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A SZEGEDI ÜZEMEK LEGJOBB D O L G O Z Ó I 

fixegedi Falemezgyár NV 

Kiváló eredmények születtek a 
munkaverseny során a Szegedi 
Falemezgyárban. Különösen ki-
emelkedtek Petvai Ferenc és Gá-
bori Mihály, akik mindketten 
246 százalékos teljesítményt ér-
tek el. Szorosan felzárkóztak 
mögéjük Sánta Györgyné és Il-
lés Jolán 178 százalékos teljesít-
ménnyel. Kitűntek még Hellán 
Jánosné és Gyuris Margit 144 
százalékos teljesítéssel. Kima-
gasló eredményeiket valameny-
nyien annak köszönhették, hogy 
jól megszervezték munkájukat, 
kihasználták a másodperceket. 

Kiskundorozsmai 

Pamutszövő N'V 

A Kiskundorozsmai Pamut-
szövő NV élenjáró dolgozói az-
zal járultak hozzá az ö.éves terv 
sikeréhez, hogy tervüket túltel-
jesítették. Legjobb eredményt 
ért el Kónya Anna. aki 145 szá-
zalékos normateljesítés mellett 
225 százalékra teljesítette tervér 
és Borbély Mária, aki 138 szá-
zalékos normateljesítéssel 229 
százalékos tervteljesítést ért el. 
Igen jó eredményt értek el még 
Miksi Jánosné 221 éc Farkas 
Károlyné 219 százalékos tervtel-
jesítéssel. I 

Magasépítési NV 

A Magasépítési NV-ben igen 
jó eredmények születtek. Szűcs 
Pál és Korom Pái ácsok 386 szá-
zalékos teljesítéssel segítették 
előre az ötéves tervet. Friez Mi-
hály gépkezelő pedig 326 száza-
lékot ért eL A Magasépítési NV 
élenjáró dolgozói ugv érték el 
ezeke; a magas teljesítményeket, 
hogy a szovjet dolgozók mun-
kamódszerének tanulmányozásá-
val sikerült még jobban meg-
szervezniük mukájukat, vala-
mint saját maguk is odahatot-
tak, hogy a munka folytonossá-
ga egy pillanatra se szüneteljen. 

Korszerű szocialista nagyüzemmé épitik át 
A SZEGEDI VÁGÓHIDAT 

Az orosházi Magasépítő NV dolgozói ötmillió forint tervberuházás keretében 
már meg is kezdték az építést 

Mint ismeretes, népi kormányza-
tunk nemrégiben újabb kilencszáz-
millió forinttal emelte ötéves nép-
gazdasági tervünk első évére elő-
irányzóit tervberuházási költsége-
ket. Ujabb nagy ajándék ez dol-
gozó népünknek, még több új mun-
káslakást, s korszerű szocialista 
nagyüzemet jelent ez dolgozó né-
pünknek. 

Még félév sem telt el azóta, hogy 
megkezdtük ötéves tervünk teljesí-
tését, s máris olyan eredményeket 
értünk el különösen az életszínvo-
nal emelkedése terén, amire nem is 
számítottunk. Ez a kilencszázmillió 
forintos újabb tervberuházás, most 
ujabb lehetőséget nyújt ahhoz, 
hogy eddigi eredményeinket sze-
gedi viszonylatban is tovább növel-
jük. — Néhány héttel ezelőtt egy 
újabb 

Ötmillió forintos épitkezém 

kezdődött meg Szegeden, ötmillió 
forint tervberuházás keretében 150 
vagon hús és zsirárú befogadóké-
pességű mélyhűtőtelepet és hozzá-
való új modern gépházat építenek 
a szegedi vágóhídon. 

Ennek a mélyhűtőtelepnek a meg-
építésére már régen is nagy szük-
ség lett volna. A felszabadulás 
előtt a mult rendszer urai gondol-
kodtak is ezen. Nagy ímmel-ámmal 
hozzá is fogtak itt az építkezéshez 
de aztán abbahagyatták, mert úgy 
látták, hogy „kedvezőbb" ha békés 
építkezés helyett háborús célokra, 
fegyvergyártásra fordítják a dolgo-
zó nép pénzét. 

