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MEG JOBB MUNKÁVAL 
bizonyítjuk be hűségünket a Párt 

és a Népköztársaság iránt 
Szegedi közolkalmazotfok nyilatkoznak a minisztertanács rendeletéről 

Népköztársaságunk miniszter-
tanácsának rendeletét a közal-
kalmazottak Szegeden is minde-
nüt t általános lelkesedéssel és 
örömmel fogadták. Boldogan ol-
vasták a rendelet pontjait, ame-
lyek mind életszínvonalunk 
emelkedésének biztosítékát je-
lentik. A városházán, az iskolák-
ban, klinikákon, mindenütt há 
Iával fordultak ezért az újabb 
segítségért Pártunk és népi de-
mokráciánk felé. 

Pedagógusmunka 
megbecsülése 

' — A szegedi pedagógusok és 
köztük a Pedagógiai Főiskola 
gyakorlóiskolájának nevelői kö 
rében osztatlan örömet keltett 
az a bír, hogy népi demokrá-
ciánk gazdasági megerősödése le-
hetővé tette a közalkalmazottak, 
pedagógusok illetményeinek fel-
emelését — mondottta Bus And. 
rás, a gyakorlóiskola igazgatója. 
— Mindig bíztunk a pártunk 
ígéretében, mert tapasztalatból 
tudtuk, hogy amit a Párt meg-
ígér, azt teljesíti is. Mégis a 
mostani fizeiésrendezés minden 
várakozásunkat felülmulta. Nem 
csak mindennapi gondjaink 
szűnnek meg e nemvárt nagy-
mértékű f ize; ésenieléssel, de a 
múltban soha nem tapasztalt, 
megbecsülésünket lát juk benne. 
Most amikor köszönetet mon-
dunk az elért erodményért a 
Magyar Dolgozók Párt jának és 
Népköztársaságunk kormánya 
nak, ígérjük, hogy még jobb 
munkával bizonyt juk be hűsé-
günket a Pár t ós a Népköztár-
saság iránt. 

Tervezhetnek a klinikai 
ao gozók is 

' Nemcsak a pedagógusok, de 
a klinika dolgozói is hasonló 
hálával beszélnek a rendeletről 
Merfels Zoltán idegklinikai fő 
ápoló kijelentette, hogy eddig 
is legnagyobb odaadással végez 
te napi munkáját , de ezentúl 
méginkább arra törekszik, hogy 
bekapcsolódhassák a munkaver-
senybe és a szocializmus építése | 
érdekében tovább fejleszthesse 
tudását is. 

— Megérhettük mi, klinikai 
ápolók is, hogy tervezhe ünk sa-
já t életünkben is, mert ezeknek 
a terveknek megvan a biztos 
anyagi alapjuk. Eddig is csak 
hálával gondoltunk a Pár t ra és 
nagy vezetőnkre, Rákosi elv-
társra, hogy jelentősen meg ja 
vult életszínvonalunk a mult 
Tervszerhez viszonyítva. Most 
ezt az ú j abb segítséget csak 
ismételt hálával és még oda 
adóbb paunkával fogadhatjuk. 

Nyugodtan dotgozhmnak 
az orvosok 

A belgyógyászati klinikán d ' . 
Bikics György orvos fejezte ki 
hálaját népi demokráciánk in-
tézkedése iránt. 

— Már a tudományos s tá 
túszért is nagy hálával tarto-
zunk a Pártnak és a népi de-
mokráciának, de a mostani fi-
zeiésrendezés még jelentősebb 
segi séget hozott. A múltban 
egészen alacsony volt az orvo. 
sok fizetése, mondhatjuk, hogy 
a létminimumon alul fizetlek 
bennünket. Az első segítségei 
a népi demokráciánktól kaptuk. 
Munkánk és általában az értel-
miségi munka megbecsülését lá 
tom ebben és biztosítékát &n. 
nak, hogy mi is nyugodtan be-

kapcsolódhassunk az ötéves terv 
feladaitainak megvalósításába. 

