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Lelkes munkával, kiváló termelési eredményekkel köszöntik a szegedi dolgozók 
hazánk felszabadulásának ötödik évfordulóját 

Sseged dolgostól egymással versengve teljesítették munkafelajánlásaikat 
• Elérkezett dolgozó népünk legna-

gyobb ünnepe, április negyedike, ha-

zánk felszabadulásának ötödik év-

fordulója. Öt év eredményeit, sike-

reit tekintve, minden dolgozó vilá-

gosan látja, hogy mindezeket a ha-

zánkat felszabadító dicsőséges Szov-

jetuniónak köszönhetjük. Szabadsá-

gunkat, újjáépült országunkat, há-

roméves tervünk sikereit, életszín-

vonalunk emelkedését és azt, hogy 

a magyar dolgozó nép annyi szen-

vedés ulán a felemelkedés útjára 

léphetett, megkezdhette a szocializ-

must építő ötéves terv megvalósítá-

sát, mir.d, mind a hős Szovjet Had-

seregnek, a szovjet nép hősies har-

cának és a felszabadításunk ulán 

nyújtott számtalan baráti támogató_ 

sának és segítségének köszönhetjük. 

A boldogabb, szebb, jobb élet 

megvalósulásakor, az újabb sikerek, 

a biztos jövő felé induló dolgozók 

soha nem tapasztalt lelkesedéssel fe-

jezik ki forró szeretelüket és 

hálájukat nagy felszabadítónk és 

barátunk, a Szovjetunió iránt. 

A termelés fokozásával, a mi-

nőség megjavításával, az önköltség 

csökkentésével, hősies munkával ad-

ták tanúbizonyságát annak, hogy a 

Szovjetunió útmutatásával és támo-

gatásával, Pártunk irányításával 

minden erejükkel, minden áldozatra 

készen, rendithetetlenül építik a szo-

cializmust, amelynek megvalósítása 

életük célja és tartalma lett. 

Az április negyediki munkafelaján-

lások teljesítéséből egyaránt kivették 

részüket a fizikai és szellemi dolgo-

zók, dolgozó asszonyok és leányok, 

valamint az ifjúmunkások nagy tö-

megei is. Ennek a versengésnek kü-

lönös jelentőséget adott az a tény. 

hogy ezzel leiszabadulásunk ötödik 

évfordulójának méltó megünneplésé-

re készülnek a dolgozók és ennek a 

versenynek van egy kiemelkedő sa-

játossága is. A verseny a mai nap-

pal nem ért véget, a verseny nem-

csak hetekre szól, hanem holnap újra 

indul, új sikerek, új győzelmek el-

érése felé. 

Mintegy 10 ezer munkafelajánlást tettek 
a szegedi dolgozók április negyedikére 

Már a munka Felajánlások száma 

magában véve is mutaja, hogy a sze-

gedi dolgozók megértették április 

negyedike jelentőségét. Nagy ünne-

pünkre való előkészületek során 

mintegy 10 ezer dolgozó tett felaján-

lást, közöttük közel 3000 nö és több 

mint 1000 ifjúmunkás. Ezek a fel-

ajánlások már előre azt sejttették, 

hogy újabb nagy fordulat áll be a 

szegedi munkaversenyben és a ter-

melés frontján. Már előre bizakodni 

lehetett abban, hogy a Szovjetunió 

iránti szeretettől és hálától vezérelve 

valóraváltják dolgozóink ígéretüket, 

éppúgy, mint a sztálini munkafel-

ajánlások idején. A felajánlások ki-

értékelése hozzávetőlegesen is jelez-

te, hogy hatalmas értékek születnek 

azok teljesítése során, melyek mind 

népgazdaságunk megerősödését, élet-

színvonalunk emelkedését eredmé-

nyezik. Az április negyedikét meg-

előző hetek és napok egészen máig 

azonban azt mutatták, hogy az egyes 

üzemeknek örömmel kellett csalód" 