Most ötéves tervünk lehetővé te-
szi, hogv ez az új mélyhűtőtelep 
megépüljön. Ezzel felszámolják a 
magyar húsipar egyik szűk kereszt-
metszetét, amely a szegedi vágóhí-
don volt. Amint Agócsi elvtárs, az 
üzem vezetője elmondja, a gyönge 
és kicsinynek bizonyuló hűtőberen-
dezések miatt sohasem tudtak itt 
kellő mennyiségű hasított serlés-
árút előállítani, 

nem voltak jó tárolóhelyek 

és ez szükségszerűen magávalhozla 
a vágóhíd termelésének szezonjel-
legét. Nagy hátránya volt ez hús-
ipari külkereskedelmünknek is. 
Csak csekély mértékben tudtunk 
elsőrendű hasított árút exportálni, 
mert az ország legkülönbözőbb 
gyűjtőhelyein kellett tárolni és igy 
a különböző hűtőberendezések mi-
att az áruk is különböző minősé-
gűek voltak. 

Most nemcsak Szegeden, hanem 
az ország több nagyobb városában 
is épülnek hasonló mélyhűtő tele-
pek. Ez okvetlen szükséges is most, 
amikor külforgalmunk egyre in-
kább kezd szocialista külkereskede-
lemmé válni. Egyre jobb minőségű 
exportárút kell előállítani, mert 
csak kifogástalan minőségű árú fe-
jében kaphatunk hasonló minőségű 
külföldi nyersanyagot. 

'Az orosházi Magasépítő NV. dol-
gozói 

már versenyben építik 

az új hűtőházat, egyelőre még a 
régi, rossz és kicsinynek bizonyult 
tárolóhelyeket bontják szét, de már 
elvállalták, hogy augusztus 31-re az 
építkezést is befejezik. Két műszak-
ban dolgoznak, éjjel-nappal kattog-
nak a légkalapácsok, törik a szük-
ségtelen belonvázakat, s a dolgozók 
szorgalmasan készítik elő a beépí-
tésre váró anyagot. Szorgalmasan 
dolgoznak, mert tudják, hogy még 
nagy feladatok várnak rájuk. Nem-
csak előnyöket biztosít számukra 
ez az újabb nagyméretű tervberu-
liázás, hanem ugyanakkor fokozot-
tabb és jobb munkát követel. Au-
gusztus 31-c után 1952 január l-ig 
a gépek szerelésével és beépítésével 
is el akarnak kfozülni. 

Ez azt jelenti, hogy ötéves ter-

vünk második gazdasági évében 
már egy 

ujabb smoeiallsta nagyüzemmel 

lesz löbb 

Szegeden, s ez az üzem már előre-
láthatólag többszáz dolgozónak biz-
tosit kiváló munkaalkalmat. Ennek 
az üzemnek a megépítését most jó-
részt szükségessé tette még a sze-
gedkörnyéki termelőszövetkezetek 

nagyméretű fejlődése is. Már ebben 
az évben is igen sok szegedvidéki 
termelőszövetkezet foglalkozott 
nagyban sertés és egyéb állathízla-
lással. A következő évben — amint 
erősödnek termelőszövetkezeteink — 
még nagyobb mennyiségben szállí-
tanak majd hízott állatokat, s ez 
az iizem lesz jórészt hivatott a kör-
nyékbeli termelőszövetkezetek hí-
zott állatárúinak feldolgozására. 

Szeged négy szérűskertjében 
teljes lendülettel halada cséplés 

A szegedi szérűskertekben csü-

törtökön már teljes lendülettel meg. 

indult a cséplés. Az Alsóváros l-es 

szérűskertben csütörtökön estig már 

19 dolgozó parasztnak csépelték el 

az árpáját. Ez összesen 123 mázsát 

tett ki. 

Az Alsóváros II-es szérűskertben 

csütörtökön reggel indult meg a 

cséplés és estig 12 dolgozó kispa-

rasztnak csépelték el az árpáját, 

ami több, mint 80 mázsát tett ki. 

