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M A D É L U T Á N , , 

DOLGOZÓK DIVATBEMUTATÓJA 
A S Z É C H E N Y I - T É R E N 

Gazdag kullurmiisor budapesti- és szegedi művészek, 

üzemi kulturcsoporlok közreműködésével 

« 

Ma délután nem mindennapi 

élményben lesz részük a szegedi 

dolgozóknak. A „Dolgozók di-

vatbemutatója" számos kellemes 

meglepetést tartogat a dolgozók 

számára. Egyrészt tanúi lehet-

nek a szegedi dolgozók egyre 

emelkedő életszinvonalunk ered-

ményeinek a ruházkodás terüle-

tén is. másrészt számtalan szó-

rakozási lehetőség közül vá-

laszthat mindenki. 

A divatbemutatón több mint 

száz ruhát mutat be a divat-

központ, férfi . női- és gyermek-

ruhákat egyaránt. A divat, a jó 

és szép öltözködés ma már min-

den dolgozó számára lehetővé 

vált, hiszen Ízléses, jóminőségü 

ruhákat vásárolhatnak a dolgo-

zók olcsó árakon. 

A divatbemutató r i tka 

művészi élményt 

is jelent a dolgozók számára, 

„Szeged vidám estjén" számos 

budapesti és szegedi művész lép 

fel, de gazdag kultúrműsort m u " 

tatnak be a szegedi üzemek kul-

turcsoportjai is. Az ünnepi al-

kalomra gyönyörűen feldiszitik a 

Széchenyi-teret s gondoskodnak 

arról is, hogy különböző étel-és 

italpavillonok áll janak a dolgo-

zók rendelkezésére. 

Délután négy órától kezdve a 

Rendőrzenekar és Vasutaszeine-

kar szórakoztatja a dolgozókat. 

A vidám esten fellép Bilicsi Ti-

vadar. Darvas Ibolya, Fellegi 

Tamás, Greguss Zoltán, Lantos 

Olivér, Lóránt György budapes-

ti művészek, a Szegedd Aliami 

Nemzeti Szinház művészei közül 

pedig Koós Olga, Ra jz János és 

Süli Manyi. A DISz száztagú 

énekkara változatos énfkszá-

mokkal, a Szegedi Kender és a 

Közalkalmazottak Központi Kul-

turcsoportja pedig 

népi táncokka l 

szórakoztatja a dolgozókat. 

A divatbemutatót és a kultúr-

műsort is ugy szervezik meg, 

hogy azokat kényelmesen meg-

tekinthessék a dolgozók, ' a 

hangszórók pedig lehetővé te-

szik, hogy a Széchenyi-tér min-

den egyes pontján hallható le-

gyen a műsor. Rossz idő esetén 

a Hungária és a Hági termei-

ben tart ják meg a műsort. 

A „Dolgozók divatbemutató-

j á t " reggelig tartó utcabál kö-

veti, amelynek zeneszámait a 

Hungár ia nyolctagú együttese 

szolgáltatja. A budapesti és sze-

gedi művészek az utcabál alatt 

is, a tér különböző helyein mű-

sorszámokkal szórakoztatják a 

dolgozókat. 

A „Dolgozók divatbemutató-

j a " vasárnap reggel folytatódik. 

Vasárnap 

text i l - és ruhakiól l i tást 

rendeznek a következő üzletek-

ben: Minőségi Textilbolt, Férfi 

Ruhabolt, Butortextil. Válasz-

tékbó l , Delka (Lenin-utca) 

Haas Fülöp és Fiai . Szövet- és 

Bélésáru Bolt, Női Ruhák Bolt-

ja (Szécheny-tér). 

Vasárnap délután olcsó hely-

árakkal tekinthetik meg a dolgo-

zóik az ujszegedi SzSzMTE-pá 

lyán a negyed ötkor kezdődő 
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gedi SzMTE idénynyitó labdaru-

gó mérkőzést, amelyet előmér-

közés előz meg, A mérkőzés szü-

neteiben mutat ják be azokat a 

ruhákat, amelyekre a szegedi 

dolgozók a legtöbb szavazatot 

adták le. 

Épül a víllamosvonal Szeged és Dorozsma között 
A szegedi és szegedkörnyéki dol-

gozók régi vágva teljesült nemré-
giben. Megépítették a villamosvo-
nalat a Marx-térre s a szegedkör-
nyéki dolgozóknak nem kell gyalo-
golniok, ha a piacra el akarnak 
jutni. Pár hónap múlva valólággá 
válik a másik régóta húzódó kér-
dés is. 

