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A SZEGEDI ÜZEMEK L E G J O B B J A I 
A szegedi Magasépítési 

Nemzeti Vállalatnál is kiváló ered-
mények születnek a munka jobb 
megszervezésével. Igen kiváló ered. 
menyt ért el például Für József 
ács, 465 százalékos teljesítményi-
vel Utána következik Biacsi Fe-
renc. 352 százalékkal, aki ugyan-
csak ácsmunkát végez. De r.em 
sokkal marad el tőle Bullás Ferenc 
tetőfedő sem, aki 343 százalékos 
teljesítményével emelkedik kl dol-
gozó társai közül. 

A szegedi Konzervgyár 

dolgozói közül többen ügyes, gyors 
munkával érnek el kiemelkedő ered-
ményeket. Szántó Lajosné például 
138 százalékra, Ifj. Kis Istvánné 
ugyancsak ennyire teljesítette terv-
előirányzatát. Szorosan a nyomuk-
ban van Füleki Elemér is, aki 137 
százalékos tervteljesítést ért el 
Mindhárom dolgozó a vegyes ízes-
láda sziegezésénél érte el kiemelke-
dő eredményéti 

A szegedi 

Pamutipari NV-ben 

a gyűrüsfonó legjobb dolgozója Hegyi 
Uona, aki július hó második felére 
előirányzott tervének teljesítésénél 
tart. Az előfonóban Bugyi Mária 
emelkedik kl 125.6 százalékos terv-
teljesítésével A kártoló üzemrész-
ben Gombos Andrásné jár az élen 
a termelő munkában, ö is Jelentő-
sen túlteljesítette tervelőirányzatát: 
jelenleg a 114.3 százaléknál taré, 

AZ ELSŐ BUZAKERESZTEK 
várják már a traktorállomás gépeit 

A SÁNDORFALVI HATÁRBAN 
A nagy aratást munka kezdetinek 

első hírnökei, az aranysárga búza-

keresztek már megjelentek a sándor. 

falvi s fehértói határban. A kereszt, 

berakott kévék terhet kalászai 

aranysárgára, acélosra értek a jú-

niusi hőségben. Már csak a gépállo. 

mások s a szövetkezetek fraktor-rit, 

cséplőgépeit várják. 

A sándorfalvi gépállomás trakto-

ristáj most minden igyekezettel azon 

vannak, hogy ez a várakozás ne 

tartson sokáig, minél előbb mcg-

kezdhessék a cséplést, mert a Mi. 

nisztertanács határozata szerint ez-

zel a nagy munkával már augusztus 

20.ro teljesen készen keli l e n nt• Egy-

másután javítják ki a gépállomás 

cséplöit, teljesen hibamentes gépek-

kel akarnak kiindulni. Szem előtt 

tartják, hogy a cséplés időbeni el-

végzése mellett most a szemvesztesé-

get is a lehető legalacsonyabbra kell 

szorítani. Mer/ minden elhullott 

búzaszem a dolgozókat, népgazdasá-

gunkat károsítja meg. 

Naponta cserél gamdát 

a vándorsásxló 

A sándorfalvi gépállomáson a ve-

zetőség hibájából kissé késve indul-

tak meg ugyan a cséplőjavitási mun-

kálatok, de a traktoristák most a 

javítások idejére húsznapos munka-

versenyt indítottak s ezzel akarják 

a késést a lehetőséghez mérten kikii-

szöböli A javítóbrigádok tagjai 

most minden reggel újabb és újabb 

felajánlásokat tesznek s vállalják, 

hogy az aznapi munkájukat egy-két 

órával hamarabb teljesitik a munka-

idő befejezése előtt És a munkaidő 

befejezéséig fennmaradó órákat is 

a cséplők tökéletes kijavítására for-

dítják 

Ebben a versenyben eddig már 

sokan közel 200 százalékot is telje-

sítettek, de voltak olyanok, akik 

már több alkalommal a 200 százalé-

kot is meghaladták Heves verseny 

folyik a legjobb javitóbrigád ván-

dorzászlajáért. Szinte naponta cse-

rél gazdát a kis vörös selyem 

vándorzászló. Csütörtökön még a 

Magonybrigád gépszínjének ajta-

ján lebegett, de szombaton már Bittó 

István elvtárs javítóbrigádjának mű-

helyét díszítette Bittó elvtárs javi-

tóbrigádja elhatározta, hogy a zász. 

lót a következő napokban is meg-

tartja. 