tiiok számításukban, mert sok helyen 

a legszebb reményeket is túlszár-

nyalták azok a sikerek és eredmé-

nyek, amelyek dolgozóink lelkes 

munkája nyomán születtek. A sok-

ezer szegedi dolgozó közül ugyanis 

igen sokan nemhogy teljesítették, 

hanem túl is szárnyalták munkavál-

lalásaikat. Ennek köszönheti például 

a Ruházati Nemzeti Vállalat, hogy 

elsó negyedévi tervét március 15-én 

befejezte, ezért jelenthette büszkén 

a Szegedi Falemezgyár, hogy már-

cius 28-án este 8 órakor teljesítette 

már első negyedévi tervelőirányza-

tát. A munkafelajánlások lelkes tel-

jesítésének köszönhetik a tervüket 

túlteljesítő szegedi üzemek kiváló 

eredményeiket. Az április negyedi-

kére való lelkes készülődés segítette 

hozzá az Építkezési Nemzeti Válla-

latokat is hibáik kijavításának meg-

kezdéséhez, többek kőzött például 

ahhoz, hogy a Magasépítő N. V. 

egyik legnagyobb munkálatainál ma 

már csaknem minden dolgozó Szta-

hánov munkamódszer 'szerint dolgo-

zik. 

az azóta létrejött brigád tag-
jai a 200 százalékot is túltel-
jesítették. Ma már a dolgozók 
30 százaléka egyéni verseny-
ben van és közülük igen sokan 
kiváló eredményeket érnek el. 
Puszta János villanyszerelő 
107 százalékot ajánlott fel, de 
már 159-et, Lajos Ferenc mé-
rőhitelesítő pedig 111 százalé-
kos termelést vállalt, de 134-et 
teljesített. 

Teljesítik munka-
ajánlásaikat a cipő-
gyári dolgozók 

Paróczi Pál, az Első Szege-
di Cipőgyár dolgozója 112 szá-
zalékról 170-ra tett munkafel-
ajánlást. Azonban a termelé-
se már elérte a 200 százalékot, 
amit a jó munkamegszerve-
zésnek és a körültekintő, fi-
gyelmes munkának, a foko-
zottabb tanulásnak köszönke'. 
Kovács Lajosnó 196 százalé-
kos teljesítményt ért el, szem-
ben munkavállalásával, mely 
170 százalékra szólt. 

A másik szegedi cipőgyár 
dolgozói, a DÉMA-beliek sem 
maradtak le az Első Szegedi 
Cipőgyáriaktól. Ha jdú István 
ifjúmunkás, aki vállalta, hogy 
10 százalékkal, 127-ről 137-re 
emeli teljesítményét és köztien 
öt százalékkal javít ja a minő-
séget, nemcsak hogy teljesí-
tette felajánlását, hanem túl 
is szárnyalta és elérte a 156 
százalékot. Kovács I I . József 
pedig a vállalt 140 százalék 
helyett már 180 százalékot tel-
jesít. 

A nemrégen államosított 
szegedi Juta fonógyár dolgozói 
kiváló eredményekkel köszön-
tik felszabadulásunk ötödik 
évfordulóját. 

siti tervét, Török Imre pedig, 
az erőtelep dolgozója, hat nap-
pal előbb befejezte április ne-
gyedikére tett munkavállala-
sát. Ujabb újításokkal is ki-
vették részüket a dolgozók az 
április negyediki előkészüle-
tekből. Kor im György festő 
három újítást adott be, amiért 
méltó jutalmat is kapott. 

