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Több, /obb munkával készülnek 
szegedi üzemek dolgozói a hatodik 
szabad május 1 megünneplésére 
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üzemeltben is napról 
az a nagyszerű 

'ffljödé* mellyel most a szocia-
; ,|kol4 munka megünneplésé-

tet, hogy május i . i g a m o s t a n i 1 3 0 

szazaiékos teljesítményét 15 száza-
lékkal növeli, emellett , . - ezévi mun-

m . , , , , k a J a t k é t hónappal a halárldű előtt, 
balodlk szabad májaselseje már november l-re befejezi. VBoro 

Üfltó megünneplésére készül dol- vics József, a-csontozóműhely egyik 
legjobb dolgozója már május "Tnépünk. Egyre nagyobb mér-

r . . Ismétl HtW 
Ismétlődnek meg Szegedcu 

, ^ , lázas előkészületek, nie-
,Lkfi néhány héttel ezelőtt még 
' rtlls 4-re készültek a szegedi dol-

> n 

I (szegedi Falemezgyár dolgozói 

I I „is 4-re 1241 százalékra növel-

l aj özem átlagos teljesítményét. 

K0SI ezek®
1 az eredményeket to-

fokozva készülnek május else-

i,. Az üzem dolgózói eddjg már 

t 0 számban tették meg újabb 

-akaréllalásaikat. Most ismételten 

ĵUt a munkafeíajánlásban a há-

BMé gépnél dolgozó Kossuth Zsu-

3ffla brigád, melynek tagjai egy 

hónappal ezelőtt már 2.33 köbmé-

ieire csökkentették _ jobb anyag-

i-Jisználással — az egy köhméter 

loez előállításához szükséges rönk 

mennyiséget, most felajánlották, 

logy ezt még 0.31 köbméterrel 

csökkentik. Ez a felajánlás magában 

róe is havonta köz el tizenkétezer 
liriil megtakarítást eredményez, 
vagyis azt jelenti, hogy a Kossuth 

Zsuzsanna brigád havi 76 ezer fo-

nal megtakarítását 86—88 ezerre 

lövell. Ohát Pál eMárs, a Magyar 

Lanezipar legjobb dolgozója vállal-

ti, hogy a bútorlapprésnél teljesen 

felszámolja az eddigi fél százalé-

kos selejtet 

Huonlí nagy munkafelajánlá-
sokkal készülnek május elsejére a 
Pick szalámigyár dolgozói is. Tóth 
Antal, a kötözőben arra tett igére-

20-i 

tervén dolgozik. Május elseje mél-
tó megünneplésére két és fél hónap 
időmegtakarítással készül, emellett 
a minőségi termelés és az önkölt-
ségcsökkentés vonalán újabb ered-
mények elérését tűzte ki célul. 
Hárs Ferenc szintén október 15-re 
fejezi be czévl tervét, s emellett még 
fokozottabb gondot fordít a mű-
hely tisztántartására. Az üzem dol-
gozói már napokkal ezelőtt meg-
kezdték a dekorációs anyagok ké-
szítését. Május elsejére ú j kultúr-
terem avatására készülnek, mely-
ben berendezik az üzem első vörös 
sarkát. 

De nem kisebb a készülődés az 
újszegedi Ruházati N. V.-nál sem. 
Polgár Gyuláné, Litomercki József-
né és Kovács Gyuláné elvtársnők 
amellett, hogy naponta teljesitik 
munkafelajánlásaikat, az üzem má-
jus elsejei díszleteinek készítéséből 
is alaposan kiveszik részüket. A 
dekorációs munkában és a termelés-
ben egyaránt különösen kitűnt Ko-
vács Anna ifjúmunkás, aki példát 
mutatva társainak, felajnálotta, hogy 
150 százalékról 200 százalékra emelj 
teljesítményét s máris szép eredmé-
nyeket ért el vállalása végrehajtá-
sában. Barna Erzsébet 140 százalék-
ról 170-re, Kanalas Sándorné 150 
százalékról 180 százalékra. Csonka 
Jánosné 130-ról szintén 170 száza-
lékra akarja teljesíteni normáját. A 
dolgozók 90 százaléka már megtette 
felajánlásait május l-re. Kertes End-
re már jórészt teljesítette munka-

Többtermeléssel, minőségi versennyel 
készülnek a szegedi fiatalok 

május 1 méltó megünneplésére 
ingeden éppúgy, mint az egész 

'Magban lelkesen készülődnek a 
halok. Üzemekben, kint a földe-
K az iskolákban, laboratóriumok-
K irodákban egy cél vezérli a 
halok munkáját; a termelés, a 
wulás fokozásával méltón ünne-

májas elsejét s felkészülni ar-
"I nagy napra, amikor a magyar 
•BS®S is megalakíthatja egységes 
wrvezetét, mely a lenini Komszn-
K|hoz hasonlóan az eddiginél hal-
asabban tudja mozgósítani az If-
K'agot azoknak a feladatoknak a 
toldására, melyeket a szociallz-
"h «P'tése eléjük tűz. 