Biaom, hogy enyém team 

a xásalé 

Bittó elvtárs péntek reggel; miin-

kái el ajánlásában vállalta, hogy az 

egyik cséplő nagydobjának 15 élét 

8 óra helyett 7 munkaóra alatt meg-

javttja. Felajánlását azonban túl-

teljesítette, mert ezt a munkát 6 és 

fél óra alatt végezte el Hasonló 

teljesítményt értek el brigádtársai 

is. Ennek tudható be, hogy most a 

Magony-brigád a második helyre 

került s pillanatnyilag Magony elv-

társ is húsz ponttal lemaradt Bittó 

elvtárs 445 pántjától Azonban le-

het, hogy holnap már újra Magony 

elvtárs lesz az első, mert nem köny-

nyü dolog ám egy napra is lemon-

dani a kis versenyzászlóról^ 

Kovács Endre elvtárs a gépállo-

más gépésze is erősen pályázik erre 

a zászlóra Dolgozó társai már meg-

ígérték neki, hogy egy héten keresz-

tül \ehet a tulajdonában a zászló, 

ha úgy irányítja a javítási munkála. 

tokát, hogy azok legalább egy nap-

pal a határidő előtt befejeződjenek. 

Kovács elvtárs tréfásan jegyezte 

("cg-" „Nem koppasztom a verebet 

addig, míg meg nem fogom, de az-

ért bízom abban, hogy az enyém 

lesz a zászló nemcsak egy hétig, de 

lehet, hogy tovább is". 

Utolsók vagyunk 

Van m a gépállomáson egy másik 

zászló is, csak az a különbség, hogy 

ezért senki sem rajong, sőt mindenki 

„fél" tőle Most éppen a nagy gép-

szín balszélső ajtaján függ, Herczeg 

Tibor ifjúmunkás gondjaira bizva. A 

kék szinű zászlón ez a felírás ol-

vasható: ,,Utolsók vagyunk". Her-

czeg Tibor szivafyúgépeket favit, i falvi határban 

most kissé lemaradt ebben a mun-

kában, három nap alatt összesen 

290 százalékot teljesített. Naponta 

többször is mondja; 

— Holnap már „eladom" én ezt a 

zászlót — Ez a kijelentés újabb 

munkafelajánlásokat hoz magával, 

mert Herczeg Tibor is, többi mun-

katársához hasonlóan, újabb mun-

kavállalások végrehajtásával akarja 

behozni lemaradását. Alaposan ki-

használja a hátralevő néhány napot, 

mert ő is azt akarja, hogy necsak 

az aratás előhírnökei, az aranysárga 

búzakeresztek, hanem a cséplés elő-

hírnökei, az új szalmakazlak is mi-

nél előbb megjelenjenek a sándor-

SZEGEDEN IS BEMUTAT/AK 
A SZOVJET SAJTÓK1ÁLLITÁST 

A jövő héten rendkívül érde-
kes és hasznos kiállítási anyag 
érkezik Szegedre a Magyar.Szov-
jet Társasághoz. A budapesti ha-
talmas érdeklődés után Szeged-
re hozzák a Szovjet Sajtókiállí-
tás gazdag és sok történelmi ér-
tékű újságban, kiadványban bő-
velkedő anyagát. A budapesti 
Képzőművészeti Főiskolán több 
tízezrek látogatták ezt a kiállí-
tást, amelyet jövő vasárnaptól 
kezdve látogathatnak Szeged dol-
gozói ia. 