Nem a cím, hanem 
a munka számit 

A Városházán is boldogan 
tárgyalnak az ú j rendeletről. 
Pópity Péter altiszt, aki jelen-
leg az ingatlangondnoki teendő-
ket is ellátja, visszaemlékezik 
arra, hogy a múltban olyan ke. 
Vés fizetésért kellett dolgozniok. 
amelyből megélni is alig lehe-
tett. 

— Sok nélkülözésben volt ré-
szünk a felszabadulás előtt, hi-
szen nyolcan voltunk testvérek, 
az apám gyári munkás volt és 
ez a városházi fizetés jóformán 
semmit sem jelén tett. Most 
azonban Pártunk gondoskodik 
minden dolgozóról, nyugodtab-
ban élhetünk, vásárolhatunk 
magunknak. A rendelet különö-
sen fontos részének tartom, 
hogy nem azt nézik, ki milyen 
címet visel, hanem milyen mun-
kát végez és igy a munkabe 
osztása a lapján rendezik a fi-
zetését. 

Ujabb lehetőségek a táros-
házi tisztviselők eiött 
Dr. Korpássy Elemérné város-

házi tisztviselőnő ugyancsak ez' 
t a r t ja a rendelet egyik legfon-
tosabb részének. 

— A mult rendszerben nem 
nézték, hogy milyen munkát 
végzünk és számunkra nem vol-
tak megnyitva a fizetési osztá. 
lyok. Ha 30 évig szolgáltam 
volna, akkor is csak a tizedik 
fizetési osztályban maradtam 
volna. Ezzel szemben már ta-
valy megnyílt a lehetősége an-
nak, hogy én is a hetodik fize-
tési osztályba léphessek. Első-
sorban a kistisztviselők számára 
fontos segítség ez és láthatjuk, 
hogy a népi demokráciában a 
munka becsületes elvégzése 
alapján kapjuk a fizetést. Mind-
nyájan tudjuk, hogy ezt a Ma-
gyar Dolgozók Pár t jának kö-
szönhetjük és ezért még inkább 
szívvel-lélekkel dolgozunk a népi 
demokráciáért, hogy munkánk-
kal is hozzájáruljunk az élet-
színvonal további emelkedésé, 
hez. 

Vasarnap deielőtt nyitják meg 
az MSzT székházában ,,A nagy Sztálin 

harcos élete" cimü kiállítást 
Nagyban folynak aiz előkészületek „A nagy Sz'tálvn harcos 

éteten című kiállítás megrendezésére. Az ünnepélyes megnyitásra új 
színt kap az AíSzT székház, gyönyörű ünnepi díszbe öltözik a Sztá-
lin eloíárí iránti mély hála és szeretet jeléül. A megnyitót 5-én. 
vasárnap délelőtt 10 árakor tartják az MSzT székházban, amelyet 
a Kossuth rádió is közvetít. 

Szeged dolgozói körében nagy örömet kcHetf, hogy Budapest 
uián először Szegeden nyitják meg'a kiállítást. Nagyon sok dolgozó 
már előre beosztja idejét, hogy minél több jusson a kiállítás meg-
tekintésére, ahol megismerheti Sztálin elvtárs harcos életét, melybűi 
minden dolgozó erőt és útmutatást meríthet. A hatalmas érdeklődés 
mutat ja, hogy nagy számban tekintik meg a szegedi dolgozók a ki. 
állítást. Ezért vezetőket állítanak be, okik ismertetik a dolgozókkal 
a kiállítás anyagát. 

A kiállítással egyidejűleg Szeged dolgozóé megtekinth&ik « 
magyar nép forró szereete jeléül Sztálin élvtárs részére Moszkvába 
'küldött ajándékokról készült fényképsorozatot is. 