Kettős ü n n e p 
J szegedi fiatalok lelkes készülő-
jét szemlélve azt lehet mondani, 
ls?y kettős ünnepre készül ifjúsá-

Hiszen valósággal egybefo-
gnak egymással a két ünnepre 
Jenő munkafelajánlások, a ter-

a kultúra, a szervezeti élei 
Jn történő megmozdulások. Az 

már április 4-én is bizony-
•W adta, hogy soraiban valóban 
Jertek a Komszomolhoz hasonló 
Wges ifjúsági szervezet megte-
JJesének feltételei... Ezt bizo-
! lJa az ifi-egyéni versenyzők szá-

l növekedése. Március elején 
S t B 937 Ifjúsági egyéni ver 

! V®Ü. Ez u szám áprlils 4-re 
rS** "övékedéit Míg március 
Vo 37 Ifjúsági brigád működött 

j , Sze8edi üzemekben, addig most 
. n ifjúségi brigádok száma. A 

I üzemek fiataljai úgy akar-
l . Jnepelni május elsejét és az 
j ? : t s " ő Kongresszust, hogy minden 
™>mkást bekapcsolnak a ver-
J . 1 a legjobbak példájukkal 
!íbS

s"Íák a többieket, a gyen-
járók P-edig felzárkóznak az élcn-
k,, m"gé, hogy az ifjúság való-
Ki:. 8 termelés rohamcsapatává 
*'jon. 
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'̂amennyi üzemben vitatják a 
a Ganz Hajógyár ifjúmun-
felhívását s azt a konkrét 

melyet a Magyar 
<!(„''fjúmunkásai intéztek az 

11 ennek nyomán. Szomba-
Nlb 8yár SrlT fiataljai tár-

>t| t(|. me8 a versenykihívást s 
ti|; ,]f-s mértékben magukévá tet-
Sd J , fSyik 200-as ifjúsági bri 
W '^'a. Iiogv ezévi 

l ö b b befej"1- A 

szintén szombaton tat 

tervét egy 
Déma-

tottak az ifik röpgyűlést, melyen 
lelkesen ajánlottak fel többterme-
lést, fokozottabb minőségi munkát* 
május 1 liszteletére és a Kongresz-
szus méltó megünneplésére. Hajdú 
István Ifjúmunkás például vállalta, 
hogy ezévi tervét október 15-re tel-
jesíti. Filák Lajos október 31-re fe-
jezi be tervét. Kiss Antal, Sajtos 
Lajos és Balogh Zoltán dccembcj 
10-re teljesítik ezévi tervüket. Draos 
Magda megfogadta, hogy fokozot-
tabb munkateljesítéssel ünnepel: 
teljesítményét 117 százalékról 123 
százalékra emeli fel. 

M i n ő s é g i v e r s e n y 
a S z e g e d i K e n d e r b e n 

A Szegedi Kenderfonógyárban va-
sárnap fogadiák el a fiatalok ha-
talmas lelkesedés közepette a Ma-
gyar Kender ifjúmunkásainak ver-
senykihívását. 'A' versenyfeltételek 
egy pontján azonban módosítottak. 
A Magyar Kender fiataljai ugyanis 
azt a célt tűzték maguk elé, hogy 
az 5 éves terv első évének elő-
irányzott programját december 20-
ra végrehajtják. A Szegedi Kender 
SzIT-esei december 15-re befejezik 
tervüket. E mellett természetesen 
kimagasló egvéni felajánlások is 
történtek. Tóth Erzsébet úgy akar 
méltán ünnepelni, hogy a második 
negyedévi tervét egy hónappal előbb 
leijesiti, Simon Ilona, Magyar Mar-
git, Bárkányi Istvánné, Mózes Illés, 
Dózsa János, Kiss Lajos és még so-
kan az ifik közül azt vállalták, 
hogy ezentúl kizárólag ' hibátlan 
árut készítenek. 