Horváth Mihály-utcai székiházá-
ban jövő vasárnap délelőtt 10 
órakor ünnepélyes keretek között 
nyitják meg a kiállítást, amely-
nek központi helyét a „Pravda" 
fejlődésének bemutatása foglal-
ja el. Ezenkívü 1 igen értékes, ta-
nulságos tükörképet nyújt a 
Szovjetunió Kommunista (bolse-
vik) Pártja munkájáról a ki-
állított több újság, harcos kiad-
vány is. A széleskörű kiállítási 
anyagot a Szovjetunió fejlődésé-

I nek sorra következő korszakai 
A Magyar-Szovjet Társaság1 alapján rendezik el, 

Ma előadó* a Korsó Moziban t 

A népi demokráciák tervgazdálkodásának 
eredményeiről 

Ma, vasárnap délelőtt 10 órai 

kezdettel kerül sor a Korzó Mozi-

ban a „Nemzetközi kérdések" című 

előadássorozat újabb előadására-

Ezalkalommal dr. Antalffy György 

elvtárs, egyetemi tanár a népi de-

mokráciák tervgazdálíkdásának ered 

ményiről beszél. 

Igen érdekes valamennyiünk szá-

mára megismerni a testvéri népi 

demkráciák tervgatöálkdását és 

ezzel együtt art a harcot, amelyet 

folytatnak a szocializmus építése és 

a dolgozó nép ellenségeinek vissza-

verése, megsemmisítése érdekében. 

A SZERKESZTŐSÉG 
ü x eni 

A szerkesztőség kéri az alább 
felsorolt elviársakat, hogy hétfőn 
(június 12-én) este 6 órakor szer-
kesztőségünkben feltőüen jelenjenek 
meg fontos megbeszélés végett: 

Pesti György Dohánygyár, Pópity 
Lajos Ruházati NV., Vidács István 
Gázgyár, Tcsléry Jánosné Szegedi 
Téglagyárak NV., Schuszter János 
Szegedi Kender, Simmcrling Klára 
OKISz, Vida-Szűcs Eszter Textil-
kombinát. Sziráki Irma ATEX, Em-
mer Pál Kelemen dobozüzem. Szi-
lágyi Uona Ládagyár. 

Dr. Szegű László elvtársnak, bőr-
klinika. Kérjük, hétfőn délután 5 
órakor jelenjen meg szerkesztősé-
günkben megbeszélés végett. 

Keraényvári Imre elvtársnak, Do-
hánygyár. Üdvözöljük levelezőink 
soraiban, Írását keddi számunkban 
közöljük. 

Győri Imre elvtársnak, Dohány-
gyár. A békebizo'itsággal kapcsola-
tos cikkét egy nagyobb cikkbe dol-
gozzuk be, í r jon többször is. 

Napi munkánkban m l is felhasznál-

hatjuk azokat a tapasztalatokat, 

amelyeket a testvéri népi demokrá-

ciák szereztek eddigi munkájuk so-

rán s ezzel is erősíthetjük a béké-

nek azt a hatalmas táborát, ame-

lyet a Szovjetunió vezet. 

A ma délelőtti előadáson rajjiden 

szegedi dolgozót szívesen látnak. 

A tudományos kutatást szorosan összeköti 
a gyakorlattal 

a szegedi Biológus Kör 
'A' tudományos kutatások 

eredményeinek gyakorlaban 
való alkalmazása érdekében 
igen nagyjelentőségű munkát 
végez a nemrégen megalakult 
szegedi Biológus Kör. Munká-
jához a Szovjetunió tudósai 
mutatnak példát, akik munká-
jukat szorosan összekötik a 
gyakorlattal és arra töreksze-
nek, hogy a dolgozó néppel 
együtt küzdjenek minden dol-
gozó életszínvonalának emelé-
séért. 