A rókusi szérűskertben délután 

kezdték meg a cséplést és estig itt 

több, mint harminc mázsát csépel-

tek el, de a következő napokban 

már teljes lendülettel megindul itt 

is a cséplés, 

A felsővárosi szérűskertbe még 

szaporán fordulnak be a gabonával 

megrakott kocsik, de egy hatalmas 

őtvennégyes cséplőgép máris nyeli 

a kévéket. Itt is késő délután indul-

tak meg, de naplementekor már 

negyven mázsára rúgott az elcsépelt 

árpa mennyisége. 

Vasárnap megyeszerte losgyü'éseket 
rendeznek az aratás, cséplés 

gyors lebonyolítására 
A megyei Operatív Bizottság ülése 

A csongrádmegyei Operatív Bi-
zottság szokásos heti ülésén Váczi 
Sándor elvtárs elnöklésével kiérté-
kelte a nyári mezőgazdasági mun-
kák menetét. Megállapították, hogy 
az őszi árpa és a rozs aratása be-
fejeződött és a búza aratása is álta-
lában 65—70 százaléknál tart. Most 
minden erőt az aratás minél előbbi 
teljes befejezésére, utána a behor-
dás, cséplés, terménybegyüjtás idő-
ben való gyors lebonyolítására kell 
fordítani. Sándorfalván, Csereböké-
r.yen, Deszken és Szöregen már fo-
lyik a cséplés. A szükséges gépek 
mindenütt rendelkezésre állnak a 
megyében, magántulajdonban 618 
gép dolgozik, de ezekhez jönnek még 
a gépállomások és állatni gazdasá-
gok gépei. A megyei gépállomány 
.most bővült újabb két cséplőgéppel, 
de különösen nagyjelentőségű az a 
szovjet kombájn, ami Vásárhelyku-
tason kezdte meg munkáját. A csép-
lési zsákszükséglet ellátására 69470 
zsák áll rendelkezésre a megyében. 

Az aratás u(áni tarlóhántáshoz 
legtöbb helyen rögtön hozzáfogott 

a dolgozó parasztság és nagy az ér 
deklödés a másodvetemények iránt 
is. A megye gépáHomásai eddig 
18-070 holdra kötöttek szerződést 
tarlóhántásra, 54.280 holdon pedig 
az őszi munkák elvégzésére. A szer-
ződéskötési versenyben a vásárhelv-
kutasi gépállomás halad az élen, 
nyomban utána következik a vásár-
helyi és deszki gépállomás. Szállí-
tási szerződést eddig 2202 dolgozó 
paraszt és 13 termelőcsoport kötött, 
összesen 18.325 mázsára. A tömeg-
szervezetek is tevékenyen bekap-
csolódtak a nyári munkákba: a 
DÍSz-szervezetei 49 aratóbrigádot, 
39 tűzőrségi brigádot, 14 cséplöbri-
gádot állítottak munkába. Az MN-
DSz-nek eddig 12 brigádja, és 3 
zsákfoldozó brigádja dolgozik. 

A megye! Operatív Bizottság a 

jelentések alapján megállapította, 

hogy az aratási munkák ütemét fo-

kozni kell. Ennek érdekében foko-

zott felvilágosító munkát folytatnak 

és július 2-án megyeszerte kisgyű-

léseket szerveznek. 

Szent JCeeeszt és a többiek 

Egyévi börtönre ítélték Orcsik Géza 
szőregi kulákot 

Orcsik Géza szőregi kulák ügyét 

tárgyalta a szegedi Megyei Bíróság. 

Orcsikot Szőregen jól ismerték ar-

ról, hogy állandóan izgat népi de-

mokráciánk ellen. Hamis, rosszin-

dulatú híreket -terjesztett a termelő-

szövetkezeti csoporokról. Tavaly a 

terménybegyűjtést is szabotálta. 

