
SZERDA, 1950. NOVEMBER 15. 

Jó eredményeket érnek el 
az őszi csúcsforgalom lebonyolításában a MÁV dolgozói 

tfeszámológyülések a békééit 

Nagy feladat elé állította a 
MAV dolgozóit az őszi csúcsfor-
galom, mely augusztus közepe 
táján vette kezdetét. Megsoka-
sodtak a tennivalók, több. jobb 
munkát kellett végezni, hogy a 
megnövekedet-t forgalmat sikere-
sen lebonyolíthassák. Annakide-
jén elhatározták a szegedi MÁV 
igazgatóság területén dolgozók, 
hogy őszre tovább fejlesztik a 
kitűzött eélck megvalósítása ér-
dekében a kétezertonnás mozgal-
mat, több irányvonatot indíta-
nak és a meglévő mozdonyállo-
mány ötven százalékát beállít-
ják az 500 kilométeres mozga-
lomba. 

Az őszi csúcsforgalom 

még nem fejeződött be. de az 
elmúlt hetek távlatából már meg 
lehet azt állapítani, hogy a MÁV 
dolgozói általában sikeresen ol-
dották meg az előttük álló fel-
adatokat. Menetközben voltak 
ugyan kisebb hibák — például a 
békekölcsönjegyzést megelőzően 
vonatkésések, késedelmes kocsi-
beállításek —, azonban ezeket 
időközben nagyrészben kijavítot-
ták. Nagy szerepet játszottak eb-
ben a dolgozók felajánlásai is. 
melyek segítették a vonatkésé-
sek csökkentését és a kocsifor-

duló meggyorsítását. Különösen 
szép eredmény született ezen a 
téren szegedi-békéscsabai vi-
szonylatban, ahol már öt nap 
óta egyetlen p.ercnyi késés sem 
fordult elő. 

Az őszi csúcsforgalom idegén 
különböző munkavál 1 alásokon 
keresztül igen jelentő® eredmé-
nyeket értek el a szegedi igaz-
gat ósághoz tartozó fűtőházak. A 
felajánlásaik mintegy 101 ezer 
forint értékű megtakarítást je-
lentettek, azonban mái eddig is 
sokkal kiválóbb az eredmény: 
180 ezer forint a megtakarítás 
összege. Igen jelentős mértékben 
tovább fejlődött az 500 kilométe-
res mozgalom; az augusztus' 
célkitűzést messze túlszárnyalva, 
ma már a mozdonyok 85 száza-
léka vesz részt az 500 kilométe-
res mozgalomban. 

Nagymértékben javult az uta-
zási sebesség is. különösen a 
tolatós tehervonatoknál. Itt meg 
kell jegyezni, hogy ebben a mun-
kában a szegedi igazgatóság 

országos viszonylatban 
e ső helyen áll 

kiváló eredményével. Ma már 
a tclatós tehervonatok átlagos 
sebessége 12—13 kilométer órán-

Pefrovszkij professzor előadásai Szegeden 
Az Egyetem orvosi karán igen 

nagy érdeklődéssel várják Bo-
risz Petrovszkij professzor sze-
gedi látogatását. Petrovszkij 
elvtárs pénteken délelőtt fél 9-
kor az Ady-téri egyetem auditó-
rium maximumában az orvostan-
hallgatók részére tart előadást a 
korszerű érzéstelenítés egyes 
kérdéseiről. A filmbemutatóval 
kisért előadás után a professzor 
műtéti bemutatót tart a Sebésze-
ti Klinikán: Pénteken délután fél 
6-ko r a Dél magyarországi Se-
bész Szakcsoport ülésének kere-
tében tart előadást a Sebészeti 
Klinikán a szovjet orvostudo-
mány ujabb irányairól. 

Szombaton reggel fél 9 órakor 
az orvosok és orvostanhallgatók 
részére Petrovszkij elvtárs sebé-
szeti tárgyú filmeket mutat be 
a Sebészeti Klinika tantermében. 
Délelőtt és szombaton délután is 
a szegedi orvosegészségűgyi in-
tézményeket látogatja meg, ezen-
kívül megnézi a Múzeum ujjá-
renciezett képtárát és megláto-
gatja a Textilkombinát dolgo-
zóit. 

Petrovszkij elvtársat nemcsak 
a szegedi orvosok és egyetemi 
hallgatók várjál; nagy szeretet-
tel, hanem szeretettel várja Sze-
ged minden dolgozója. 

