
E g y é n i v e r s e n y b e n 
SZEBB AZ EBEDMENY 

bizonyítják be a gázgyár dolgozói, ak'K november 30-án kezdik e ! 
A Z Ö T É V E S T E R V E T 

Rákosi e'.vtá/s attgus tus 30- n 
elhangzott beszéde óla a sze-
gedi üzemekben mind szélesebb 
körben bontakozik ki az egyéni 
versenyforma. A dolgozták na-
ponta egyre többen keresik fel 
üzemeik versenyfelelőseit és az 
irodákban egvmás után irják alá 
szerződéseiket. 

— Megértetlük Rákosi elvtárs 
szavait a termelékenység foko-
sásáról és tudjuk, hogy ha be-
tartjuk és megfogadjuk, azzal 
saját magunknak teszünk jót, 
mert hamarabb eljuthatunk a 
szocializmushoz — mondják a 
dolgozók is a szerződésben a 
selejt csökkentését, a termelé-
kenység fokozását ígérik. £s 
amit a szerződésben megfogad-
nak. azt be ls tartják, sőt igye-
keznek azt tul is termelni. 

1 szegedi Gázgyárban is szép 
eredményt érnek el az egyéni 
versenyzők. Veszelka János elv-
társ, gázszerelő élmunkás az 
eayénl verseny megkezdése előtt 
normáját 102 százalékra telje-
sítette. Ma már 107.5—108 szá-
zalékot ér el. Büszke erre az 
eredményre Veszelka elvtárs, de 
<néa ezzel sem elégszik meg. 

— Tudom, hogy a termelés 
tokozásával közelebb jutunk a 
szocializmus megvalósításához, 
de én nem elégszem meg a ver-
senyben elért hat százalék emel-
kedéssel. Méq 

ezt is emelni akarom. 
November 30-ra tűztük kl há-
roméves tervünk befejezését és 
homj ezt végre ls tudjuk haj-
fnnl, ahhoz az én munkám is 
hozzájárul. Nekünk az üzemün-
lón ott fényük az élüzemjel-
vénu és már csak azért is be 
kell hogy fejezzük a tervet no-
vember 30-ra, mert méltóknak 
kell lennünk a jelvényre. Ezt 

pedig csak akkor tudjuk végre-
haitani. ha egyéni versenyben 
végezzük munkánkat. 

Dv nemcsak ő, hanem Katz 
lenö is 108 százalékot termel, 
nml óta egyéni versenyhen dol-
gozik. 

— Méq ezt is fokozni akarom 
— mondia büszkén , mert 
becsületesen és öntudatosan kí-
vánom kivenni részem a bol-
dogabb jövő építéséből. 

Mindek lános elvtárs az egyé-
ni verseny előtt 103 százalékot 
ért el s azóta fokozatosan emel-
kedett a termelékenysége. Ma 
MÁR 

110 százalékot ért el, 
— Rákosi elvtárs szavait fo-

gadtam meg, mert tudom, hogy 
amikor 6 á termelékenység fo-
kozásáról, ezen keresztül pedig 
az egyéni verseny kiszélesítésé-
ről beszél, azzal nekünk, dol-

gozóknak akar Jót. A Szabad 
Népben, a Délmagvaxországban 
a sztahanovistákról szóló cik-
keket mindig figyelmesen és 
szeretettéi olvasom el. Tudom, 
hogy ezeken a sorokon keresz-
tül megismerem a szovjet embe-
reket, akiket példaként állitha-
tak magam elé munkámban, ha 
azt akarom, hogy többet ter-
meljek. Ezért tudtam fokozni 
teljesítményemet és tudom, hogy 
még az elért 110 százalékot is 
el fogom hagyni — mondja mo-
solyogva. — A hároméves ter-
vet pedig november 30-ra befe-
jezzük. 

íme három • munkás a gáz-
gyárból. De valamennyi így gon-
dolkozik. Többet termelni, hogy 
november 30-ra befejezhessék a 
tervet és december elsején pedig 
u j lendülettel, öntudatos mun-
kával kezdjenek hozzá az öt-
éve" tervhez, ameiy az eddiginél 
is jóval magasabb életszínvona-
lat biztosit minden dolgozónak. 

