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J az országot 
A AfM,' szegedi dolgozói, a Párt segítségével, követve a 

szwjet sztahanovistákat derekasan kiveszik a részükéi « 
szocialista termelésben. Mozdonyvezetők, forgalmisták, pálya-
munkások — mind egyemberként dolgoznak a sztálini munkajcl-
cjúnlás Teljesítéséért, a hároméves terv idöclőtti győzelméért. 
Szovje példa nyomán megváló sitotlák a 2000 tonnás mozgal-
mat, több ufVást bevezetek és az egyéni versenyzők, brigádta-
gok nap-nap után ujabb és ujabb eredményeket érnek el. A MÁV 
szegedi dolgozóinak munkájáról a következőkben számolnak be 
tudósítóink: 

Husz százalékkal csökkent a vonatkésés 

A MAV szegedi igazgatósági-
nak forgalmi dolgozói október 
hónapban az elmúlt év októberi 
forgalmihoz viszonyítva — a 
lényegesen nagyobb "forgalom el-
lenére — 800 perccel, illetve 
20 százalékkal csökkentették a 
.Vonal késéseket. 

A három ís félnapos kocsifor-
duló sikerét is nagymértékben 
elősegítették, mert a kocsik to-
vábbinditási idejét lerövidítet-
ték,~a továbbitásnak 118 száza-
lékban tettek eleget. A teher-

vonatok haladási sebességét 1/ 
1/ százalékkal gyorsították. 

(Kovács Jenő) 
• 

A SZEGEDI pályafenntartási 
osztály műszaki értelmisége a 
hároméves terv sikeres befeje-
zése érdekében önköltségcsök-
kentési tervet készített. Kidol-
gozták a helyes munkamódsze-
reket. Ennek már meg is mutat-
kozik az eredménye és ezidefg 
sokezer forintot takarítottak 
meg. 

Elásták a cukorrépát a s z a t y m a z i kulákok 
Szigorú eljárást indítanak ellenük 

A szatymazi földművesszövct-
tezci és a sarkadi, valamint a 
•nezőhegyesi cukorgyár ellenör-
Ici felülvizsgálták a szatymazi 
íkulákok cukorrépa termését és 
%z eddigi általuk beszolgáltatott 
répamennyiséget. Több kulák 
Belvarán és kertjében elásva több 
•záz mázsa eldugott cukorrépái 
találtak, özv. Karácsonyi Gcr-
geiyné, a Szatymazon igen köz-
Ismert kulák 150 mázsa cukor-
répát dugott el. Egy holÖ cu-
korrépája még mindig kinn van 

a földben. Korom Sándor több 
mint egy vagon, Kondász Sán-
dor kulák szintén egy vagon, 
Vetró Pál 80 holdas kulák 80 
mázsát. Füz József 90 holdas 
kulák egy vagon, Bulik József 
fehértói 40 holdas kulák pedig 
80 mázsa répát dugott el. Vala-
mennyien kiválogatták cukorré-
pa termésük legjavát és elásták 
a földbe, hogy ez által is meg-
károsítsák a ncp államát. A sza-
botáló kulákok ellen szigorú el-
járást indítanak. 

vi 7-ts. s&cUnu. HlfMt dait tacUnl . .. 
A SZÉCHENYI-TÉREN vitt 

'W utam. Amikor a l-es számú 
fi épb olt tót már nem messze vol-
tam, kijött az üzletből egy egy-
szerűen öltözött, dolgozó nő. Ke-
fében több apró csomag és fe-
lér vekni, óvatosan körülnézett 
majd lehajolt és megcsókolta a. 
"kenyeret. Mikor észrevette, hogy 
kit megláttam, rámnézett meleg 
Szemével és — azután indult 
tovább... 

Ml INDÍTOTTA a dolgozó 
Isőt arra, hogy megcsókolja a 
kenyeret? Talán hosszú idő után 
Slöször vett hófehér kenyeret dol-
gos kezébe és túláradó boldog" 
tógában adózott olyan fenséges 
tisztelettel? Vagy lalán öt is az 
Sz érzés járta át, ami engem és 
minden dolgozót már annyiszor, 
mikor fehér kenyeret vesz a ke-
kébe? Akár egyik, akár másik 
mkból nyilvánult meg benne ez 

a néma tisztelet, — mindenkép-
pen népi demokráciánknak — a 
Pártnak szólt. 