Megépül a villamoshálózat Sze-
ged és Dorozsma küzlitt. 

Igen sok dorozsmai munkás dolgo-
zik Szegeden akiknek igen nagy 
fáradtságot jelent az, hogy esőben, 
sárban egyaránt Dorozsmáról kell 
bejárni Szegedre, sok időt el kell 
tölteniük ezzel munka előtt és mun-
ka után is. 

A dorozsmai dolgozóknak régi 
kívánsága ez a villamosvonal. A 
mult rendszerben számtalanszor 
megigérték, hogy megépítik ezt a 
vonalat, de sohasem válVotlák be 
ezt az Ígéretüket. A tőkés igazga-
tók kiszámolták, hogy ..nem kifi-
zető' megépíteni a vonalat és a 
munkások hiába men'iek fűhöz-fá-
hoz. Kimondották a végső szót: a 
profitérdek nem engedi! 

Népi demokratikus kormányza-
tunkal egész más érdekek vezetik, 
mint a mult rendszer kormányza-
tát. Alkotmányunk leszögezi: leg-
főbb érték az ember. Ebhez hiven 
korm.ánvzatunk mindent megtesz, 
hogy enek a legfőbb értéknek az 
életét minél szebbé, minél kényel-
mesebbé tegye. Ezért épül most cz 
a vonal. 

Az épttési munkálatok már meg-
indultak. sőt már jelentős eredmé-
nyekről is számolhatunk be. 

Megépült a dorozsmai szakasz-
ból körülbelül két és fél kiló-
méter hosszúságú vonal, egészen 

a dorozsmai állomásig. 
Ez a vonal már olyan állapotban 
van, hogy az építési anyagokat a 
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a koreai műszakra 

lefektetett síneken villamos viszi ki 
a helyszínre. Még körülbelül négy 
és fél kilóméter hosszúságú vonal 
megépítése szükséges, hogy a villa-
mos bejárhasson a dorozsmai piac-
térre. Ha a sinanyagot akadályta-
lanul megkapják, 

december elejére teljesen kész 
lesz a dorozsmai vonaL 

Természetesen ebben az időpontban 
lehetnek eltolódások, minden a'itól 
függ, hogyan áll anyag az építke-
zés rendelkezésére. 

Pillanatnyilag úgy áll a helyzet, 
hogy az előirányzott időre kész lesz 
a vonal. Körülbelül 90 ember dol-
gozik kint a vonalon és bent a mű-
helyben 10—15 ember végzi a do-
rozsmai vonallal kapcsolatos tnű-
helymunkála'tokat 'A' villamosvasút 
dolgozói igyekeznek minél olcsóbbá 
tenni az építkezést, éppen ezért, 
amit csak lehet, házilag készftenck 
el, az üzem műhelyében. 

Az építkezés még fgy is hatal-
mas beruházást igénvei, körül-
belül három és félmillió forint-

ba kerül. 
A vonal elkészülte után a villa-

mosjárat mindenben a dolgozók ér-
dekeihez igazodik. Ugy állítják' 
majd be a járatokat, hogy a mun-
kábaigyekvő dolgozóknak elegendő 
kocsi álljon rendelkezésükre s a ha-
zautazást is megerősített járatokkal 
bonyolítják le. 

A dorozsmai vonalon a tervek 
szerint fél óránklnt közlekedik 

majd a villamos, 
ezt a terve? azonba.n a gyakorlat 
kívánalmainak megfelelően szűkflik, 
vagy bővítik majd. 

A dorozsmai villamosvonal a Kál-
vária-úti villamosvonal folytatása-
ként épül és előreláthatólag ennek a 
vonalnak felhasználásával bonyolító : 
ják le rajta a forgalmat. 

A szegedi üzemek dolgozói csütörtökön tartották meg termelési 

értekezletüket amelyen kiértékelték az első félévi tervük végrehajtását 

és elért eredményeiket Megbeszélték a normarendesés szükségességét 

és azokban az üzemekben, ahol már bevezették az új normákat, a válla. 

Iclatvezetői beszámolók után a dolgozók hozzászólásaikban lelkesen be-

széliek arról hogy az új norma valóban a szocializmus mielőbbi fel-

építését segíti elő- Több üzemben arról beszéltek a dolgozpk, hogy az 

új normát már túl is teljesítették és az alapbér emelésével fizetésük 

is emelkedett. A fermelési értekezleteken megemlékeztek a koreai nép 

hős' harcáról, amely a világ valamennyi becsületes dolgozójának harca 

és lelkesen tették meg munkafelajánlásaikat. A már előzőleg felaján-

lott összegen felül jgy akarják együttérzésüket kifejezni as imperialis. 