O L C S Ó A R A K K A L , 
figyelmes kiszolgálással 
Fodrász és kozmetikai szövetkezei alakult 
Szegeden 

(Tudósitőnk jelenti) Ténteken 
este ünnepélyes keretek között 
alakította meg 16 szegedi kis-
iparos a Fodrász és Kozmetikai 
Kisipari Termelő Szövetkezetét. 
Herédi Kálmán elvtárs, az 
OKISz szegedi kirendeltségének 
vezetője méltat ta a nap jelen-
tőségét. A Párt — mondotta 
többek között — mindenben elő-
segíti « kisiparosok boldogulá-
sát. 

A jelenlevők többszőr hossze-
sian és lelkesen éltették a Pár-
tot. Rákosi elvtársat és a Szov-

jetuniót. Kifejezésre jut ta t ták, 
hücn követik a Pártot . 

Már meg is tar tot ta premier-
jét az n j szövetkezet a Széche. 
nyi-téri üzlethelyiségében. Ra. 
gyogó volt minden, külön te-
remben szolgálták és szolgálják 
ki & férfi és női vendégeket, 
reggel 7 órától este fél 10-ig. 
A szövetkezet egyik tagja mind-
annyiok n v é ' c i megálla- í ' o t a 
•OleMó áiakkal. figyelmes ki-
szolgálással álliintt "a szegedi 
dolgozók rendelkezésére.* 

vezünk. Itt van például Faragó 
György, vagy Molnár Sándor. 
Ezek már kétszáz munkanap-
egységet kerestek és számítsa 
csak ki, mennyit foanak kapni. 
Én maoam méq ólmomban 
sem láttam ennul pénzt. Azelőtt 
az aratási idő kellős közepén 
sem kerestem többet a kutak-
nál. mint 10 forintot. 

— No, most pedig már jó ru-
hára ls f u t j a . . . 

— Eh. ruha — Int megve-
tőén Tóth László —. mintha ne-
kem most ruhára volna gon-
dom! Kerékpárt veszek magam-
nak és ha telik, rádiót. Hát le-
het, hogy rádióra nem futja, 
de a kerékpárt feltétlenül meg-
veszem. 

Egy másik vidéken, nem mesz-
sze Csongrádtól, látogatást tet-
tünk a 6. száinu mezöqazdasági 
szövetkezetben, fl szövetkezet el-
nöke Varga Péter volt kubikos, 
büszkén mutatta nekünk a rizs-
ültetvényeket. Ezen a vidéken 
n szövetkezet honosította meg 
a rizstermelést Varga Péter a 
naptól sötétvörösre égett töm-
zsi ember. Szintén tele van gaz-
dasági tervekkel. Szövetkezeté-
nek tagjai az idén már vissza-
fizették az államnak a kölcsönt 
és az adósságtól megszabadulva, 
26 forintot kapnak egy munka-
napért. fl volt kubikos a zöldelő 
rizs borította óriási táblákat 
szemlélve most azt tervezgeti, 
hogy jövőre társaival együtt két-
szeresére emeli a rizstáblák 
nagyságát — de lehet, hogy még 
nagyobbra —, kacsancvelő ma-
jort létesít a rizstáblák között. 

a vizzel telt csatornákból pedig 
halastavat csinál. 

Este a szövetkezet táoíis 
klubhelyiségélten, a »Vörös so-
rokban* ültünk és egy csupor 
gőzölgő tej mellett elbeszélget-
tünk a földekről visszatérő szö-
vetkezeti tagokkal. A tágas szo-
ba falát Lenin és Sztálin arc-
képe diszi'ette. Köröskörül ké-
pes p'aitalok hVg'e ' í : a Szovjet-
unióban járt magyar paiaszf-
küldőttséq beszámolói. A sző 
gazdasági tervekről, a fiatal 
szövetkezet további jövőjéről 
folyt. 

— Tavasszal még esjipán a 
volt földmunkások jöttek hoz-
zánk, akik elhatározták, hogy 
kollektív alapon múve'ik meg a 
kapott földet. Harminc család 
volt ez. A r á d gazdák azonban 
nem jöttek. Csak nevettek, mi-
kor szembe'al.álkoztunk. .Ne-
vettek és az* mondták: ITa majd 
tönkrementek, nekünk adjátok 
et a jószágaitokat, mert jó jó-
szágaitok vannak. 

Most azonlzan már kilencen 
jelentkeztek nálam. Mind rég! 
gazda. Földjükkel együtt, ame-
lyen m á r a nagyapjuk is szán-
totl-veleít, akarnak hozzánk be-
lépni. Ezenkívül is jönnek hoz-
zánk emberek, bejár ják a ma-
jorokat, a földeket, körülnéz-
nek, kérdezősködnek. Már tu-
dom, hogy az őszi vetéskor 15 
—20 ember kopogtat majd ná-
lunk az ajtón — mondja Varga 
Péter, kifakutt Icalapját nagy. 
suíyos kezei közt forgatva. Ezek 
a kezek m á r sokezer köbméter 
főidet forgattak meg. 