A Szegedi Kender fonógyár 
dolgozói, akik. a Magyar Ken-
derrel még külön párosver-
senyben is vannak, ugyancsak 
szép eredményeket értele el. 
Kiválóan teljesítette vállalását 

Kimagasló egyéni eredmények 
a termelés frontján 

Kimagasló egyéni eredmények is 

Születtek az elmúlt hetek során a sze-

gedi üzemekben. Szép sikereket ér-

tek el többek között a Dohánygyár 

dolgozói. Ország Barnabásné, az elő-

készítő dohányválogatója vállalta, 

hogy 200 százalékra emeli termelé-

sét. Ezzel szemben már volt olyan 

nap, hogy a 392 százalékot is el-

ért. Bugyi Mihályné 232 százalékra 

teljesítette 188 százalékra tett fel-

ajánlását, Császár Antalné 153 szá-

zalékot vállalt, de 210-et ért el 

Bakacsi Fcrencné a vállalt 150 szá-

zalék helyett 221-re emelte teljesít-

ményét. Börcsök Józsefné pedig vál-

lalta, hogy 160 százalékra emeli ter-

melését, azonban még ezt is túltel-

jesítette és elérte a 297 százalékot. 

A sztálini műszak idején 
legnagyobb addigi teljesítmé-
nyével 90 ezer darab szivar-
kát csomagolt 8 és fél óra 
alatt Szénási Zoltánná. Az áp^. 
rilis negyediki munkafelaján-
lások teljesítése közben azon-
ban már 104 ezer szivarkát is 
csomagolt ugyanannyi idő 
alatt és az utóbbi napokban 
már az április végére eső terv-
előirányzatát teljesítette. 

A Dohánygyárral átellen-
ben. terül el a Gázgyár* ahol 

a kártolóban „a körtetörőnél" 
Varga I I . Sándor, aki egy 
gépről két gépre tért át és 
felajánlása teljesítése során 
124 százalékról 214 százalékra 
emelte teljesítményét. Hét 
komplex-brigád is alakult, 
amelyik április negyedikére 
tett célkitűzéséhez híven nagy-
ban segítette a munkaverseny 
eredményességét. Négyre 
emelkedett a 200-as brigádok 
száma is. A tűjavító-brigád 
vezetője, Koszorús István kü-
lönösen szép eredményt ért el 
és 342 százalékot is teljesített. 

Gráf Nándor sztahánovista. 

Az üzem kiváló sztahánovistája, 

Gráf Nándor azt ajánlotta fel, hogy 

169 százalékos teljesítményét 200 

százalékra emeli. Munka közben 

nem feledkezjk eí arról sem, hogy 

segítsen dolgozó társainak. Amikor 

bármilyen rövid szabadideje van, 

rögtön segít a többieknek a gépet 

!Javítani, vagy beállítani. 

A Textilkombinátban nagy;zárná 

új munkabrigád alakult az áprjli 

negyediki munkafeíajánlások során. 

Igen sok dolgozó régebbi 384 orsó 

helyett ma már 576 orsót kezel, 

ami lényeges önköltségcsökkentést 

jelent Különösen szép eredményt 

ért el a gyűrűsfonóban Csányl Má-

ria, aki március 31-ig előirányzott 

tervét 17 százalékkal túlteljesítet-

te tú l , de kívüle igen sokan áttér-

tek a több gép kezelésére a kárto-

lóban is. 

ugyanolyan lelkes munka 
folyt ós folyik a jövőben is, 
mint a Dohánygyárban. Az 
április negyediki munkafel-
ajánlások során három minő-
ségi brigád alakult a fizikai 
és műszaki dolgozók részvéte-
lével, akik vállalták, hogy ki-
küszöbölik a selejtet. Felaján-
lásuk tel jesítése közben jelen-
tős javulás mutatkozik a ter-
melés frontján. Kétszázas bri-
gád megalakítását is vállalták 
a .Gázgyár üzemi dolgozói óe 

ördög Jánosné szövőnő 

Az államosítás előtt egy gé-
pen dolgozott Ördög Jánosné 
szövőnő. Azután vállalta a két 
gép kezelését. Az április ne-
gyediki munkafelajánlások 
során elhatározta, hogy 98 
százalékos teljesítményét 20 
százalékkal fokozza, de lelke-
sedése nagyobb tettekre ösz-
tönözte és magasan túlszár-
nyalta a régi eredményét — 
amikor még a normát sem 
érte el — és már 155 százalé-
kot teljesített. 