A Biológus Kör most kö-
vetkező szakülésén főként az 
élelmiszeriparban és n szövő-
iparban dolgozók felé fordul. 
Ezalkalommal — 16-án, pén-
teken d. u. 6 órakor az Ady-
téri egyetem első emeleti elő-
adótermében — Hazstinszki 
Bertalan a mikroszkópos rizs-
gálatok jelentőségéről tart 

előadást a különféle mezőgaz-
dasági, ipari termékek minő-
ségének elbírálása szempont-
jából, Wimmer Károly pedig 
gyapot rostvizsgálatainak 
eredményeiről számol be. Az 
első előadásban arról lesz szó, 
hogyan lehet mezőgazdasági, 
ipari termékeknek, élelmisze-
reknek, élvezeti szerelmek, 
takarmányoknak és ha-
sonló cikkeknek összetételét, 
azonosságát, tisztaságát, rom-
latlan ságát mikroszkóp segít-
ségével megállapítani, s ezál-
tal biztosítani, hogy a dolgo-
zók mindig megfelelő minősé-
gű termékehez jussanak. A 
második előadás hazai tapasz-
talatok és kísérletek alapján 
azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy „ gyapotrost minősége 
milyen összefüggésben van 
annak érési fokával. 

Megnövekedett a dolgozók kulturális 
igénye is 

levél a k ti n y v n a p o k r ó I 

Alig egy hét választ el ben-
nünket a hatodik szabad könyv-
naptól. Lelkes várakozással te. 
kintek elé, mert érzem — 
ahogyan az életszínvonal emel-
kedett a felszabadulás óta — 
kulturális igényeim is megnöve-
kedtek. A régi Horthy-világban 
megrendezett könyvnapok alkal-
mival csak messziről nézegethet-
tem a sátrakat és még csak gon-
dolni sem mertem arra, hogy 
magamnak könyvet vásároljak. 
Anyagi körülményeim olyanok 
voltak, hogy sokszor még a ren-
des megélhetésemet sem biztosí-
tották. A dicsőséges Szovjet 
Hadsereg 1945-ben — mint min-
den dolgozó számára —, számom-
ra is meghozta a kulturális fel. 
emelkedés lehetőségét. 

Az idei könyvnapok alkalmával 
legelsősorban Sz. F. Tokmalajev 
„Kereskedelmi tőke és kereske-

delmi haszon" cimü könyvét, a 
nemrég elhunyt Rudas László 
elvtárs „Elmélet és gyakorlat", 
azonkívül Makarenko „Az uj em-
ber kovácsa" cimü müvét vásá-
rolom meg, hogy elméleti tudá. 
sómat fejlesszem. Tudom, hogy a 
Párt iránymutatása mellett csak 
ugy tudok jó munkát végezni a 
szocialista kereskedelemben, ha 
az elméletet a gyakorlatba átül-
tetve végzem azt a feladatot, 
amelyet a Párt jelölt ki szá-
momra. 

Tudom és érzem, hogy minden 
szegedi dolgozó ott lesz a könyv-
napi sátraknál, mert ma már vi-
lágosan látjuk, hogy műveltsé-
gűnk fokozásával, a Szovjetunió 
vezetésével kell helytállnunk a 
békefront ránkeső szakaszán, a 
békéért vivott harcunkban. 

Újvári Nándornó 
TÜZEP dolgozója 

Kiállítást rendez az Ipari tanulóiskola 
Holnap, hétfőn érdekes kiállí-

tás nyílik meg a szegedi Ipari-
tanuló iskolában. Ez a kiállítás 
tükörképét adja annak a mun-
kának, amelyet az iskola tanári 
kara és tanulói végeztek. A ki-
állított fémipari, faipari, diszitő. 
ipari és egyéb munkadarabok, 
szakrajzok, szemléltetően mutat-
ják meg az elért eredményeket. 
Az iskola ifjúsága párosverseny-
ben áll a debreceni Ipari tanuló-
iskolával és ennek a versenynek 
egyik pontja ez a kiállítás is. Az 
iskola felhívja a város dolgozóit, 
de különösen az üzemek élmun-
kásait, sztahánoviSíáit, újítóit, 
látogassanak el a kiáll ilásra s 
mondják el tapasztalataikat, kri-

tikájukat, hogy ezzel is előreha. 
ladhassanak jobb neveléssel, jobb 
szakmunkások képzésével a szo-
cializmis utján, nagy Pártunk 
vezetésével. 

