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Közel 33 ezer dolgozó látogatta meg 
Szegeden az Ujitó Kiállítást 

Vasárnap este befejeződött 
a szegedi Ujílokiállítás. Feb-
ruár 24-e óta két és fél héten 
keresztül nagy lehetőséget 
nyújtott cz a kiállítás a dol-
gozóknak arra, hogy áiapo-
Ban megismerkedjenek újító-
mozgalmunk fáradtságos, de 
eredményes munkájával, -azok-
kal az újfajta gépekkel és 
munkaeszközökkel, melyeknek 
segítségével igen sok kiváló 
üzemi dolgozó lehetett sztahá-
novista s a szovjet sztaháno-
visták példája nyomán meg-
sokszorozhatta teljesítményért 

A ket cs fél hét -ahtt össze-
sen 32.809 látogatója volt a ki 
állításnak. Ezek között 86 sze 
gedi és vidéki üzem dolgozói 
jöttek el, igy Békéscsaba, Ma-
kó, Orosháza, Hódmezővásár-
hely, Csongrád, Szentes, Gyu-
la, Mezőhegyes és Nagylak 
dolgozói is nagy számmal ke 
resték fel a kiállítást. Egyedül 
Békéscsabáról háromezer láto-
gató jött. Az üzemek dolgozó-
in kívül 28 termelőszövetkezeti 
csoport több mint kétezer tag-
ja, ezenkívül a különböző tö-
mé gszervezetek és közületek 
háromezer dolgozója nézte 
meg ezt a kiállítást. A szegedi 
általános és középiskolálc, va-
lamint a környező községek is-
koláinak tanulói 6872-en néz-
ték végig az értékes munka-
eszközöket, gépeket. 

A csoportos látogatások mel-
lett tömegesen jöttek egyéni 
látogatók is. Voltak dolgozók, 

orosházi Magasépítési NV asz-
talosa, aki a saját költségén 
utazott Szegedre, hogy átta-
nulmányozza részleteseu az 
asztalosiparra vonatkozó újí 
tásokat, javaslatokat tegven 
azoknak még nagyobb tökéle-
tesítésére. Kevesen voltak 
olyanok, akik nem tettek ja-
vaslatot valamelyik kiállított 
tárgy módosítása érdekében. 
Seaiki sem adta vissza, üresen 
az ajtóban kapott kérdőívet. 
A visszaadott kérdőív alsó so-
raiban ilyet olvashattunk: 

— Ez a kiállítás hosszú ide-
ig felejthetetlen élmény ma-
rad számomra, Nagyon sokat 
tanultam a dolgozóktól, akik 
idejüket nem kímélve létre-
hozták ezeket az újításokat Az 
itt szerzett tudásomat haszno-
sítani fogom a munkámban és 
a tanulásban. 
Ezt Fehér Árpád, a hódmezővá-
sárhelyi mezőgazdasági gimnázi-
um egyik tanulója írta. De nagy 
számmal olvashatunk ilyen írá-
sokait is: ( 

„Az yt szerzett tudásom se-
gítségével bízom abban, hogy 
rövidesen én is úji'ó lehetek, 
mert most látom, igazán, meny-
nyire érdemes újítani. Ezzel 
nemcsak saját munkánkat, 
hönnyítjük meg, de nagyi,n-i 
hozzájámlunk ötéves ter-
vünk idő előtti teljesítéséhez 
és szocializmusunk építéséhez" 
— írta Horváth István, a pusz-
taszeri gépállomás traktoris-
tája. Horváth Istvánnak 

mint például Dózsa István, az egyébként traktorvontatásn 

négyes kapálóekére vonatkozó 
.javaslata ott van azok közt az 
értékes javaslatok és megjegy-
zések között, melyet most a 
kiállítás vezetősége összegyűjt. 

Az Ujítöközpont .levélben 
értesíti a javaslók üzemei-
nek újítási megbízottait, hogy 
adjanak meg minden támoga-
tást a dolgozóknak annak ér-
dekében, hogy az újítókiállí-
táson tett javaslataikat a sa-
játmagulc által készített új-
fajta munkaeszközökön ós 
ezerszámokon keresztül gya-
korlatban is bemutathassák 
Kéri az Ujítöközpont, hogy az 
üzemek újitdsmegbízottai rend-
szeresen értesítsék őket arról a 
munkáról, melyet üzemük újítói a 
szegedi újjitókiállitáson szerze't 
tapasztalataik alapján kezltek el. 