„Egységes Hiúság i-br igád" 

A Gyárépítési NV-nél „Egységes 
Ifjúsági brigád" alakult, mely célul 
tűzte maga elé, hogy 100 százalék-
ról 140 százalékra emeli a teljesít-
ményt, fokozottan ügyel a minő-
ségre. A brigád rögtön ki is hívta 
versenyre a másik ifjúsági brigá-
dot: a „Komszomo! brigádot . A 
„Komszomol brigád" tagjai lelke; 
sen fogadták el a versenykihívást. 

A szegedi fiatalok elsősorban a 
termelés emelésével akarnak ünne-
pelni de a termelés kérdései mel-
lett fokozott figyelmet fordítanak a 
szervezési kulturális, oktalási kér-
désekre. Már készítik a dekoráció-
kat valamennyi üzemi, kerületi, is-
kolai szervezetnél, hogy ezzel is ki-
fejezzék, mit jelent szamukra a ha-
todik szabad május, az Egységes 
Ifjúsági Szervezet megalakulasanak 
előestéje, 

vállalását. Bevezette az úgynevezett 
hajtogatógép újítását és ezzel 450 
százalékra teljesiti normáját. Vál-
lalta, hogy július 31-re teljesiti az 
ezévi tervet. 

A május elsejei lelkes előkészü-
letben a műszaki dolgozók is élen-
járnak. A Villamosvasút műszaki és 
szellemi dolgozói száz százalékig 
bekapcsolódtak az elmúlt napok fo-
lyamán a munkafelajáníási mozga-
lomba. Az üzem és a villamosfor-
galom valamennyi dolgozójával 
együtt ők is elfogadták a Magyar 
Kender megyei versenyfelhívását, 
december 15-re már ők is bevégZik 
ezévi tervüket. Emellett a villa-
mosforgalom dolgozóinak segítenek 
megszervezni a százezer kflométeres 
mozgalmat üzemükön belül, ami azt 
jelenti, hogy 90—100 ezer kilomé-
tert fut egy-egy kocsi évente, na-
gyobb Javítás nélkül. Mindenben 
követik az élenjárók példáját. Kon-
dor Lajos elvtársét is, aki a javító-
műhelyben 115-rőf 130 százalékra 
növeli teljesítményét május egyig. 

m 
A Kefe- és Ecsetáru NV. teljesít-

ménybéres dolgozói is száz száza-
lékig megtették már május elseji 
felajánlásukat. Dobó István ecsetkö-
tö húsz százalékkal növeli teljesít-
ményét május elsejéig. Ezzel 150 
százalékra fokozza teljesítményét. 
Kocka Kálmánná szőrtisztitó pedig 
a mostani 120 százalékára még tiz 
százalékot vállalt. Az üzem 150-es 
brigádja pedig 170 százalék eléré-
sére készül. Felajánlásaik óta már 
jelentős mértékben teljesítették is 
ezt a vállalást. A műhelyrészeken 
belül tisztasági versenyt indítottak, 
s a Magyar Kender versenyfelhívá-
sának elfogadása mellett még kü-
lön versenyre hívták ki a debre-
ceni és a budapesti Kefe- és Ecset-
árú NV. gyárak dolgozóit. 

E 
A Gázgyár dolgozói is megértet-

ték ennek a napnak jelentőségét. 
Most ők is még több és jobb mun-
kájukon keresztül akarják kinyil-
vánítani szeretetüket a nagy szovjet 
nép és Sztálin elvtárs iránt azért a 
szabadságért, melyben most már 
gondtalanul ünnepelhetik az alkotó 
munka ünnepét. A gázüzem munká-
sai a különböző röpgyűléseken és 
műhelyértekezleteken eddig már 
több, mint hetven százalékig meg-
írták új versenyszerződéseiket. A 
gázíülő részlegben dolgozók május 
elsejéig az eddig gyártott gáz 3580 
kalóriáját 3600 kalóriára fokozzák 
a szén iobb kihasználásával. Ez azl 
jelenti, hogy lényegesen jobb minő-
ségű, magasabb hőfokot tartalmazó 
gázzal látják el a város dolgozóit. 

