órá-
ját igazithatja, flz épület mind-
két végén külön fényjelző be-
rendezésekkel adnak jelt a pon-
tos indulásra. 

MflGfl AZ IRÁNYÍTÓ akusz-
tikai és optikai uton összeköt-
tetésben lesz a másik két vo-
nallal is, amelyek nem a Szé-
chenyi-térre torkolnak, igy a 
Somogyi-utcai végállomással és 
a Tiszapart felé haladó vonallal, 
az flnna-kutnál lévő keresztező-
désnél. E két vonal köziekedé, 

sét is teljesen a 'fővonaléhoz le-

het hangolni. 

őfindezen ujitás eredménye-

ként a villamos közlekedése ké-

nyelmes és másodpercnyi pon-

tosságú tesz, egyetlen egy át-

szállásnál sem kell várakozni. 

fl központi váró és irányító 
létesítése jelentős önköltségcsök-
kentést is jelent, őlinlegy SO ezer 

forintot takarít meg évente a 

Villamosvasút a különböző fe-
lesleges járatok kiküszöbölésé-
vel. 

AZ ÉPÜLET fl KÖZELI na-
pokban ..elkészül s átadják ren-
deltetésenek. fl Villamosvasút 
víllalatvezetősége egyébként to-
vábbi igen jelentős tervekkel 
foglalkozik. Remény van arra, 
hogy egy bizonyos idő múlva a 

másik két vonalat is bekötik a 
Széchenyi-térre, igy a forgalom 
még továbo javul. Értesüléseink 
szerint a tárgyalások a villa-

mosnak Dorozsmára való kive-

zetéséről már előrehaladott ál-

lapotban vannak s a Közúti 

Vaspálya dolgozói még a há-
roméves: terv keretében ujabb 
ajándékkal szolgálhatnak Nagy-
szeged dolgozóinak. 

Megke2dte mü<ödését 
a szegedi olajcsereteleo 

A szegedi földmüvesszcvetke. 
zet olajcseretelepe megkezdte 
működését a szövetkezet Szent 
Miliály-utca 6. szám alatti rak-
tárhelyiségében. Ezzel kapcso-
latban a szövetkezet lapunk út-
ián hívja fel a' termelőket, 
hogy mielőtt napraforgócserére 
(„D" vételi jegyre) beszolgál-
tatnának, az illetékes hatóság-

gal gabonalapjukra vezettessék 
rá napraforgó fejadagjukat, merr 

csak annyi napraforgó vehető át 

cserére, amennyit a gabonala-
pon feltüntettek. A cseretelep a 

fejenként: 60 kiló napraforgó 
fejadag ellenében 10.2 liter ét-
olajat és 18 kiló olajpogácsát 
szolgáltat ki. 

„Töhbfnrineiéssei legvöz?ük az el enséget6' 
Uj leníliitettel eloldoznak a DÉMA-ban 

(Ütend tudósi tőnktől) A DE- [ 
MA cipőgyárban Rákosi elvtárs 
útmutató beszéde nyomán foko.' 
zottabb erővel indult meg a ter-
melés. A 7 iram fokozódott, 
amikor a Rajk-banditák tárgya-
lása tartott. A DÉMA dolgozói 
tgy akarattal így ütnek vissza 
n hazaáruló Rajkéknak. gazdá-
iknak Titonak és a nyugati ka" 
nitalistáknak: „Több termelés 

scl erősítjük országunkat, több 
termeléssel elgyőzzük az ellen-
séget" 

Az üzemben egyre jobban ter-
jed az egyéni verseny, a mun-
kamódszerátadás. Minden dol-
gozó tudja, hogy minden jobb 
eredmény az ö életét teszi 
szebbé, erősíti a Szovjetunió-
vezette béketábort, alapja az 
6' éves terv megkezdésének. 

Kübekházáről jelent k 
(Tudóttitőnk írja) Kübekliáza 

dolgozó parasztjai válaszul 
Rajkéknak és a nyugati impo 
riaiistáknak. elhatározták, hogv 
az őszi szlntási-vetési munkát 
maradéktalanul teljesítik. „Ök-
lünk így üt yisza a nép ellen-
ségeinek — mondja minden kű-
bekházi dolgozó paraszt. De azt 
is megállapítják: „A munkás-
osztály a töbteimelésért vívott 
harc tán ujabb példákat muta-
tott, mi méltók akarunk lenni 
hozájuk és éppen ezért mi is 
versenyben végezzük el, ha kell 
áldozattal is az őszi mezőgaz-
' "sági munkái" 

PAPP JÓZSEF. 

Tápéi úttörők 
tanulmányi kiránduláson voltak 

a szegedi állomáson. A kipirult 

arcú úttörőket meleg szeretettel 

fogadták az állomás dolgozói és 

mindent megmutattak, megma-

gyaráztak nekik. 

Az úttörők megnézték a te-

herpályaudvart és utána a szege-

di közművelődési palota jelé in-

dultak el. A szegedi állomás 

dolgozói hangerősítőn keresztül 

meleg szavakkal vettek bucsut 

a tápéi úttörőktől, akik sok szép 

emlékkel távoztak, miután kö-

szönetet mondtak az állomás dol-

gozóinak. 