Ez fontos azért is, hogy 
tervszerűen tudjuk újítómoz-
galmunkat továbbfejleszteni és 
minél előbb nagy számirAl 
tűnjenek ki ujabb és ujabb ki-
váló munkásujítók, akik min-
den akaratukkal azon vannak, 
hogyan termeljenek többet, s 
hogyan könnyítsék meg dolgo-
zó társaik munkáját. 

— Nem volt hiábavaló ki-
adás államháztartásunknak az 
a pénz melyet ennek a kiálU-
lásnak a megrendezésére köl-
tött — mondják a Szegedi 
Kender dolgozói — mert mi is 
azon leszünk, hogy ez a kit 
adás százszorosan megtérüljön 
és ez nem is lesz nehéz szá-
munkra az ezen a kiállításon 
szerzett tudásunk segítségével. 

Ifjúsági nugygyiilést rendes 
u Mll\Ss március 15-én 

u Kossuth-ssobomál 
Az 1848-as magyar szabadságharc ünnepét Szeged ifjúsága 

ez évben is méltó keretek között akarja megünnepelni. A Magyar 
Ifjúság Népi Szövetségének szegedi titkársága rendez ezen a na-
pon ifjúsági nagygyűlést a Klauzál-téren, a Kossuth-szobornál. A 
nagygyűlésen a szegedi üzemek dolgozói is népes küldöttségekkel 
vesznek részt, de rajtuk kívül is minden szegedi dolgozót szíva, 
sen Iáinak. 

Az idei március 15-i ünnepség egyben kifejezője lesz a sze-
gedi fiatalok egységes ifjúsági szervezet megalakítására irányuló 
törekvésének. Kifejezője lesz ez a gyűlés annak, hogy egységesen 
akarnak küzdeni a 48-as márciusi ifjúság eszmeinek továbbvitelé-
ért és példaképüknek tekintik ebben a küzdelmünkben a Szovjet-
unió hős lenini Komszomolját. 

Az ifjúsági nagygyűlés szerdán délelőtt 11 órakor kezdődik. 
Ünnepi beszédet Sárvári György elvtárs, a MINSz szegedi titkára 
mond. A gyűlésen több szavalat is hangzik el. a szegedi szakszer-
vezeti énekkar pedig szabadságharcos dalokat ad elő. 

Kétszázas brigádot alakítottak 
a Gázgyár dolgozói 

IGY KÉSZÜL A MEGYE 
április negyedike megünneplésére 

Falszabadulásunk ötödik évfor-
dulójának megünneplésére lelke-
sen készül az egész ország. Üze-
mek, földek, irodák dolgozói tíz-
nek hitet több, jobb munkával a 
hazánkat felszabadító nagy Szov-
jetunió mellett. Április 4-ét mun-
kával akarják ünnepelni, a szocia-
lizmus építésének egyik határkö-
vévé akarják fonni ezt a napot. 
Még mindig folynak a letkes. izzó 
hazaszeretetről tanúskodó felaján 
lások nemcsak Szegeden, hanem 
szerte egész Csongrád megyében. 

A s z e n t e s i Baromfiértékesítő 
NV. egyik kiváló dolgozója. Labá : 
di Marcit, például a mennyiségi 
termelés mellé vállalta, hogy to-
vább csökkenti a selejtet. Ugyan-
ebben az üzemben Béládl Kálmán 
az üzem egyik műszaki dolgozója 
vállai ta. hogy a teljesítménybér 
elszámolást április 4-re tökéletest 
ti az üzemben, mert ez fontos ré-
sze a terv legaprólékosabb fel-
bontásinak s így a termelékeny-
ség emelésének ls. 

Ugyancsak Szentesen a Zsoldos 
NV. ifjúmunkásai felajánlották 
április 4-re, hogy márciusi tervü-
ket 10 nappal a kitűzött határidő 
előtt befejezik. 

A vásárhe ly i Állami Kö'szö-
vőgyár dolgozó] elhatározták, hogy 
április 4-re 140 százalékra emelik 
fel ;ermelésüket. A varrodából 
Csizmcdia Józsefné például vál-
lalta. hogy márciusi tervét már 
március 10-re • befejezi. Török Pé-
terné a kötödéböl március 15-re 
teljesíti márciusi tervét. 

Vásárhelyen a Vízépítő Nemzeti 
Vállalatnál Halász József ácsbrl. 
gádja elhatárolta, hogy április 4-
ig a heti átlagteljesítményt' 181 szá-
zalékról 211 százalékra emeli, így 
bizonyítja, hogy 'udunk élni az-
zal a szabadsággal, melyet öt év -
vel easlőtt hozott él számunkra a 
felszabadító Szovjet Hadsereg. 