Az utcáról zaj jjallatszlk. Egy 

sovány paraszt érkezik kél ke-
rekű kocsin, lovát nógatva. Egé-
szen a feljáróig hajt , ott kiugrik 
a kocsiból és azt kívánja, hogy 
menjünk el hozzá a szomszéd 
mezőgazdasági szövetkezetbe, 
ahol — mint mondja — még 
jobban gazdáikodViak. 

Mindjárt nagy lelkesen be-
szélni is kezdi, hogy szabályoz-
ni akarják a kihasználatlanul 
folvó patakokat, gátat akarnak 
építeni és ilymódon kis villanv-
te'epet létesíteni, hogy minden 
ugy legyen »mint maguknál, a 
S zo vj etu ni ób&n.« 

Nagyszabású, pezsgő munka 
folyik ma a magyar fa Inban. 
Tóth Lász'ó. a volt napszámos 
és Varga Péter, a volt kubikos 
szóvetkezeti társaikkal egy fitt 
építik az u j szabad életek Bár-
melyik szövetkezetbe látogat is 
et az ember, a kezdő szövet-
heze'i tarok mindenütt csak azt 
kérdez>"e'ik: >Igv gazdálkodunk 
hasonlit-e ez legalább egy ki-
csit arra, ahogy -a parasztok 
maguknál élnek? * Mindenütt 
az emberek százai 'kérik, hogv 
feltétlenül adiuk át Üdvözletü-
ket Sztálin elvtársnak. « felsza-
badító Szovjet Hadseregnek és 
a szovjet kolhozrtarasztoknak 
akik előszór mutattak példát a 
világnak a Collektiv mezőoaz-
«f»s4gi munkára. — Meg kell 
nvmdeni — a magvar film mes-
terei. akik elkészítették * Talp-
alatnyi főidet, eat a ki tűnő fílm-
tragédiát. most meqalkotják n 
film boldog folytatását: meg 
kell mutatniok. hogvan ífalálta 
meg boldogságát Jóska, a pa-
rasztlegény, a hazai 'földeken. 

A Petőli-telepi úttörők 
faültetési versenyre hívták ki 

a szegedi úttörőcsapatokat 
(Tudósí tónktól . ) A Fetőfi-

telepi 2634. számú Hunyadi J á -
nos úttörőcsapat 30 fiú és 33 
leány tag ja nagy leTkesedés-
sd] elhatározta, hogy faüfJtetési 
versenyre hívják ki az összes 
szegedi úttörőcsapatokat. Elha-
tározásukat követte a tett. 
Megszövegezték az alábbi ver-
senyfelhívást és el jut tat ták a 
többi úttörőcsapatoknak: 

Úttörő P a l á s o k ! 
A jótemuláson kívül fizikai 

munkával ts részrt akarunk 
venni a jobb és boldogabb jö-
vő felépítésében. A Magyar 
Dolgozók Pártja fásítási tervé-
be mi, úttörők is bekapcsoló-

dunk, mert átéreztiik annak 
•nagy jelentőségét. Faültetési 
versenyre hívjuk ki a szegedi 
úttörőcsapatokat. A versemy-
pontok: Melyik csapat lesz leg-
hamarabb kész az őszi gödör-
ásással? Melyik csapat ülteti el 
a legtöbb fát az ősz folyamán? 
Melyik csapatnál lesz a tava-
szi faápolás során a legna-
gyobb százalékos fogamzást 
eredmény? 

Mi 500 darab fa ültetését 
vállaltuk. 

Előre Pajtások! 
Petőfi-telepi 2634. sz. Hunyadi 

János uttürócsapat. 

Közvetítést ad a Kossuth Rádió 
a Szegedi Kender«£zemfenntartóinak 

zászlébonfé ünnepségéről 
(Üzemi tudósítónk ielen-

ti.) A Szegedi Kenderfonógyár 
üzemfenntartói október 22-én, 
szombaton délután avatják fel, 
bontják ki zászlajukat. Az ün-
nepségre lázas előkészületek 
folynak, már díszítik a kultúr-
termet. 

A Magyar Rádió értesítette a 
gyár vezetőségét és dolgozóit, 
hogy az avatóünnepségről "hang-

lemezeket készítenek és amelye, 
ket majd a Kosuth Rádió hul-
lámhosszán közvetítenek. 