— ISMERETLEN asszonytár-
sam, aki megcsókoltad a fehér 
kenyeret, hidd el, a te elismeré-
sed többet ért minden babérko-
szorúnál, dicsérő oklevélnél. 
Azért is írtam ezeket a sorokat, 
hogy lássák mindazok, akiket 
iliei minden rémhír, mindén al-
jas mesterkedés ellenére miként 
él a dolgozó nép lelkében a sze-
retet és a hála a Párt és népi 
demokráciánk iránt. Te pedig 
asszonytársam, aki megcsókoltad 
a fehér kenyeret, — amelyet a 
Pártnak köszönhetünk és a sza-
badságunkat meghozó Szovjet-
uniónak, Sztálin elvtársnak — 
hős vagy, mert egyszerű szived 
megnyilatkozása azzá avatott. 

(Ecsediné.) 

Ma nyitják meg a Kémikus Egyesület 
szegedi vándorgyűléséi 

Ma este 8- órakor ünnepélyes 
keretek között nyílják piwj Sze-
geden a MINSz dísztermében a 
Kémikus Egyesület első ván-
üorgyülésé', ame'yenja magyar 
kutatóvegyészek; a gyárak és a 
tudományos intézetek küldöttei 
pcámofnak be eddigi munkájuk-
tól, meghatározva az elkövc'ke-
gő idők tennivalóit. A vándor-
gyűlésre a különvonattal közel 
fOO-an érkeznek Szegedre. 

A Kémikus Egyesület szegcdi 
Vándorgyűlése ujabb méi'föld-
leöve 'esz a jnogyar tudományos 
jfcletnek és az ipar fejlődésének, 
>nert a szocialista építés érde-
kében megbeszélik a vegyipari 
leutalás kérdéseit. 

A vándorgyűlést Csűrös. Zol-

Ma már a szegedi pályafenn-
tartási osztálynál 75 brigádban 
S25 ember dolgozik. 

(Kist)án Sándor) 

A Vörös Csillag 

brigád 

Az ötéves terv első évi rész-
lettervének ismertetése nagy ér-
deklődéssel folyik a MÁV sze-
gedi osztálymérnökségén. A dol-
gozók a tervértekezleteken sorra 
szólalnak fel és teszik meg ja 
vaslataikat — jobbátéve a ter-
vet. 

Bozsó Alajos elvtárs, pálya-
munkás mindannyiónk vélemé-
nyét mondta el: »A terv a 
miénk, marunkévá tessziik és 
igy ft'f a Párt segítségével fel-
tétlenül valóra váltjuk.* 

(Gciger János) 
• 

EGYRE TÖBB és több vas-
utas vesz részt a mun ka verseny 
ben. Számtalan brigád versenyez 
a iLegjobb Szegedi Vasutas Bri-
gád* elnevezéseit. 

Október hónapban a most 
megtartott kiértékelés szerint a 
legjobb eredményt a fütőhizi 
Vörös Csilla? brigád érte el, 
132 százalékban teljesitették ter-
melési tervüket. Szinte naponta 
szaporodik az egyéni és páros 
versenyzők száma 

(Serényi György) 

Sztálin elvtárs 

születésnapjára.. 

Faragó József elvtárs, a sze-
gedi pályafenntartási almühely 
munkasvezetője a dolgozók se-
gítségéve* u j munkamódszert ve-
zetett be az aLmühelyben. Fa-
ragó elvtárs a soron következő 
munkákat .mindig megbeszéli a 
csoportvezetőkkel, akik azután 
az elvégzendő feladatokat "is-
mertetik 

Igy az almühely dolgozói ja-
vaslataikkal elősegittk a so-
ronkövetkező munkák mielőbbi 
elvégzését. A pályafenntartási 
almühely dolgozói hároméves 
tervüket december 21-rc: a sze-
retett Sztálin 70. születésnap-
jára be akarják fejezni. 

(Kocsis Sándor) 

Befejezte a mé'yszántást 
a bodomi gozdaság 

A többnapos esős idő elle-
nére tovább folyik Nagysze-
geden is a mélyszántás. A 
dolgozó parasztság a lehető, 
ség szerint mindent elkövet, 
hogy a ki űzött határidőre be-
fejezze az őszi munkáknak 
ezt az igen fontos részét is, 
és biztosítsa a jövő évi ter-
mést. November 17-én Sze-
ged város bodomi gazdasága 
is teljes egészében befejezte 
a mélyszántást. 