A szegedi földművesszövetbezet 
222 százalékra teljesítette idei tervét 

A szegedi földműves&zövetke-
zet tagjai rendkívüli közgyűlést 
tartottak. Az ügyvezető elnök. 
Vad János elvtárs, bejelentette, 
hogy 1950-i tervüket 222 száza-
lékra. áruellátási tervüket 232 
százalékra teljesítették. Az igaz-
gatósági költséget 9700 forinttá ' 
csökkentették, beruházási tervü-
ket pedig 68 százalékra szorítot-
ták le. 

A szegedi földművesszövetke-
zet 1950-ben 1450 dolgozó pa-
raszttal kötött termelési szerző-
désit, 1600 katasztrális holdra. 
Ebből fűszerpaprika 1250 ka-
tasztrális hold volt. Ebben az 
évben 186 vagon gabonát gyűj-
töttek be, ebből szerződéses ala-
pon 34 vagonnal. A földműves-
szövetkezet fogyasztási üzem-
ágának forgalma ezév októberéig 
hatmillió 190 ezer forint volt, 

Rendkívüli gyűlésen 1150 tag 

képViseltette magát- A megbe-
szélt problémák ú j irányt adtak 
a szegedi és járási szövetkeze-
tek fejlődésének. 

A rendkívüli közgyűlés hatá-
rozatot hozott arra, hogy jövő-
re 50 forinttal emelik az üzlet-
rész-tőkét, mert egy év alatt a 
forgótőke ötszörösére eme'ke-
dett. Ez alkalommal választot-
ták meg a 15 tagú választmányt, 
akik a szegedi földmíívesszövet-
kezet tagságát képviselik a me-
gyei és országos választmányi 
üléseken. 

A gyűlés befejezésével táv-
iratban üdvözölték az Országos 
Békebizottságot a Békekongresz-
szus alkalmából és a SzövOSz-t 
nbból az alkalomból, hogy meg-
alakítja az egész országban a 
megyei szövetkezetek szövetsé-
gét. 

Az újszőregi úttörő pajtásoknak 
mutatkoztunk be elsőnek 

bábjátszó csoportunkkal 
(Tudósítónktól.) Bábszínházzal a 

kultúráért! — ezzel a jelszávai in-
dítottuk el két héttel ezelőtt áttörő 
csapatunkban a bábjátszást. A jel-
szót tett követte. A fiú- és lánypaj-
tások ezután minden szabadidejüket 
kihasználták a különböző bábfejek 
és ruhák készítésére, színpad felál-
lítására. 

Két" hete kezdtük meg a munkát 
s ma már eredményekről számolha-
tunk be. November /2-én bábjátszó 
kultúresoportunk a „Piroska és a 
farkas'' című játékával elindult első 
szereplésére az újszőregi általános 
iskolába. Nemcsak a kis úttörők, 
akik életükben először lá'ták a báb-
játékot, hanem a felnőttek is nagy 
szeretettel és érdeklődéssel fogad-
tak bennünket. 

Az előadás után sokáig beszélget-

tünk az ottani pajtásokkal úttörő 
életünkről, a tanulásról, a különböző 
ifjúsági könyvekről s a falu életéről. 
Beszélgetésünkéi egy kis úttörő 
csoport vidám dala. majd a tanító-
képző gyakorló iskola egyik úttörő-
jének kiirtjelzése szakította félbe, 
amely jelezte, hogy sorakozó. 

Lázár István, 
a tanítóképző gyak, isk. 

ifjúsági vezetője. 

Zeneoktatást vezettek be 
az albán alsúfoku iskolákban 

Tiranában zenei oktatási tagozatot 
létesítenek az alsófokú iskolákban. 
A tagozat általános zenei oktatás-
ban részesíti a 7—14 éves gyerme-
keket. A tanfolyam egyúttal elő-
készít a zenefanulmányi intézet fel-
vételi vizsgájára is. 

ként, szemben az őszi csúcsfor-
galmat megelőző időszak 6—7 
kilométeres sebességével. 