Szőregen száz százalékban elvégezték 
a szerződéses termelések kötését 

(Tudósítónktól.) Szőre* köz-
ségben a Pár t iránymutatásával 
a népnevelők a termelési szerző-
dések megkötéséért jó tudatos! 
tó. felvilágosító munkát végez-
tek. Kivették részüket ebből a 
munkából a földanművesszövet-

TextHkereskfdelml nemzeti vállalatvezetők 
tapasztalatcseréje Szegeden 
A Textilnagykereskedelmi, az 

ÁTEX, a Rövidáru és Kötött-
szövötitáru Nemzeti Vállalatok 
vezetőségei egyhetes tapasztalat-
cserére jöttek le Szegedre a szo-
cialista kereskedelem fejlődésé-
nek tanulmányozására. A helyi 

Öttömös9 Ószentiván és Szatymaz is 
befejezte száz százalékban 

a termelési szerződések kötését 
Elérkeztünk a termelési szerző-

dé skö ések határidőiének végső 
napjához. A Mezőgazdasági Igaz-
gatóságra beadott jelentések sze. 
rint hétfő estig, tehát január 30-ig 
Qyá'a, Röszke, Csengéié, Puszta-
mérges és Szőreg község után 
mos: ujabban ÖÜömös, Úszent-
iván és Szatymaz fejezték be száz 
százalékig a szerződések kötését. 

A befejezéshez közel jár Ulszent. 
iván, ahol 94.86 százalék és Ru. 
zsajárás, ahol 91 százalékos az 
eredmény. 

Az élenjáró községek, amelyek 
elsőnek fejezték be a szrzödések 
kötését, már ujabb területeket kér-
ek. Az új területekből legtöbbet 

Röszke, Csengele, Gyála és öttö-
mös községek kötöttek le. 

EMELKEDIK A TERMELÉS 
a Szegedi 

(Tudósítónktól). A Szegdi Kefe-
gyár dolgozói az ötéves terv ün-
nepélyes megindi ása alkalmával 

Ígéretet teHek. hogy termelékeny-
ségüke a lehető legmagasabbra eme-
lik fel ötéves tervünk sikeres vég. 
rehajtása és mielőbbi befejezése 
érdekében. , , . . 

A dolgozók meg Is tartották ígé-
retüket. Termelékenységük napról-

üi szár tó és r̂aló-'ie'visÉgekke! 
büvil a Filszersiijwka 
Énékesiti) M tóe-ie 

Rövidesen befejeződik a Sze-
gedi Fűszerpaprika Értékesítő 
Feldolgozó Nemzeti Vállalat ú j 
nagyméretű szárítójának építése. 
Szárítás céljaira alakítják át a 
volt dohánybeváltó helyiségeit is» 
Átvette ezenkívül a Füszerpapri 
ka értékesítő Nemzeti Vállalat a 
szövetkezeti áruelláió épületét is 
Ezeket a helyilégeket tárolás 
céljára használják majd fel. Az 
ú j szárítók és tárolóhelyek léte-
sítésével a Fűszerpaprika Értéke, 
sítő Nemzeti Vállalati biztosítja 
majd a dolgozó parasztok oap 
rikájának zavartalan átvételét. 

M OÖSÍ^l ] U \ \ m B o l ' j a Szeged ,Kárá«-u .8 , 

Jo Tex i étúk Bo in. sit*n« wrútsi 
Értesítjük a vásárló közönséget, hogy 

kiárusít s r c «rv< r e k 
jó minőségű selymek. Nyakkendfiselyem, Imprimé, mooserepp, 
női runaszö vetek divat színben, vászon imprimék, szövet és 
selyem 

m a r a d é k o k 2 0 — 5 0 s z ö r a l é h o s e n q e d m é n n v e l . 
Tekintettel a korlátozott mennyiségre, vásárlásait minél előbb 
eszközölje. 

vállalatok a vendégek látogatása 
során kicserélték tapasztalatai-
kat és szombaton délben a Hun-
gária termében értekezletre 
gyűltek Össze. Az értekezlet a 
Magánalkalmazottak SzPT ének-
karának számaival és Veres Ti-
bor a SzETEX dolgozója szava-
latával kezdődött meg. 

Az értekezleten a megjelentek 
számtalan hasznos javaslatot és 
tennivalókat vetettek fel. Ugyan, 
akkor igen sok ú j tapasztalatot 
Szereztek a szegediektől az or-
szág többi részéből megjelent 
vállalatok vezetői. 