A Magyar Jutafonógyárban tisz-
tasági és munkamódszer-átadó bri-
gádok alakultak. Azok a dolgozó 
nők, akik az elmúlt hónapok folya-
mán tapasztalatcserén vettek részt, 
más vidéki és helyi üzemekben, 
most átadják tapasztalataikat azok-
nak a munkatársaiknak, akik eddig 
száz százalékon alul teljesítették nor-
májukat. A munkamódszer-átadó 
brigád tagjai ígéretet tettek arra, 
hogy termelési módszereik átadásá-
val az üzem minden dolgozója má-
jus l-ig száz százalékon felül telje-
síti normáját, ' 

A Magyar Kender dolgozói pél-
dát akarnak mutatni ebben a leikes 
előkészületben. 'A' többi üzemekkel 
együtt most az összevont termelési 
értekezletre készülnek, ahol kiérté-
kelik eddigi eredményeiket és el-
bírálják a termelésben és egyéb té-
ren megmutatkozó hibákat, s ez-
alkalomma! teszik meg tömeges 
munkafelajánlásaikat május egyre. 
De mar eddig is sokan vannak az 
üzemben olyanok, mint Óbis Lajos-
né, aki vállalta, hogy az eddigi na-
pi 45 ezer vetésszámát 55 ezerre 
emeli, vagy mint Fehér Erzsébet if-
júmunkás, aki négytagú minőségi 
brigádot szervezett május 1 tiszte-
letére. A legszebb munkafelajánlá-
sok közé tartozik itt Dovály Erzsé-
bet vállalkozása, aki a következő 
hetekben 200 ezerről 300 ezerre 
emeli a nyolc gép napi vetésszá-
mát. Dovály Erzsébet már az egysé-
ges Ifjúsági Kongresszus tiszteleté-
re is meglelte munkafelajánlísát. 
Addig még tízezer vetéssel akarja j 
növelni május elsejei eredményeit. 

Ma este Kecskés-telepen tart 
képviselői beszámolni 

ifj. Komócsin Mihály elvtárs 
A szegedi dolgozók " már eddig is minden a lka lommal nagy 

érdeklődéssel vettek rész\azokon a beszámolókon, amelyeket or-
szággyűlési képviselőik tartottak számukra végzett munká jukró l 
és egyben meghal lgatták választóik kívánságait is. 

Ma, szerdán estére KecskéS-telep dolgozói vár j ák igen nagy 
érdeklődéssel i f j . K o m ó c s i n Mijmly elvtárs, a Magyar Dol-
gozók Pá r j a Szegedi Farbizottsága t i tkárának képviselői beszá-
molóját . Komócsin e 'vtárs m a este heNórai kezdettel a kecskés-
telepi ku l túrházban tar t ja meg beszámolóját . A beszámoló után 
minden dolgozó e lmondhat ja ki vánságait , Itórdéseit, mert Komó-
csin elvtárs ezt az a lka lmat aka r j a felhasználni arra, hogy köz-
vetlenül elbeszélgessen kecskéstelepi v á l a s z t ó i v á ! ^ és kéréseiket, 
esetlegerf panaszaikat azután illetékes helyen elintez 

A Szegedi Falemezgyár NV hámozábrigádja 
A BÉKE MELLETT 

M i . a szegedi Falemezgvár N V hámozóbr feád jának dolgo-

zói, nem akarunk háború t , s készek vagyunk kiá l ln i a béke vé-

delmére. Nekünk drágák városa ink fa lva ink, erdőink, mezőink, 

gyáraink és kul túr intézményeink, de drágák msás országok, más 

népek városai , fa lva i gyárai és kul túr intézményei is. Mi a szo-

cializmus építésével kapcsolatos nagy a l ko t ó .munkáva l szolgál-

juk hazánk és az emberiség érdekeit. 

A z imperial isták háborús uszí tásaira és készülődéseire 

azzá] válaszolunk, hogv tudományunka t , technikánkat továbbfej-

lesztjük, hazánkat még szebbé, gazdagabbá tesszük, hogy ezzel a 

dolgozók anyagi és kul turá l is sz ínvonala á l landóan emelkedjék. 

Éopen ezért, m in t öntudatos dolgozók, e l fogadjuk az újpesti Bú-

torgyár Nemzeti Vál la lat versenykihívását , megfogad juk , hogv az 

üzemi bizottság á l ta l kidolgozott versenytervet százszázalékosan 

elvégezzük. Üzemünkben minden egyes br igádot má j u s elseje 

méltó megünneplésére versenyre kihívunk. 

V ersenyünk célkitűzése a z ötéves terv idő előtti befejezé-

se. Tudjuk , hogy ehhez szükséges a szocialista , munkaverseny és 

Pá r tunk i rányvonalának pontos betartása. 