MINSz-HIREK 
Hétfőn délután 6 órakor titkári, 

oktatás, kultur, sport, előadók ré-
szére értekezletet tartunk. Pontos 
megjelenést kérünk. 

Szeged ifjúsága figyelmébe! Az 
Állami Hangoshirdetó NV. 11.15— 
11.30-ig és 12.15—12.30-ig ifjúsági 
negyedórá't tart. Az ifjúsági ne-
gyedóra foglalkozik a napi politi-
kai eseményekkel, a termelés élen-
járó ifjúmunkásaival. Hallgassátok 
az ifjúsági negyedórát. 

HAJSZA 20 TINÓÉRT 
DOROZSMÁTÓL KUNSZENTMÁRTONIG 

A Vágóállatforgalmi NV-hes befurakodott ellenség 

igy akadályoxxa a termelőcsoportok munkáját 

Mezőgazdaságunk minden vona-

lán is fokozott éberségre van szűk. 

ség. Ezt bizonyítja a dorozsmai 

„József Attila" termelőszövetkezeti 

csoport példája amelynek a Vágó-

állatforgalmi Nemzeti Vállalat hely-

telen intézkedéseivel igen nagy ká-

rokat okozott. 

Az történt ugyanis, hogy még 

május elején a termelöcsoport érte-

sitést kapott a VágóddatforgaUni 

Nemzeti Vállalattól, hogy a szegedi 

vásártéren átvehetik a részükre ki-

utalt, hizlalásra beállítható húss 

tinót. A csoport elnökével azonban 

a vásártéren azt közölték az NV 

küldöttei, hogy előbb keressen a 

vásárban hizlalásra megfelelő álla-

tokat és maid azután veszik meg a 

csoport részére. Igy a csoport elnö-

ke munkaideje pocsékolásdvát kény. 

telen volt marhakeresésre indulni, 

de csak négy megfelelőt talált. Ek-

kor érte az újabb meglepetés. A 

VdgóáUatforgémi NV kiküldöttei ki. 

jelentették, hogy ezt a négyet nem 

érdemes killön Dorozsmára hajtani. 

Igy a termelöcsoport nem kapta 

meg a marhákat, pedig már uz is-

tállókat is kitakarították számukra. 

Május 27-én újabb távirat érke-

zett a csoporthoz és ebben azt igét. 

te a VdgódHatforgalmi NV, hogy a 

húsz beállítani való tinót 30-án a 

kunszentmiklósi vásáron veszik 

meg, tehát most már oda küldje a 

csoport megbízottját. El is ment a 

megbízott Kunszentmártonra, de 

még sikertelenebből tért vissza, mint 

Dorozsmáról. Itt ugyanis egyenesen 

letagadták „ Vágóállatforgalmi meg-

bízottai, hogy táviratot küldtek. 

Az újabb távirat már június 3-án 

érkezett, s ebben meg Kalocsára 

hívták őket. De alighogy elolvasták 

az újabb táviratot s kijelölték a 

megbízottat, máris jött egy másik 

távirat, amely arról szó.t, hogy 

Kiskunmajsdról hajtják számukra a 

marhákat. 

Ennek a táviratnak végre igaza is 

lett és egyhónapos huza-vona után 

beterelhették a csoport istállóiba a 

hizlalni vaió marhákat. Mindez 

azonban: az utazgatások és a mun-

kaidőveszteség jelentős kárt oko-

zott a 'termelőcsoportnak. Ezért a 

kárért a Vágóállatforgalmi NV felelős 

és feltétlenül szigorú vizsgálatra tan 

szükség, hogy kinyomozzák, kik 

igyekeznek meggátolni a terme 16-

szövetkezeti parasztság munkáját s 

ezzel mezőgazdaságunk fejlődéséi, 

ötéves tervünk sikerét. A legszigo-

rúbban le kell sújtani a Vágóállat-

forgalmi NV tagjai között meghúzó-

dó ellenségre, hogy hasonló módon 

ne gátolhassák egyre szebben fej-

lődő termelőcsoportjaink munkáját. 