A Nagyszegedi Pártbizottsá-
got Nyilasi Péter elvtárs képvi-
selte és méltatta a szocialista 
kereskedelem fontosságát. 

A szakszervezetek részéről Kiss 
elvtárs mondott beszédet és fel-
hívta a jelenlévők figyelmét az 
ötéves tervünk sikeres befejezése 
érdekében a szakmai továbbkép-
zés fontosságára. 

A győri Texíiinagykereskedel-
mi NV dolgozói zászlót küldtek a 
szegedi Textilnagykereskedelmi 
NV dolgozóinak az együttműkö-
dés szellemének kifejezésére. A 
zászlót Osztermann Ferenc, a 

napra emelkedik. Berta Istvánné 
élmunkás 208 százalékra teljesih 
normáját. Ugyanakkor munkamód - , T e x t i i nv vállalatvezető heiyet 
szerét készséggel adja át többi tár. | t e s e y e | l t e ^ é g k ö s z ö n t e m e g 
sának, hogy valamennyi dolgozó 

el olyan szép eredmény; érjen 
mint ő. Ma már Bértáné munka-
módszerével Tigler János, Mózes 
Mihá'y, Gyöngyi Ferenc kefekötők 
is 152 százalékot teljesítenek. 

Szép eredményeket érnek el a 
gyár ifjumunkása! is, Kása Erzsé-
bet 154, Faragó Hona 138 száza, 
íékra teljesi'i normáját. 

Az üzem dolgozói ludják. hogy 
magas teljesítményükkel járó szép 
fizetésüket a Magyar Dolgozók 
Pártjának, de legelsősorban a Szov. 
jeluniónak köszönhetik. A Szovjet-
unió és Pártunk iránti szerete ük 
bebizonyítására 97_en beléptek 
Magyar.Szovjet Társaság tagjai 
sorába. 

Doktor Lajos. 

Repü'ő modelleiőkört 
cl okítottak 

a szőregi ültötök 
A sző regi úttörők legutóbbi csa-

patgyűlésükön elhatározták, hogy 
megalakítják a repülőmodellező 
kört. Az úttörők közül eddig Is 
többen foglalkoztak repü'őmodcl 
lezé-fiel s helyi SzIT ezervezet 
köreién belül, ahol szép eredmé-
nyeket értek el Ezért elhatároz-
ták. hogy most már külön alakit 
ják meg a modellező kört út .örő 
mozgalmukon belül, ahol ebbe a 
szép sportba igyekeznek bevon-
ni iskolájjik minden úttörőjét. A 
csapatgyűlésen már mintegy 28 
ú ftö-ő jelentkezett a modellező 
körben. . 

dolgozók nevében. 
A vendégek megtekintették a 

Szegedi Textilkombinátot is és 
utána gazdag tapasztalatokkal 
távoztak el Szegedről. 

kezet 6b a DÉFOSz népnevelői 
ás. Felvilágosító munkájuk során 
megmagyarázták a kis- és kö-
zéppara szte ágnak, hogy az öt-
éves terv első jó termésének 
egyik biztosítéka a szerződéses 
termelés. Ez az egyedüli módja 
annak, hogy több terméshozamot 
ér jünk el, ezáltal segítsük nép-
gazdasági tervünk megvalósítá-
sát, mindannyiunk életszínvona-
lának emelését. Lelkes munkájuk 
eredményeként az elmúlt hét pén-
tekjéig ezáz százrlékban lekö-
tötték valamennyi növényféle-
ségre a szerződéseket. Szombaton 
mér egyes ipari növények, mint 
a rostkender és a borágómag, 
már túl is szerződték ez előirány-
zott keretet. 

A szőregi EPOSz-ezervezef 
tagjai is kötöttek szerződést. A 
DEFOSztól eev hold földet bé-
relltek és ott Miosurin-kertet lé-
tesítenek. Ebben fél hold gyapo-
tot, 400 négyszögöl ricinust. 200 
négyszögöl borágómagcut és 200 
négyszögöl ánizsmagot termesz, 
tenek. Munkabrigád iukat Sztá-
lin elvtársról nevezték él. 