Iák elnyomása és kizsákmányolása ellen küzdő k o r eai néppel. 

A Szegedi Jutagyár iVf 

dolgozói előtt Krizsán Ferenc vál-

lalatvezető elvtárs tartotta meg be-

számolóját. Ismertette a második 

negyedében elért eredményeket. Ki-

fejtette, hogy a második negyedévi 

tervet a dolgozók 105.8 százalékban 

teljesítették. A selejtcsőkkentés te. 

rén a fonó. és szövő üzemrész js 

50—50 százalékos eredményi ért el. 

Krizsán elvtárs elmondotta, hogy az 

üzemben 170 egyéni és 30 brigád 

hosszúlejáratú versenyszerződést kö-

töttek meg. Az üzem valamennyi 

dolgozója megértette és szükséges-

nek tartja a régi, elavult normák 

rendezését és újult erővel indulnak 

harcba az új normák megdöntésé-

ért. 

A beszámoló után a dolgozók hoz. 

Zászólásaikban örömmel tették meg 

felajánlásaikat a koreai műszakra. 

Héjjá János elvtárs felajánlotta, 

hogy termelékenységét a koreai mű. 

szak idején 107 százalékra emeli. 

Petrina Györgyné a varroda dolgo. 

zóinak nevében megígérte, hogy tel-

jesítményüket három százalékkal 

emelik. Ocskó Antalné szövőnő ed-

dig elért eredményét 105, Kaukál 

Károlyné 110, Bihari Istvánné, Gu-

lyás Mihályné, Ökrös Istvánné 105 

százalékra emeli a koreai műs:ak-

ban. Rózsi István az összes műve-

zetők nevében felajánlotta, hogy 

minimumra csökkenti az álló órá-

kat. Csamangó Jánosné a szövőnők 

nevében vállalta, hogy a koreai mű-

szak idejére a hulladéknál 20 szá-

zalék csökkentést érnek el. 

Hódi Mihály esztergályos ver-

senyre hivía ki a két műhelyt és 

megígérte, hogy teljesen selejtmen. 

tesen dolgozik. Móra Györgyné fo-

nónő a fonó üzemrész nevében ver-

senyre hívta ki a szövőnőkel. amít 

a szövő üzemrész dolgozói nagy lel-

kesedéssel fogadtak el. Sorra tették 

meg felajánlásaikat nemcsak ők, de 

a többi dolgozók, művezetők és mű-

s:aki értelmiségiek is. Ezze] js ki-

fejezik szeretetüket és ragaszkodá-

sukat a szovjet nép, Sztálin elvtárs, 

a Párt és Rákosi elvtárs iránt. 

A Szegedi Bőrgyár NV-ben 

(Orion) Nagy Géza elvtárs, vállalat-
vezető ismertette az első félévben 
elért eredményeket és megállapítot-
ta, hogy az 1949-es első félévvel 
szemben a dolgozók az 1950 első 
félévében száz százalékos emelke-
dést értek el a termelésben. A vál-
lalatvezetői beszámolóhoz közel 30-
an szóltak hozzá és felszólalásaik-
ban valamennyien helyeselték a 
normarendezés?. 

A koreai nép szabadságharcának 
támogatására Tóth Ferenc 5, Sán-
dor Ferenc 5. Kukovetz József 2, 
Vajda Sándor 5, Bokor Péter, Hajós 
János szintén öt százalékot ajánlott 
fel. Berkes Lajos átképzős a me-
szes műhelyben vállalta, hogy a ko-
reai műszak alatt napi 12 darab bőr 
helyeit 14-et húsol le, amely 16 szá-
zalékos felajánlásnak felel meg. Az 
iizem többi dolgozói is hasonló fel-
ajánlással juttatták kifejezésre, 
mennyire együttéreznek a hős ko-
reai néppel, Bmely függetlenségéért, 
szabadságáért kiizd az iipperialista 
támadókkal szemben, 

A Szegedi Kenderben 

osztályonként tartolták meg a ter-
melési értekezleteket. Valamennyi 
osztályon örömmel fogadták a nor-
marendezést, mert tudják, hogy az 
életszínvonaluk emelkedését, ötéves 
tervünk sikeres végrehajtását segíti 
elő. Az előadók valamennyi üzem-
részben beszéltek a koreai nép hősi 
harcáról s a dolgozók együttérzé-
sük jegyében letlék meg értékes fel-
ajánlásaikat. 