Ugyancsak kiemelkednek a 
MAV szegedi igazgatóságának 
dolgozói az összu-tazási sebesség 
átlagukkal is. s ezzel a második 
helyet foglalják el a országos 
versenyben. Az összutazási se-
besség alatt a gyors-, teher-
közvetlen teher-, s a tolatós te-
hervonatok átlagos sebessége ér 
tendő, s ezt a szegedi igazgató 
ság területén 13.7 kilométerre 
emetiék óránként. De még ebbe; 
a kiváló eredménybe sem nyu-
godtak bele a dolgozók és a vo-
natokat kísérő személyzet mun-
kavállalásai ennek a tokozását s 
az első hely elérését tűzték ki 
célul. Az irányvonatok képezése 
— mely a gyorsabb, pontosabb 
szállítást teszi lehetővé — is 
nagy fejlődésen ment keresztül 
Szemléltetően bizonyítja ezt két 
legutóbbi hónap eredményeinek 
összehasonlítása: szeptemberben 
2350, októberben pedig 7428 ko-
csit állítottak be az irányvona-
lokhoz. 

Az eredmények elérése a dol-
gozók munkaversenyben való lel-
kes részvételének, a tervszerű 
munkának és a 

jó szervezésnek köszönhető. 

Menetközben állandóan, havon 
ként kiértékelték az elért ered-
ményeket — vagy elkövetett hi-
bákat s a tapasztalatoknak meg-
felelően javították tovább a 
munkát. Nagyon jól bevált az a 
rendszeres havi értekezlet, me-
lyen a szállítási tervfelelősök a 
szállító felek, az üzemi bizott-
ságok küldöttei és az érdekel' 
vasutas komplex-brigádok tag-
jai vettek részt. Ezeken az érte-
kezleteken számtalan jó javas-
lat hangzott el, melyek mind az 
őszi csúcsforgalom sikeres lebo-
nyolítását segítették elő. Hozzá-
járult a munka jó megszervezé-
séhez a tervértesítő is. amely 
ismertette a dolgozókkal az 
eredményeket és jó tapasztalato-
kat, valamint a további felada-
tokat. 

A jó versenyszellem kialakítá-
sát és ébrentartását nagyban elő-
segítette, hogy a legjobb ered-
ményt elérő dolgozókat kitüntet-
ték, vándorzászlót adtak szá-
mukra. Igy például a MÁV sze-
gedi dolgozói közül Kovács Jó-
zsef öntő, a pályafenntartási al-
műhely dolgozója, aki 3 93 száza-
lékot ért el, országos vándor-
zászlót kapott kiváló teljesít-
ményéért. Területi vándorzászlót 
kaptak jó munkájukért Szege-
den: Lengyel Imre kocsirendező 
193, Cserhalmi László váltókeze-
lő 125, Kakuszi Ferenc jegyvizs-
gáló 301, Straussz József tolatás-
vezető 143, Kádár János moz 
denyvezető 173. Táborosi Antal 
fűtő 173 százalékos, Domonkos 
József esztergályos 200 százalé-
kos, Kledzer Károly lakatos 
160, Jenei Ferenc anyagnorma-
előadó 130, Török Ernő pálva-
munkás 155 és Róvó István la-
katos 167 százalékos teljesítmé-
nyéért. 

Az őszi csúcsforgalom még ko-
rántsem fejeződött be. Változat-
lanul ot t állanak a megnöveke-
dett feladatok vasutas dolgozó-
ink előtt. Elég csak példának 
felhozni arra, hogy a forgalom 
nem csökkenni, hanem emelked-
ni fog, azt, hogy 

december 2l-én nyílik meg 
a bajai Duna-híd, 

mely összekötő kapocs lesz Du-
nántúl és a Duna-Tisza-köze, va • 
lamint a Tiszántúl között. Fe j -
lődő népgazdaságunk hatalmas 
építkezései is nagyarányú szállí-
tásokat követelnek meg. Az ed-
digi eredmények azt mutat jáa. 
hogy a szegedi igazgatóság te-
rületének vasutas dolgozói jól 
megállják a helyüket, s a to-
vábbiakban az a feladat, hogy jó 
felvilágosító és szervező mun-
kával lehetővé váljék, hogy ez 
a lendület ne csökenjen, hanem 
fokozódjék ötéves tervünk sikere 
és népgazdaságunk fejlesztése 
érdekében. (k) 

Ezekben a napokban, nniikor 
Varsóban összeülnek a világ min-
den dolgozójának békekiildötlci, 
még fokqpottabb érdeklődéssel 
fordulnak a becsületes emberek 
milliói a béke megvédésének nag> 
Ugye felé. A Magyar Békekon-
gresszuson, Budapesten népünk 
küldöttei állást foglaltak az egész 
magyar dolgozó nép nevében a 
béke megvédésének gondolata, a 
.Szovjetunió által vezetett, mind-
jobban erősödő béketábor mel-
lett. Ez a Békekongresszus 
óriási jelentőségű népünk élelc-
ben, meri újabb bizonysága volt 
a minden dolgozó réteget kép-
viselő küldöttek felszólalásai, 
lelkes tapsai, a béketábor mel-
letti harcos kiál'ása révén an-
nak, iiogy népünk szembeszegül 
a háborúra uszító amerikai im-
perialisták mindenféle gyújto-
gató szándékával. 