Dudás Sándor 

A Kossuth-rádiő első szegedi' adásának 
műsora 

Amint megírtuk, Szeged is be-
kapcsolódik a Kossuth-rádáó mű-
sorába- A közeljövőben már szere-
pel a rádióban szegedi műsorszám 
is. Az első szegedi adás műsorát 
már összeállította a szegedi mű-
sorösszeállító bizottság. 

A műsorban szerepei a Szegedi 
Pedagógia kamaTakórusa, a SzIT 
énekkara, a Rendőrzenekar, a Ze-
nekonzervatórium, a szegedi filhar-
móniai zenekar. Közvetít a műsor 
riportot a szegedi Múzeumból, régi 

fonó- és szövőipari szerszámokról, 
a Szegedi Kendergyár kultúréleté-
bő1. Riportot ad a Csillagbörtönből, 
ahol Rákosi elvtárs raboskodott 
hosszú éveken át, A Szegedkörnyé-
ki faivak éleiéről is hallunk maid 
és egy hosszabb műsort ad a rádjó 
a szegedi Pamutipar NV számára. 
Ezeken kívül még egyéb apró sze-

gedi vonatkozású anyag egészíti ki 

a Kossuth-rádió első szegedi adá-

sát-

Több mint kétezer dolgozó 
nézte végig eddig a 

„SZOVJET GRAFIKA" cimű 
kiállítást 

A vasárnap délelőtt megnyílt 

„Szovjet Grafika" kiállításit eddig 

több, mint kétezer dolgozó nézte vé-

gig. A dolgozók hosszan tanulmá-

nyozzák a szovjet művészek műveit, 

amelyekből tisztán és világosan 

domborodik ki a szocialista realista 

művészet. Különösképpen hosszan 

gyönyörködnek a látogatók azokban 

a képekben, amelyekben a művé-

szek a Honvédő Háború egyes rész-

leteit örökítették meg. Nagy álta-

lánosságban azonban a látogatók 

nem tudnak különbséget tenni, hogy 

vájjon melyik művek szebbek. A 

kolhozok háború utáni élete, a há-

borús események és a békés munka 

eseményeinek ábrázolása, az are-

képfestés és az egyes könyvillusz-

trációkban megmutatkozó csodála" 

tos, minden nemzet képzőművésze-

tét felülmúló alkotások egyaránt 

gyönyörködtetik a szegedi dolgozó-

kat. 

Megválasztották 
a „Szabad Ifjuság"-énekkar vezetőségét 
Meleghangú gyűlés keretében vá-

lasztották meg szombaton este a 

MINSz székházában a „Szabad If-

júság" énekkar vezetőségét. Körül-

belül százan vettek részt a vezető-

ségválasztó gyűlésen, mely végig 

igen jó hangulatban folyt le-

A gyűlésen felszólalt a szegedi 

Pártbizottság képviselője és a 

MINSz kiküldötte. Meghatározták a 

feladatokat, melyeknek betöltése 

erre az énekkarra vár. 

A vezetőség megválasztása után 
kiosztották az énekkari tagköny-
veket. Jellemző az énekkar tagjai-
nak lelkesedésére, hogy a szombat 
estj gyűlés után is vasárnap dél-
előtt teljes létszámban megjelentek 
az énekkari próbán. 

Nagy sikerrel játsza az MSzT filmszolgálata 
a szegedkörnyéki falvakban az „Emberek 

között" cimü szovjet filmet 
A város és a falu közötti különb-

ségek csökkentésében igen nagy sze-
repe van a Magyar-Szovjet Társa-
ság Ijlmszolgálatának. A filmszol-
gálat a legnevelőbb hatású filmeket 
viszi ki a (anyavilágba, a szovjet 
filmeken keresztül neveli, tanítja a 
tanyavilág, a falvak dolgozó pa-
rasztjait, 

A íilmszolgálát most nagy siker-

rel játsza a szegedkörnyéki "tanya-
világban, községekben az „Emberek 
között" cimü szovjet filmet, mely 
Gorkij életével foglalkozik. A fil-
met ma, április 19-én Vfiésen, 20-
án Kisiemplomtanyán. 22-én Ószent-
ivánon, 23-án pedig Alsóközponton 
mutatják be. A dolgozó parasztság 
mindenütt nagy érdeklődéssel vár-
ja a bemutatókat. 