EGYRE TÖBBEN VESZNEK 
színházi bérletei 

A szegedi Állami Szinház alig 
két bele kezdte meg foérlctszCr-
zési kampányát — már is ko-
moly eredményeket ért el. Az 
üzemi és szakszervezeti dolgo-
zók ezrei jelentkeznek bérle. 
tezésre. Az eddigi eredmények 
szerint több mint hétezer je-
lentkező van, de c'őrelálhatóía© 
még vagy háromezer jelentkező 
lesz. A bér'elező üzemek közül 
nagyon szép eredményt ért el az 
ujszegedi Magyar Kender, ahol 

például tömegszervező csopor-
tok végzik a bérlcfczők gyűjté-
sét és a csoportok kiliivták egy-
mást versenyre. A Dohány-
gyár, a Nemzeti Vállafalok, 
Csepel, Paprika NV, Termény-
forgalmi, Államvédelmi, MAV 
és még több üzem és hivatal 
szintén jó eredményeket ért el, 
A bérletezés még tovább tart. A 
szinház is erősen készül első 
nagy előadására, ahol a János 
Vitézt mutatják be. 

l l . O O O é l m u n k á s 
2000 k i v á l ó m u n k á s , . . 

A népi demokréc'a megbecsül i a dolgo-
zók áldoza'vá lalását 

A dolgozók hatalmának meg-
növekedésével üzemeinkben egy-
re több munkás érzi áfe hogy 
jobbat és többet kell termel-
nie, hogy harcot kell folytatni 
az önköltség csökkentéséért, a 
selejt kiküszöböléséért, általá-
ban a termelésnél mutatkozó hi-
bák eltüntetéséért. Mindinkább 
több és több dolgozó érzi át, 
hogy az eddiginél még jobb 
viszonyt kell teremtenie a mun-
kához. 

A magyar népi demokrácia 
méltányolja is a termelésben 
élenjárók tevékenységét. Népünk 
a kiváló teljesítményt felmutató 
dolgozókat a szocializmus épi-

tése jó katonáinak, a béketáboi 
élvonalban küzdő harcosainak 
tekinti. Országunkban idáig 11 
ezer munkás részesült élmunkás 
jelvényből, kétezer szellemi dol-
gozó kapott kiválómunkás jel-
vényt. Kétszáz dolgozó a Nép-
köztársaság kormányától mun-
kaérdemrend kitüntetést kapott 
Száznyolcvan dolgozó Kossuth-
dijban részesült 

Szegeden is több mnnkaér. 
demrendes dolrozó, száz és szás 
élmunkás és kíválómunkás van. 
Az elmúlt hónapokban tartott 
élmunkásünnepségekcn nagy 
szeretet és megbecsülés áradt 
a munka szegedi élharcosai felé. 

Szegeden jelentősen megjavultak 
az dszi vetéseredmények 

Szegeden az ószi vetések tel-
jesítésében igen komoly előre-
haladás történt az elmúlt hé-
ten, __ amint azt Ambrus Ist-
ván elvtárs, az Operativ Bizott-
ság szerdai ülésén megalapí-
totta. — A multheti 30 szá-
zalékos teljesítéssel szemben 
rozsból 90 százalékos a vetés-
eredmény. A szentember 24-re 
előírt 3600 hold vetőszántás 
helyett 3984 holdon szántottak, 
vagyis az ütemtervet 110 szá-
zalékban teljesítették Szeged 
közigazgatás területének dolgozó 
parasztjai. Hasonló szép ered-
mény mutatkozik a kukorica-
szár behordásában is, valamint 
a napraforgó behordásnál. Az 
előbbi ütemtervét 121, az utób-
biét 111 százalékban teljesítet-
ték. A kukoricatörés teljesítése 
még egyelőre lemaradt, mert a 
késői beérés hátráltatja a mun-

kálatokat Az elmúlt napokban 
azonban már rohamosan meg-
indult ez a munka is öszi bú-

, zából 213 holdat, rozsból 3246, 
'árpából 367, lucernából 180 hol-
dat vetettek be Szelektorozást 
összesen 5793 holdon végezek. 

amaszé Hen D 
a Párt ss a földmüvesszövetk©. 
zet széleskörű felvilágosító mun-
kája nyomán napról-napra je-
lentkeznek a földmüvesszövetke-
zetnél 'a dobzozó kis- éa közép-
parasztok, hogy sertéshizlalásra 
szerződést kössenek. Ebbe a fel-
világosító munkába most bekap-
csolódtak a dülőfelelősök is. A 
szervezési és felvilágosító mun-
kában kitűnt a szövetkezet ser-
tésfelvá sárlója, alti egymaga 
néhány nan alatt 84 sertésre tó-
kött szerződést. 

Október elsején, szombaton esta fél 8 órai kezdettel a 

C S E H F I L H A R M Ó N I A 
110 tagu állami zenekara hangversenyez a Szegedi Állami Szinhézban, 

K A R E L S E J N A 

vezényletével. Műsor: Smetana: Nyitány az »Eladott menyasszony* cimü operából, Dvorak* 
Szimfonikus variációk, Janacek: Bulba Taras, Csajkovszkij: V. S zimfónia. Jegyek a szinpáz pénz-
tárában és az IBUSz Klauzál-téri irodájában kaphatók. 