Tóth Erzsébet kártoló, aki au-
guszlus 3-én befejezle 1959. évi ter-
vét, felajánlotta, hogy december 
31-ig befejezi az 1951. év első fél-
évének ráeső részéi. Ezután sorra 
tették meg a dolgozók felajánlásai-
kat. Nacsa Mihályné és Volenszki 
Imréné öl százalék löbbtermelést 
ajánlott fel. Koszorús István 30, 
Tóth Ií. Sándor 20. Erdélyi Károly-
né 5, Hegyközi József 25. Molnár 
György ifjúmunkás 10. Papdi V. 
Sándor 10. Zöldi József tíz száza-
lék felajánlást tett a koreai műszak 
idejére. Széli 11. Jánosné. Király 
M. Józsefné felajánlotta, hogy de-
cember 31-ig a jövő év első negyed-
évi tervét teljesíti. Halik Jánosné 

versényce hívta ki Va?a Rókusnél, 
Góldra ' Lászlóné vállalta, hogy a 
koreai' műszak alatt két gilfonó gé-
pet kqzel. Ugyanezt vállalta Balogh 
Júlia előfonós is. Az üzemben eddig 
328 dolgozó tett éftékes felajánlást. 

A Dohánygyárban 

Simövics Mihály e'.vtárs, vállalat-
vezető ismertette a7- első félév 
eredményeit és a munkában meg-
mutatkozó hibákat. Beszámolójá-
ban foglalkozott a normarendezés-
sel és az alapbéremeléssel is. 1 

Az előkészítőben Német Istvánné 
és Varga Józsefné felajánlotta, hogy 
a korefti műszak alatt termelékeny-
ségét tiz kilógrammal emeli. Ba-
kacsi Ferencpé és Országh Barna-
básné őt ki'ogramot ajánlott fel. 
De az előkészítőben valamennyi 
dolgozó értékes felajánlást tett. A 
csutázóbaa Vass Tamásné, Katona 
Jenőné, Andrási Lajosné, Szikfer 
Andrásné, Szabó Béláné, Engi Sán-
dorné. Szabó I. Mihályné, Katona 
Józsefné és Bugyi Mihályné 5 kilo-
gram többtermelést ajánlottak fel. 
A csomago'óban Szénási Zottánné 
felajánlotta, hogy teljesítményét 
122-ről 125. Bozóki Jánosné lltf 
százalékról 112 százalékra emeli 
Kókai Vero. elvtársnő ifjúmun-
kás kétszázalékos, Horváth József-
né és Csonga Gyuláné háromszáza-
lékos felajánlást tettek. A gyárfás-
ban Kész László elvtárs brigádja 
felajánlotta, hogy a selejtet téi szá-
zalékkal csökkenti. Gazdag Dezső 
brigádja másfél százalékos selejt-
csökkentést ajánlott fel. De az 
iízeimrész valamennyi dolgozója ér-
tékes felajánlást tett. 

A válogatóban Süli Jénosné, Sza-
bó Illésné. Széli Menyhértné négy 
kilogramot ajánlott fel a koreaiak-
megsegítésére. De értékes felajánlást 
tett Gazdag Dezsőné, Szabó Sát>_ 
dorné, Szalma Mihályné, Király 
Vincéné. Virág Imréné. ifj. Kóbor 
Jánosné. Koresnyi Imréné, Terhes 
Andrásné, Módlics Lajosné, Ungi 
Mihályné, Juhász Lajosné, Vida 
Miklósné, Farkas Antalné is. A vá-
logató dolgozóinak több mint 90 
százaléka tett értékes felajánlást 
a koreai műszakra. 

De nemcsak a fizikai dolgozók, 
hanem az adminisztratív dolgozók 
is teljes, számmal tettek munkafel-
ájáiüást. 

A termelési értekezleteken a dol-
gozók valamennyien örömmel vet-
ték, hogy termelékenységük az 
előző évi termeléssel szemben jc_ 
lentps százalékkal emelkedett "és 
•megígérték, hogy az ötévés terv 
mielőbbi sikeres végrehajtása. a 
béke megszilárdítása érdekében 
termelékenységüket még magasabb-
ra emelik. 

A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ORSZAGAIBOL 
L E N G Y E L O R S Z Á G 

A „Rydul t Wa"-bányában Eu-

géniusz. Lázár br igádja augusz-

tus 1-én befejezte ezévi tervét. 