A Szegedi Kender kiváló ve-
gyeskara a Magyar Rádiótól 
meghívást kapott, november fo-
lyamán tartandó önálló műsoré 
vendégszereplésre. A zászlóbon-
tási ünnepségen már a rádiósze-
replésre betanult számokból ii 
többet előadnak. 

T A N U L N I K E L L , 

jó munkát tudjunk végezni 
(Üzemi tudósítónktól.) 

A szegedi Gáz- és Villanyte-
'ep dolgozói megszívlelték Rá-
kosi elvtárs szavait a pár t-
olcíetás fontosságáról is. I t t 
a gázgyárban és a vilíanyte-
tópen ilyen nagyarányú még 
nem volt a pártoktatás, mint 
a most meginduló oktatások. 

Báló Károly udvari mun-
kás, a pártok'ta-'ássail kapcso-
latban elmondotta, hogy a ta-
nriLág minden dolgozó köte-
lessége. Nemcsak a termelés-
ben, hanem a tanulásban is 
161 kell járnunk — mondotta. 

Herezeg Imre megállapítot-

ta: Nagyon örülök, hogy párt-
iskolára járhatok és elsajátít-
hatom mindazt, amit a kom-
munistáknak tudni ke l l Tu-
dom, hogy az elméleti kép-
zettség összefüggésben áll o 
termelőmunkával. Tanulnunk 
kell. hogy jó munkát tudjunk 
végezni, megálljuk helyünket 
az új feladatok elvégzésében. 

A Gáz- és villanytelep dol-
gozói az e'.köv.tkezendő idő-
ben többet és jobbat akarnak 
srmelni és éppen ezért nagy 

ürömmel vesznek részt az el_ 
méleti képzésben. 

(Misán Gvörev) 

Újítanak a villamosvasút dolgozói 
(Tudósítónktól.) 

A SZEGEDI VILLAMOSVASÜT 
dolgozói a munkaversenyük meg-
indítása óta 13 újítási javaslatot 
adtak be. Ezekből tizet jóváha-
gyott az újítási bizottság és már 
be is vezették. Kiemelkedő Bán-
kúti Albin elvtárs újítása, aki a 
villamoskocsik újonnan teker-
cselt forgórészeinek élettartamát 
hosszabbította meg, lényeges-idő-
vel. Évente ez közel 20 ezer fo-
rint megtakarítást jelent. 

EMLÍTÉSRE MÉLTö még az 
íjftások között a forgalmi kocsik 
átalakítása. Ez a forgalmi alkal-

mazottaknak és az utazó dolgo-
zóknak biztosítja a fokozottabb 
kényelmet, de egyben irányt is 
mutat a modern kocsitípusra való 
áttérésre. Az élmnnhások is as 
újítók példamutatásával a villa-
mosvasút dolgozói iránytvettek a 
közlekedés további fejlesztésére, 
a vonalak bővítésére, a dolgozók 
gyors és pontos kiszolgálására. 
Hogy elindultak ezen az úton, 
ezt biznoyítja a Széchenyi-téren 
megépített és a forgalomnak a 
napokban átadott központi irá-
nyító berendezése is. 

(T. F.) 

Száz egyéni versenyző a DEM A-ban 
( T u d ó s í t ó n k t ó l . ) Rákosi elv-

társ termeléssel foglalkozó útmu-
tató beszéde után legelsőnek a 
szegedi Déma cipőgyárban Szól-
:ősi Sándor elvtárs, élmunkás 
hívta ki egyéni versenyre Rózsa-
hegyi Istvánt, a cvikkoló másik 
munkását. Nvomban meg is kö-
tötték a versenyszerződést. Az-
r.ap jelentős százalékkal többet 
termeltek. 

Szöllósi Sándor élmunkás pél-
dája nyomán azután a Démában 
vgyie terjed az egyéni versenv-
inozgalom. Naponta újabb és 
újabb csoportok csatlakoztak, 

Ma már százan állanak egyéni 
versenyben, a cvikkolóban, tűző-
ben, a szabászatnál, a kikészítők-
nél és a gépteremben. Az egyéni 
verseny megindítása óta a ter-
melés emelkedett és csökkent a 
seleit. Az egyéni versenyzők szá-
ma természetesen emelkedik min-
den nappal. 

(Kácz I s t v á n ) 

pótban'13" veszlnk 
Q :;ni3 ?arüvsn:;da IAkal-o.4. 