A c s o n g r á d i Bútorüzem dolgo-
zói ls műnk: felajánlássál készül-
nek a felszabadulás ö'ödik évfor-
dulójának méltó megünneplésére. 
Varga Antal. Varga István. P"l-
lagi Pál, Serege Gábor és a töb-
biek vállalták, hogy előbb befe-
j ezik márciusi tervüket s már a 
hónap közepén az áprilisi terven 
dolgoznak. 

Makón a MÁV fűtőház dolgo-
zót elhatároz ák, hogy a gyakor-
latba átviszjk a sztahánovista kon-
gresszus tapasztalatait. A 200-a>s 
brigádoknak az a törekvésük, hogy 
április 4-re elérjék a 250 százaié-
kő*. A cél nem elérhetetlen. Egyes 
brigádtagok már túfl is szárnyal-
ták. Ivánka Tófh Kálmán példá-
ul 335, Pap László 259. Balázs Ist-
ván 261 százalékra fokozták átlag-
fel i esi tmény üket. 

De nemcsak az üzemek dolgo-
zót. hanem a dolgozó parasztság 
is lelkes felajánlásokkal, a jói 
végzett munkával készül április 4 

megünneplésére. A községekben 
egymásután fejezik be a termelő-
csoportok a tevaszi kalászosok 
vetését. Ezzel egyidőban a' község 
dolgozó parasztjai fogadalmat tet-
tek hogy ezt a versenylendületet 
az egész esztendőben megtartják. 
Igy akarják kifejezni hálájukat a 
felszabadító Szovje'unió iránt. 

A s z ö r e g i Petőfi termelőcso-
port április 4-i munkafelajánlásá-
ban vállalta, hogy március 10-re 
befejezi a znb- és árpa elvetését. 
E felajánlásukat teljesítették l s és 
most a felajánlás szellemében fo-
kozott ütemben végzik a többi nö-
vényféleségek vetését is. mert el-
sők akarnak: lenn] a munkavégzés-
ben. Igy akarnak példát mutatni I 
a község dolgozó parasztságának. | 

A kláramajori állami gaadaság 

dolgozói felajánlásukkal versenyre 
hívtáik a csongrádmegyei állami 
gazdaságok dolgozóit. Felajánlá-
sukban vállal* ák az átlagtermés 
emelését s az egyéni és brigád-
verseny további kiszélesítését. 

• 

Számtalan egyéb lelkes felaján-
lás sorakozik mindezekhez, melyek-
kel a megye dolgozói készülnek a 
felszabadulás évfordulójának meg-
ünneplésére. Mindezekéhez járul-
nak hozzá a milliónyi apró és na-
gyobb, mindennap előforduló hős-
tettek, melyekkel a megye dolgo-
zói az ország valamennyi dolgozo-
jával együtt le akarják róni hálá-
jukat felszabadítónk iránt és hoz-
zá akarnak járulni a szocializmus 
építésének hősi munkájához. 

Hurc u jobb minőségért 
egy ssovjet villunylámpu 

üxemben 
A villanylámpa üzeim sőkmil-

lió rulbelt vesztett a selejttel és 
azzal, hogy a féligíkész, vagy tel-
jesen elkészült gyártmányok kö-
zül nagy volt a törési arányszám. 
A veszteségből annyi lámpát ké-
szíthettek volna, amennyi öt vá-
ros lakóházainak világítására ele. 
gendő lenne. 

A komszomolisták brigádjának 
vezetője, Jeljena Lebegyeva el-
határozta, hogy egész brigádja, a 
selejtfeledősök, mesterek és mér-
nökök segítségéve] harcot indít 
a selejt ellen. Elgondolása az 
volt, hogy meg kell szervezni az 
összes munkafolyamatok ellen-
őrzését, fel kell tárni a selejtet 
ott, ahol megszületik és nem sza. 
bad megengedni, hogy rossz mi-
nőségű alkatrész a következő 
munkafolyamatig eljusson. 