C S E H S Z L O V Á K I A 

Banska Bystrica melleit a Bá-

nos dombon épitik fel á szlovák 

nemzeti felkelés emlékmüvét. Az 

emlékműhöz vezető ut épitését 

szakszervezeti és if júsági szer-

vezetek tagja i , a volt partizá-

nok és a szlovák hadsereg tag-

jai önkéntes munkával végzik. 

R O M A N I A 

A román mérnökök egyesüle-

tének brassói tagozata . gyors 

fémvágási tanfolyamot inditott, 

ahol 27 esztergályos sajátíthat-

ja el a Bortkjevics-féle szovjet 

gyorsvágási módszert. 

Ezer százalékon felül teljesítette 
beadási kötelezettségét Horváth Sándor zsombói 

dolgozó paraszt 
Dolgozó panasztságunknak a tar-

lóhántás befejezése után most már 
minden figye'-me a begyűjtési mun-
kákra terelötött. A jó felvilágosító 
munka nyomán községünk vala-
mennyi dolgozó parasztja a géptől 
közvetlenül a raktárba szállítja be 
a gabonát. A szegvári és a mind-
szenti dolgozó parasztok verseny-
felhívása után még nagyobb lendü-
letet vett a begyűjtés üteme. 

A kulákok községünkben is min-
den módon igyekszenek szabotálni 
a begyűjtést. Igy például Konddsz 
Józsefné úgy is megpróbált szabo-
tálni — azon túl, hogy a tarlóhán-
tást is különböző ürügyekkel sza-
botálta —, hogy előbb lovaival le-
etette a gabona kalászát, majd a 
szalmát befűtötte. De a sz&botálá-
saival hátráltatni akarta a munká-

kat Dobó János kulák is . Leleplez-
tük őket. 

A kulákság. a klerikális reakció 
szabotázskísérleterie méltó választ 
ad dolgozó parasztságunk. Horváth 
Sándor, Lapistódülői lakos, akinek 
bérlettel együtt 2 hold földje van, 
10 mázsa 7 kiló gabonát szállított 
be. Előirányzatát ezzel 1007 száza-
lékra teljesítette, özv. Márta Sán-
dorné 2 holdas, ifi. Monostori An-
tal 4 holdas martá-dülői dolgozó 
parasztok is elsők között teljesítet-
ték államukkal szembeni köteles-
ségüket. De a dolgozó középparaszt-
ság is felesleges gabonájának utol-
só szemig való beadásával felel a 
kulákság aljas kísérleteire. Igy 
Zddori Gusztáv 172, ifj. Varga Jó-
zsef 120 százalékos terménybeádlsi 
teljesíésével vágott és vág vissza a 
kulákok kísérleteire. (M. J.) 

Nagy széksóson 24 kis- és középparaszt 

kérte felvételét a termelőcsoportba 

Területünkön a cséplés géphiány 

miatt lassan indult meg, de most 

már nagy lépésekkel haladunk előre 

s auguszíus 6 ára be is fejezzük. A 

larlóhántást is megkezdtük s a mai 

napig a tarlók 90 százalékát már 

be js vetették másodnövényekkel. 

A mezőgazdasági munkákban 

Nagyszéksóson nagyon jó példát 

mutanak a Micsurin termelöcsoport 

dolgozói, akik minden munkát idő-

ben végeznek el. E pontos és jó 

munkának köszönheti a termelőcso-

port. a holdankénti 13 mázsa rozs-

termést, amely holdanként 3—4 mi . 

zsáva) több az egyénileg gazdálkodó 

dolgozók termésátlagánál 

Az egyénileg dolgozó parasztok 

között nagyon szép eredményt éri 

el Magda Vince 6 holdas kisparaszl 

's, aki Játva a termelöcsoport mun-

káját, igyekezett ugyanabban az 

időben elvégezni az egyes munká-

kat és így az ö terméseredménye is 

egész közel jár a termelőcsoporl 

eredményéhez. 

Nem igyekezett azonban a kiilön. 

bözö munkák elvégzésében Szűcs 

Lajos kulák, aki minden munkával 

erősen lemarad; és késve, csak a 

DÉFOSz löbszöri felszólítására vé-

gezte például a tarlóhánás is. 

Dolgozó parasztságunk körében 

egyre nagyobb az érdeklődés a ter-

melőcsoportok Iránt. Eddig Nagv-

száksóson 24 dolgozó kis- és közép, 

paraszt kérfe felvételét a csoportba 

Aminl mondják, valamennyien az-

ért akarnak belépni, mert látják, 

hogy sokkal jobb és eredményesebb 

munkái lehet végezni a kollektiv, 

nagyüzemi termelés állal. 

Gárgyán József 

DÉFOSz-elnüi 