A tanuk és a bizonyítási anyagok 

mind ellene szóltak a tárgyaláson. A 

bíróság egyévi börtönre, kétezer fo-

rint pénzbüntetésre és kétezer forint 

vagyoni elégtételre ítélte', ezenkívül 

hórom hónapra kitiltották Szőreg 

területéről. Az államügyész súlyos-

bításért fellebbezett. 

Ha elmegyünk a gyógy-
szertár előtt, arra gondolunk, 
milyen jó, hogy a tudomány 
ilyen fejled és alig van már 
olyan betegség, amelyet gyó-
gyítani ne tudnának vagy 
amelyhez gyógyszert ne ál-
lítottak volna elő. Ha azon-
ban az ember felnéz egyes 
szegedi gyógyszertárak cég-
táblájára, meghökken és az 
az érzése támad, mintha a 
gyógyszertár tulajdonom 
nem bízna abban, hogy az a 
gyógyszer, amit árusít, se-
gít a betegen. Ezért még a 
„Szent Kereszt"-re is rábíz-
za a beteg meg gyógyítását, 
mint például a Kálvária-téri 
gyógyszerész. De nem min-
den gyógyszerésznek a ke-
reszt a szimbóluma. Példánl 
a Római-kőrúton G Szent-
Szív" oltalmára bízza a tu-
lajdonos a hozzá betévedő 
betegeket. A Nagykörút és a 
Kossuth Lajos-sugárút ke-
reszteződésénél a gyógyszer-
tár már „Szent Rókus"-hoz 
van címezve. Nem tudom 
azért-e, mert lábsót neveztek 

el róla, vagy azért, mert 

szent. 

A belvárosban is találunk 
a magyar és latin felíráson 
fölött olyan elnevezést, mini 
például „Megváltó"-gyóg y 
szertár. Most az a kérdés 
miért „Megváltó"? Azért , 
mert a ..Megváltó" kegy 
be ajánlják a gyógyszere 
fogyasztóit, vagy azért, m<o 
itt alacsonyabb n gyógysz-
rek megváltási ára? 

A többi üzletek cégtát i' 
ről eltűnt idgen feliratai • 
és kozmopol'tn jelszavakká 
együtt eltűnhetnének 
gyógyszertárak külön bő ti 
ilyen feliratai is és helye 1' 
az NV-nek, vagy a tu'ajdo 
nosnak a neve szerepelhetne 
a táblán. Vagy ha minden 
áron ragaszkodnak ahhoz, 
hogy valamilyen jeligéri 
ellássák a gyógyszertárai 
akkor válasszák olyan tudós 
nevét, aki tényleg tett vala-
mit az emberiség egészsége 
és a haladó tudomány érde-
kében. 

X Várja a dolgozók gyermekeit 
a természettudományi kar is 

Az egyetemi beiskolázás ed-
digi eredményei azt mutatják, 
hogy népi demokráciánk az idén 
ezen a ítéren is hatalmas győ-
zelmet ért el. A most érettségi-
zett m-unkás és szegényparaszt 
diákok, a néphez hű értelmiség 
gyermekeivel együtt, Pártunk 
utmutatása alapján tömegesen 
jelentkeztek egyetemi felvételre. 
A jelentkezések karok és szakok 
szerinti megoszlása azonban nem 
mindenütt mutat kielégítő képet 
és főként nincs arányban a kü-
lönböző egyetemi tudományka-
rok létszámkeretével. A termé-
szettudományi karra például 
még jóval több jelentkezést is 
elfogad az egyetemi. 

A természettudományi kar si-
keres beiskolázása munkájának 
kérdése nem kis jelentőségű fel-
adat. Ezen a karon folyik ugyan 
is a matematika-fizika, fizika-
kémia, élef,tudomány-kémia, élet-
tudomány-földrajz szakos tanár-
jelöltek és vegyészhallgatók 
oktatása. Ez annál is inkább 
fontos kérdés, mert az ötéves 

terv keretében igen sok pedagó-
gusra van szükség. Az általános 
és szakgimnáziumaink egész sor 
természettudományos képzettsé-
gű tanerőt tudnának máris al-
kalmazni. Az elhelyezkedési le-
hetőségek tehát igen kedvezek 
és mindehhez járul, hogv ma 
már a pedagógusok fizetése igen 
jó és a pedagógusok is megbe-
csült tagjai népi demokráciánk 
társadalmának. Érdemes tehát, 
hogy a most érettségizett diá-
kok minél nagyobb számban je-
lentkezzenek tanárjelöltnek a 
természettudományi karra. 