A mesterekből és selejtfele-
lősökből ellenőrzőket jelöl-
tek kí, akiknek az volt a kö-
telességük, hogy figyelem-
mel kísérjék a beérkező üveg-
csöveket, pontos számadást 
vessenek a selejtről és a 
termelés minden munkasza-
kaszában a lámpák törésé-

ről. 
Később mindazokat a tapasz-

talatokat, amelyeiket Jeljena 
Lebegyeva brigádiában szereztek 
a műhely mérnökeinek és techni-
kusainak, valamint az üzemi szsr. 
Vezetők vezetőinek részvételével 

megvitatták. Egyben Lebegyeva 
brigádja eredményeinek felxaszr 
palásával kidolgozták a szervezé. 
•sí és technikai rendszabályokat, 
amelyekkel a veszteségek csök-
kentését és a termelt áruk minő-
ságéneik javítását kell elérni. 

Az elfogadott: javaslatokat a 
tervben megállapított határ-

időre megvalósították. 
A mult évben a veszteséget el-

lenőrző és kiértékelő brigádok 
száma 60-ra növekedett. A selejt 
6-ról 2.5 százalékra és 1120-ról 
1040-re minden 1000 elkészült 
villanylámpára felhasznált üveg-
cső száma. Lebegyeva brigádja 
száz százalékig hibátlan villany-
lámpákat termelt ós ezzel havon-
ta sokezer rubel értékű anyagot 
és félkész-gyártmányt takarított 
meg. El is nyerte a kitűnő minő-
ségű brigát címet. 

Az ellenőrzők kiértékelése a 
kitűnő minőségű termelésért 
folyó kollekiiv harc szerve-

zett módszere. 
A legtapasztaltabb munkások és 
műszakiak közül kiválasztott el-
lenőrök nemcsak a félkész gyárt 
mányok és készgvártmányok mi-
nőségét ellenőrzik, hanem a tö-
kéletes munkamódszerekre is 
megtanítják valamennyi dolgozót 
átadják tapasztalataikat, szem-
léltetőn bemutatják, hogyan kell 
hibátlan árut termelni és meg-
szüntetni a selejt okait. 

A Gázgyár dolgozói csütör-
tökön délután termelési értekez. 
letet tartottak. Az értekezleten 
résztvett Kádár elvtárs, a ne-
hézipari minisztérium kiküldött-
je is. Az értekezlet egyben ün 
nep is volt a dolgozók részére, 
mert az üzem kiváló munká 
sait, aikilc a termelésben a leg-
jobb eredményeket érték el, el-
ismerő oklevéllel tüntették ki. 

Varga Lajos II. élmunkás szta-
hanovista kapta a „szakma leg-
jobb do'gozója" cimet, a falu-
villamosításnál végzett jó mun-
kájáért és a mostani átlag, 190 
százalékos teljesítményéért. Meg-
ígérte, hogy ezt a százalékát 
megtartja, sőt teljesítményét 
emelni is fogja. 

Pusztaszeri János ti. b. titkár 
ismertette az üzem múlt, hónapi 
eredményeit. 

— Kétszer lettünk élüzem — 
mondja Pusztaszeri elvtárs. — 
Hét brigád működik és a brigá-
dok versenyben vamnak egymás-
sal. Az üzem dolgozóinak 80 
százaléka áll egyéni versenyben. 
Az ifjúmunkasok múlthavi át-
lagteljesítménye 130 százalék 
volt. 

A felszólalóik az eredmények 
mellett rámutattak a hibákra is. 

Nógrádi Béla e lv társ felszó-
lalásában rámutatott a hibákra, 
amelyek az udvari munkák el 
végzésénél mutatkoznak. El-
mondotta, hogy az udvari dol-
gozók nem vették komolyan a 
munkaversenyt, azonkívül lazu-
lás mutatkozott a munkatfegye 
lem terén is- A műszaki értelmi-
ség nem foglalkozik kellően a 
fizikai dolgozókkal. — Nógrádi 
elvtárs igéretett. tett csoportja 
nevében, hogy ezeket a hibákat 
a legrövidebb időn belül kijavít-
ják. A felszabadulás Ünnepére 
80 vagon fekbérét 50 százalék-
kal csökkentjük, ami nagy meg-

takarítást jelent a vállaJaif, ré-
szére. 

Hegyi elvtárs műszaki dol-
gozó felajánlotta, hogy a lég-
vezeték leltározását 150 száza-
lékra hajtja végre az ifjúmun-
kások segítségével a felszaba-
dulás ünnepére. 