Emelkedik a terme-
lés, jobb a minőség, 
csökken a selejt 
a textiliparban 

Nagy eredmények születtek 
a szegedi textiliparban is. Áp-
rilis negyedikére készülve a 
Magyar Kender szövődéjében, 
a dolgozók elérték legnagyobb 
eredményüket. Volt olyan nap, 
hogy 25 mill ió 250 ezres ve-
tésszámot eredményezett a lel-
kes munka. Több gép kezelé-
sére tértek át a munkafelaján-
lások teljesítése során a Ma-
gyar Kender dolgozói és ki-
váló eredményeket értek el. 
Szankai Józsefné hibamentes 
árut gyárt és már májusi ter-
vének végrehajtásán dolgozik. 
Trischler Anna az előirány-
zott napi 140 ezres vetésszám 
helyett 190 ezret vállalt, azon-
ban már ezt is 7 ezerrel túl-
teljesítette. Ungi Mihályné 

orsózóaó 170 ezázal&za telje-

Javul a munka az építőiparban, hatalmas 
értékeket takarítanak meg 

az Államvasutaknál 
százalék helyett 200 százalékot 

teljesítenek, Nagy András csöverő 

215 százalékra emelte teljesítmé-

nyét a vállalt 140 százalék helyett. 

Badarik István sztahánovista falazó 

túlhaladta a 200 százalékot ís. 

A szegedi MAV területi tit-

kárságának 7086 vasutas dolgozója 

több, mint egymillió 200 ezer forint 

értékű mnnkafelajánlást tett ápri-

lis negyedjkére A munkavállalások 

nagy részét már teljesítették is a 

dolgozók. Varga István lakatos a 

pályafenntartási alműhely dolgozója 

250. Gombos István szertári munkás, 

Szeged-Rókus 230, Kiss István ka-

zánkovúcs, fűtőházi dolgozó 1S5 

százalékra emelte teljesítményét. 

Az építőipari dolgozók is lelke-

sen teljesítették munkafel'ajánlásai-

kat. A Gyárépítö Nemzeti Válla-

latnál április negyedikére két 

200-as brigád alakult és mind a 

kettő már lényegesen túlteljesítet-

ite a vállalt 200 százalékot Prágai 

István kőműves brigádja elhatároz-

ta, hogy a küma-gépház építését 

tíz nappal előbb, április 5-re be-

fejezik Azonban ezt a célkitűzést 

április l-re elérték. Teljesítették 

flclaiánl'ásuka/t a kőműves átkép-

zösök is, akik három nappal előbb 

befejezték a portásházon végzett 

munkájukat. A Magasépítő NV. 

dolgozói közül' Szélpál Ferenc és 

Szécsi Antal tetőfedő a vállalt 180 

Az üzemi dolgozók mellett a tudósok, 
értelmiségiek is munkával ünneplik 

április negyedikét 

dr. Fodor Gábor Kossuth-díjas professzor. 

Lelkesen vették ki részüket a 

munkafelajánlásokból és azok telje-

sítéséből a tudósok, értelmiségi 

dolgozók is, de nem maradtak el 

felszabadulásunk méltó megünnep-

léséből az értelmiségi pályára ké-

szülő tanulóifjak sem. akik között 

már döntő számban képviselve van-

nak a munkás és dolgozó parasztok 

gyermekei, ö k több és jobb tanu-

lással fejezték ki szeretetüket 

Szeged dolgozói ma ümaeselacfc 

hatalmas tömegmegmozdulásokon, 

lelkes ünnepségeken tesznek hitet 

a Szovjetunió, népi dmokráciánk és 

Pártunk iránti ragaszkodásukról 

hűségükről Hoínap azután újra 

kezdődik a munka és a szegedi dol-

gozók további jó munkával eddig 

elért eredményeiket rögzítve és 

továbbfejlesztve ép tik a szocializ-

must és erősítik a nagy Szovjct-

únió-vezette békefront i ánk eső 

szakaszát 