A szegedi tudományegyetem 
természettudományi kara egyéb-
ként igen jól felszerelt inteze-
tekkel, laboratoriumokkal, könyv-
tárral várja az elsőéves hallga-
tókat. Utólagos felvételre a ta-
nulmányi osztályon jelentkez-
hetnek a hallgatók: Táncsics M;-
hály-utca 2 szám, n . emelet 46 
(telefon 41-35.) 

Ketskeméti István 
tanulmányi osztályveze, o 

Értekezleten beszélték meg a szegedi 
üzemek ujitófelelösei a tennivalókat 

A műszaki könyvtár mellett rövidesen megnyílik 

az ujitó klub is 

A szocializmus építésében igen 

nagy szerepe van az újí'tó mozgalom-

nak. A mozgalom kiszélesítése érde. 

kében elhatározták, hogy rendsze-

res újító értekezleteket tartanak, 

melyeken az üzemek újítási felelő-

sei megbeszélhetik problémáikat és 

kicserélhetik tapasztalataikat. Sze-

geden kedden tartották meg ezt az 

értekezletet, mely igen sok hasznos 

tapasztalatot eredményezett. 

Sajó Gyula elvtárs, a Paprika NV 

újítási felelőse hangsúlyozta, hogy 

az üzemvezetőség, az üzemi párttit-

kár és az üzemi újítási felelős dol-

gozzanak együtt. Bejelentette, hogy 

a műszaki könyvtár mellett beren-

dezik az újító klubot is, mely az 

újítók rendelkezésére fog állanr. 

A hozzászólások igen értékes ta-

pasztalatokat adtak a megjelent 

újítási felelősöknek. A Köz-tisztasági 

Telepről Pörnye elvtárs bejelentet-

te, hogy ő már két újítását meg-

szerkeztett és bevezetett. 

Csonka László elvtárs, a Magyar 

Kender újító felelőse beismerte, 

hogy fiókjában több újítási javas-

lat fekszik átnézetlenül, de ez nem 

csak az ő hibája, hanem az üzem-

vezetőségé is. Hasonló hibairat hoz-

tak fel több más szegedi üzem fe-

lelősei is. 

Több elvtárs hozzászólásában 

kérte a Pártbizotságot, hogy nézzen 

utána, miért halasztják az újí-iások 

bevezetését az illetékes minisztéri-

umok. 

Sajó elvtárs kiértékelve az érte-

kezletet, kijelentette, bizonyos ben-

ne, hogy az értekezlet isméi nagy 

lendületet adott az újító mozgalom-

nak. 

A munkaerőtartalékok 
hivatalának közleménye 

A munkaerőközvetítő kirendeltsé-
gek értesítést kaptak a munka-
erőtartalékok hivatalától, amely 
szerint julius elsejétől kezdve 
azokat a jelentkezőket is nyil-
vántartásba kell venni, akiknek 
eddig nem volt munkakönyvük. 
Megváltozik a munkakönyvek 
kiállításának rendje az elöljáró-
ságokon is. Eddig a munkaköny. 
vet minden jelentkezőnek ki kel-
lett adni, aki közölte, hogv mun-
kába kíván állni. Most az elöl-
járóság csak akkor állít ki mun-
kakönyvet. ha a munkavállaló 
már megkezdte a munkát 

A görög 

monarchofasiszta 

rémuralom 

megdöbbentő adatai 

A görög igazságügyiminisztérium 

bejelentése szerint Görögországban 

ez év első három hónapjában a ren-

des és rendkívüli bíróságok 2877 ha-

lálos ítéletet hoztak és 2.900 haza-

fit ítéltek hosszú tartamú börtön' 

büntetésre. 