Varga Lajos n . élmunkás 
sztahanovista a faluvillamosí-
tásnál végzet] kiváló munkájá-
ért e'ismerő díszoklevelet ka-
pott. ígéretet tett, hogy a jö-
vőben még jobban végzi munká-
ját. Még ezen az értekezleten 
bejelentette az első 200-as bri-
gád megalakulását. Az újonnan 
megalakított brigád megígérte, 
hogy a faluvillamosításban a 
felszabadulás ünnepére 300 szá-
zalékot teljesít. Az ifjú-
munkások is lelkesen bekapcso-
lódtak a mumikafeiajánlásoikiba. 
Minden ifjúmunkás ígéretet 
tett, hogy 120 százalékon felül 
teljesíti normáját. Az ifjúságnak 
ez a lelkes munkafelajánlása is 
bjzonvítja ifjúsági szervezetünk 
fejlődését. 

Klein Sándor e lvtárs pártt i t -
kár kifejtette, hegy ezeket az 
eredményeket úgy érhettük el, 
hogy a Szovjetunió felszabadí-
totta hazánkat és azóta is állan-
dóan támogat bennünket. Kö-
szönhetjük annak is, hogy a Ma" 
gyar Dolgozók Pártja és Pártunk 
nagy vezére, Rákosi elvtárs ve-
zeti dolgozó népünket. Egyben, 
megemlékezett Rákosi elvtárs 
ötvennyolcadik születésnapjáról. 
Az üzem dolgozói viharos taps. 
sal éltették Pártunk nagy vezé-
rét, Rákosi Mátyás elvtársat és 
a Magyar Dolgozók Pártját. 
Végül az üzem dolgozói üdvözlő 
táviratot küldtek Rákosi elv-
társnak. Megígérték, hogy a jö-
vőben még jobban végzik mun-
kájukat. 

Misán György. 

Clzemi könyvtárért ajándékozott 
a Magya r Kender dolgozóinak 

a Államvédelmi Hatóság 
Az újszegedi Magyar Kender 

dolgozóinak bensőséges ünnepsé-
gén adta át a szegedi Államvé-
delmi Hatóság közel száz kötet-
ből álló könyvtár-ajándékát. Az 
ünnepség kezdetén az Államvé-
delmi Hatóság pártszervezetének 
titkára tartott rövid ünnepi be-
szédet. 

— Az Államvédelmi Hatóság 
szegedi dolgozói szeretettel üd-
vözlik a Magyar Kender dolgo-
zóit — mondotta —, akik mint-
egy három hónappal ezelőtt gyö-
nyörű csapatzászlóval ajándékoz-
ták meg az Államvédelmi Ható-
ság tagjait és szeretetükkel bebi-
zonyították, milyen fontosnak 
tartják őrködésüket termelő/ és 
építő munkájuk felett 

— Legyen ez a kis könyvtár 
őszinte kifejezője annak a sze-
retetnek és szoros együttműkö-
désnek, amely Pártunk vezetésé-
vel létrejött a dolgozók és ál-
'amvédelmi szerveink között. 

A kendergyár dolgozói nagy 
szeretettel nézegették az ajándék-
ba kapott új könyveket, amelyek 
között nagy számmal volt Lenin. 
Sztálin, Rákosi elvtárs munkája, 
de sok szoviet szépirodalmi mű is. 

Az ajándékéit a Magyar Ken-

der es a Ruházati NV pártszer-
vezete nevében Pópity Lajos elv. 
társ, a Magyar Kender üzemi 
bizottsága nevében Vigh István-
ná elvtársnő üb. titkár, az üzem 
szabadságharcosai nevében Apró 
Istvánná, a z üzem SzIT ifjúsága 
nevében pedig Rácz Erzsébet 
mondott köszönetet. Ezután még 
Juhász András mondott rövid 
köszönő beszédet. Elmondotta, 
hogy ezek a könyvek, közöttük 
Lenin, Sztálin és Rákosi elvtár-
sak munkái hatalmas, kimeríthe-
tetlen fegyvertárat jelentenek 
számukra. 

Farkas Hl. Istvánná elvtárnő 
az MNDSz részéről szólalt fel: 

— Mi, asszonyok, ígérjük, hogy 
nemcsak tanulmányozzuk és meg. 
ismerkedünk ezekkel a könyvek-
kgj, de büszkék leszünk rá. s ez 
a büszkeség elmélyítője lesz a 
magyar-szovjet barátságnak an-
nál is inkább, mivel ezeken a 
könyveken keresztül még köze-
tebbről megismerhetjük a nagy 
szovjet népet. 

Ezután az üzem női és férfi 
énekkara, népi tánccsoportja. szí-
nes műsorszámokkal szórakoztat-
ta az összegyűlt dolgozókat és 
vendégeket. 