A MAGYAR KENDER BRIGÁDJAI 
A TERMELÉS FRONTJÁN 

ián, a (Magyar Kémikusok Egye-
sülelének elnöke nyitja meg, 
majd a Nagyszegedi Pártbizott-
ság kiküldötte szólal fel. Ván-
dor József, a TudományosTa-
nács műszaki szakosztályának 
titkára, Darvas József, a Vegy-
ipari Munkások Szakszervezeté-
nek főtitkára, Dénes Leó pol-
gármester, Trencséni-Vald-
apfel Imre, a szegedi Tudo-
mányegyetem rektora és Hevesi 
Gyula, a Találmányi IliivaCal : 
főtitkára tart beszédet azután.! 
A vándorgyűlés tudományos 
munkaprogramja végrehajtásá-
ra szombaton délelőtt 9 órától 
kerül so~, amikor a szerves-
kémiai szakosztály képviselői 
megtartják előadásukat. 

Etőadástorora I 

Alkolmínyunhfót 

A Magyar .Tocászszövetség sze-
gedi csoportja szakmai tovább-
képző előadássorozatot indit el. 
A lanfofyain nyolc előadásból 
álf, az előadott anyagot pedig 
szemináriumok keretében dol-
gozzák fei a hallgatók. A tario-
fyamon főként bírák, ügyvédek 
és a közigazgatásban dolgozó 
jogászok vesznek részt. Az első 
előadást dr. Ania'ffi/ György 
elvtárs tartja »Az uj magyar 
Alkotmány: Népköztársaságunk 
aíapförvénve* címmel november 
28-án az Ügyvédi Kamera épü-
letében. A többi előadások is 

- - „ j rr ? -vr> - 'avtovitek 

kóré csoportosuló kérdésükkel 
foglalkoznak. 

(TuáÓHtó. Ól.) 
A Magyar Kender brigádjai 

hétről-hétre jobb eredménye-
ket érnek ef. Azért van ez igy, 
mert követik a {Párt utmutatását 
és példaképeinket, a szovjet em-
bereket. A szövődé 22 brigádjá-
nak versenyéből a most meg-
tartott kiértékelés szerint októ-
berben 

a 16 os számú bt igád 

került ki győztesen. A brigád 
lagjai: Becker Béhiné, Dobált 
Pátné, PLókcr Islvánné, Laka-
tos Antalné és Pa'otás Jánosné. 
A verseny győztes brigádja ok-
tóberben a géplial ásfokot G9.5 

százalékra emelte és ezzel elő-
irányzatát 121 százalékra telje-

j sitcUe. A szövő többi brigádjai 
is nagyszerű eredményeket ér-
tek el. 

Az előkészítőben a négy cér-
náző brigád versenyéből októ-
berben az egyes számú brigád 
került ki győztesen, 90.S száza-
lék volt gép kihasználásuk 

Az októberi brigádcredúié-
nyeket vizsgálva cs összehason-
lítva az előző havi eredmények-
kel, azt látjuk, hogy a brigádok 
lagjai megértették a többterme-
lés, önköltségcsökkentés fontos-
ságát. 

(Nagy József.) 

Mestönyilft a lóldrolvesszilvê ezefckárBöeszKzésél 
Uj árubevásárlási rendszert, 

az áruforgalmi utalványkönyv 
rendszerét vezetik be a földmü-
vesszö vetkezetek. Az u j rendszer 
célja, hogy a földmüvesszövet-
kezeti boltok a dolgozó paraszt-
ságunkat mindenfa jta áruval za-
vartalanul láthassák el. Ezért 
vezeti be a SzöVOSz a földmü-
vcsszövetkezetek boltjaiban az 
áruvásárlás és pénzkezelés u j 
módszerét. Az áruforgalmi utal-
vány-rendszert november 15-től 
az egész országban bevezetik. Az 
áruforgalmi utalványkönyv alap-
ján bármikor megállapítható, 
hogy a szövetkezet mikor, mi-
lyen áruból, milyen mennyisé-
get és melyik nemzeti vállalat-
nál vásárolt. Ezzel a rendszer-
rel f bármikor megállapítható, 
hogy mennyi áruforgalma volt a 
földmüvesszövetkezeti boltoknak 
s lehetővé teszi a helyes gazdál-
kodás bevezetését és a fogyasz-

tási üzletág ellenőrzését 

A Népgazdasági Tanács ha-
tározati érteiméten már szep-
tember 1-én több megyében be-
vezették kísérletképpen ezt az uj 
rendszert. Az eddigi tapasztala-
tok azt bizonyítják, hogy az 
áruforgalmi utalvány-rendszer 
lényegesen megkönnyítette a 
föidmüvesszövetkezetek munká-
ját és eredményeiket nagyban 
emelte. 