Szőregcn kulákok is szeretné-
nek szerződést kötni. Állandóan 
zaklatják a népi bizottságakait 
lépten-nyomon, hogy ők is ter-
melési szerződést köthessenek. A 
dolgozó parasztság azonban ébe-
ren ügyel, nem engedi, hogy so-
raikba furakodjanak a kulákok. 

Bárány István 

A szegedi 
P á r ' o ' l a ' ó s Házéban 

kedden este tartották meg a „Le-
nin és Sztálin a szocialista mun-
káról és a munkaversenyről" elő-
adássorozat harmadik részét. A 
szegedi üzemek sztahánovistái és 
dolgozói nagy számmal vettek 
részt az e 1 ő a d á so n. Az 
előadásról holnapi számunkba 
részletes beszámolót hozunk. 

E mé 'e l i pátt-napok 
u fmu a ója 

[//szegedi Kendergyár: 2-án dél-
után 2 órakor, központi előadóval. 
Belváros I—VI. összevonva MSzT 
(volt Ipartestület) 1-én délután 6 
órakor Felsőváros l—II.—Fodor, 

telep. Postásotthon 1-én déluán 6 
órakor. Petöfi-telep 1—II—III_ a 
volt zárdában 1-én délután 6 óra-
kor. Rókus I—I1—III. 1-én Kultúrház 
délután 6 órakor. Alsóváros I—II, 
Móraváros I—II. Alsóvárosi kultúr-
ház 1-én délután 6 órakor. Újsze-
ged, József.telep—AVI. 1-én dél-
után 6 órakor. Szegedi Kender 2-án 
délután 2 órakor. Dohánygyár, 
Gázgyár, Winter-kefegyár. Dohány-
gyárban 2-án délután 5 órakor. 
Lemezgyár, Magyar Juta, Lemez-
gyárban 2-án délután 2 órakor. 
Kistext kiskundorozsmai telepe 2-án 
délután 2 órakor. Orion—Plckgyár. 
Pick-szalámigyárban 2-án délután 
3 órakor. Gyufagyár 2-án 4 órakor. 
DÉMA 2-án 3 órakor. Textilkom-
binát 2-án fél 5 órakor, MÉMOSz— 
Kertész-téglagyár. MÉMOSz-nál 
2-án 5 órakor. Erdöigazgafósági NV 
2-án 5 órakor. Köztisztasági telep 
2-án 3 órakor. Lippai 2-én 4 órakor. 
Szegedi cipógyár 2-án 4 órakor, 
Vágóuid 2-án 4 órakor Diri cipő-
gyár 2-án fél 5 órakor. Konzerv-

gyár—Közúti vaspálya. Konzerv-
gyárban 2-án fél 3 órakor. Város-
háza 2-án 6 órakor. Vizmütelep 
2-án fél 3 órakor. 

Szén ersánétív? érlek el 
a Sertés- és ZstdÉlcoi jolii NY 

dolgozol 
(Tudósítónktól.) A Sertés- és 

Zsiradékforgalmi NV szegedi vá-
gócsoportja „ norma bevezetése 
óta wóp eredményeket ért el. A 
norma megállapítása ez év első 
napjaiban történt. Az első héten 
az üzem átlagteljesítménye 57, a 
második héten 105. a harmadik 
hótm pedig 115 százalék volt. 

Az egyéni versenyzők között to 
ifibben vannak, akik szép ered-
ményt értek el Ezen a héten 
Kovács Béla és Molnár Lajos fej-
lők 175 százalékot ér-ek el. lir-
bsn Dezső hasító 139, Galuska 
Antal bontó 138 százalékot telje-
sített. 

A dolgozók élenjárói megígér-
ték, hogv termelékenységüket 
még magasabbra emeiík, ugyan-
akkor azok. akik teljesítményük-
ben még nem értek cd magas "szá-
zalékot, Ígéretet tettek, hogy min-
den igyekezetükkel azon lesznek, 
hogy utolérjék az élenjárókat. 

Kovács Ferenc, 