A békési föidmüvesszövetke-
zetek versenyre hivták ki az 
u j rendszer " bevezetése al kal-
mávai az ország összes szövet-
kezeteit. A SzöVOSz nagvsze. 
gedi titkárságához tartozó föid-
müvesszövetkezetek elforadtík a 
békési kihívást és vállalták, 
hogy az u j rendszer bevezetésé-
vet meg fokozottat'ban segítik 
elő a falu életszínvonalának 
emelését. t 

Vasárnap kezdődik, 
- Szabad Föld" előfizetésgyüjtő a 
mozgalom 

Dolgozó parasztságunk 
érdeklődése napról-napra 
jobban növekszik a politi-
kai kérdések iránt, de 
ugyanakkor növekszik az a 
kívánság is, hogy mélyít-
hessék szakmai tudásukat, 
minél jobban végezhessék 
mezőgazdasági munkájukat . 
Mindebben a dolgozó pa-
rasztságnak legjobb segítő 
társa az újság. A „Szabad 
Nép" és Szeged környékén 
a „Délmagyarország" a dol-
gozó parasztok mind na-
gyobb tábora olvassa, de 
emellett szükséges, hogy 
megismerjék a DÉFOSz 
központi hetilapját, a „Sza-
bad Föld"-et is, amely az 
osztályharc éles fegyvere, 
a kizsákmányoló kulákság 
elleni harcban egyik fő 
ideológiai fegyvere a falusi 
dolgozódnak. 

November 20-tól ezért a 
Magyar Dj 'gozók Párt ja 
helyi szer iezeteiúek támo-

gatásával és valamennyi 
demokratikus szervezet b&-
vonásával az egész ország' 
ban kiterjedő széleskörű 
„Szabad Fö ld" előfizetés-
gyűjtő mozgalom indul. A1 

cél az, hogy legalább 100 
ezer ú j előfizetője legyen 
központi parasztsajtónkuak, 
a „Szabad Föla"-nek. 

Szegeden má r meg is 
alakult az előfizetés-gyii itő 
központi bizottsága, amely-
ben a Pár t vezetésével a 
DÉFOSz. EPOSz, MNDSz 
és SzöVOSz küldöttei vesz-
nek részt. A legeredménye-
sebb előfizető-gyűjtők kö-
zött a Szabad Föld szer-
kesztősége ötezer értékes 
könyvjutalmat oszt ki, a 
legjobb eredményt elérő 
községek pedig minden me-
gyében „Szabad Föld" ván-
dorzászlót kapnak. Az elő-
fizetés-gyűjtő mozgalom de-
cember 18 án, vasárnap saj-
tó-nanpal ér véget. 

A kistemplomlanyai dolgozd pa asztok 
a m é l y s z é n ü s elvégzésével készülnek 

Sztátin elvtárs 7 0 . születésnapjára 
(Tudósítónktól.) R kistemp-

lomtanyai földmiivesszövetkezet 
tagjai több és jobb munkával 
készülnek Sztálin elvlárs het-
venedik szülelésnapjának méltó 
megünneplésére. A kis-
templomtanyai dolgozó parasz-
tok ugy készülnek december 21-
?e, hogy időben elvégzik amély-

szántási munkát. 
• 

Kistemplomtanyán most osz-
tották ki iinnepéiges keretek kö-
zött az első szövetkezeti tag-
könyveket. R dolgozó parasz-

tok a köngv átvételénél kife)e> 
zésre juttatták, hogy szövetke-
zetük erősítéséért nem sajnálják 
a fáradságot, mert szövetkezé-
süknek már eddig is saját életü-
kön keresztül érezték a jelentő-
ségét. (Márta Ferenc.) 

Á pártot épited, 
lio a pártsaftót 

e r ő s í t e d ' 