Szeged dolgozóinak alkalma 
nyillk arra, liogy necsak a la-
pokból. hanrm személyes elbe-
szélésből, küldötteinek beszá-
molóiból is értesüljön a magyar 
békekongresszus nagyszerű ese-
ményeiről, arról az egységes ál-
lásfoglalásról, aniety a szegedi 
dolgozók véleményét, harcos bé-
keszándékát is magában foglalja. 
Szeged békekiildöttci a kon-
gresszusról hazatérve már eddig 
ls több helyen számoltak be a 
kongresszus eseményeiről, de ez-
zel együtt személyes élményeik-
ről. gazdag tapasztalataikról is. 
Ezek a beszámoló gyűlések meg-
erősítik Szeged dolgozóit a béke 
melletti harcos kiállásukban, 
láthatják, hogy küldötteik ho-
gyan képvise'ték érdekeiket, 
amely minden dolgozó közös ér-
deke. mégpedig a béke megvédé-
sének iigyc. Ezek a beszámoló 

gyűlések további segítséget ia 
nyújtanak a békebarchoz, tovább 
erősítik Szegeden Is a béke har-
cosainak, vagyis minden becsü-
letes, békében alkotni akaró 
dolgozónak elszántságát, n Szov-
jetunió állal vezetett béketábor 
mellett. 

Ma. szerdán 0 órakor Alsóvá-
roson a vasutas kultúrházban 
lesz ilyen beszámoló gyűlés Al-
sóváros dolgozóinak, valamint a 
Vágóhíd és a Ealudi-malom dol-
gozói részére. Itt Farkas Ist-
vánné, Szeged egyik békekül-
dötle számol be hékekongresz-
sziisi tapasztalatairól. Csütörtö-
kön a város több helyén rendez-
nek beszámoló gyűlés '-"* Dél-
után 4 órakor a K-g . sépitlst 
NV-nél Szanyl István, negyed 5 
órnkor a I.ádagyárban Encsin 
Mihálvné, fél G órakor a Ruhá-
zati Bolthnn ugyancsak Szánj l 
István a Ruházati Bolt. RÜVI-
KÖT, SzETEX. Rost NV. Tüzé.., 
Gyógyáru NV és Cinőnagykcrc s-
kedelmi NV do'gozöi részére, ti 
órakor az egyetem Adv-térl négy 
előadó termében Slnkó Antal, 
ugyancsak 6 órakor a Városl á-
zán Gáti Gyula, fél 7 órrk ír 
pedig a Felsöváros I. pártszer-
vezet helyiségében I.ácsán M -
hálvné, ugyanakkor a móravé-
rosi kultúrházban Farkas Ist-
vánné, 

Szeged dolgozói minél nagyobb 
tömegben vegyenek részt ezeken 
a békekongresszusi beszámoló 
gyűléseken és cpyct'rn drlgozö 
se mulassza cl. hogy mrahali-
fiassn ezeket a beszámolóin", 
amelyek hozzásegítik a békr-
linrrban való minél eredménye-
sebb részvételhez, további békét 
alkotó munkánk biztosításához. 

Termelési-szerződéskötési versenyre hívta Mártély 
Csongrád megye községeit 

Csongrád megye dolgozó paraszt-
sága nagv lelkesedéssel kapcsolódik 
a szerződéses termelésbe A föld-
művesszövetkezetek a pártszerveze-
tek vezetésével és a tömegszrevezc-
'ékkel karöltve nagy lelkesedéssel 
agitálnak a termelési szerződéskö-
tések s;keréért. 

A szerződéskötésben példamuta-
tóan élenjár Mártély község. Itt 
megértették a dolgozó parasztok, a 
jó népnevelő munka nyomán, hogy 
milyen nagy segítséget nyújt a szer-
ződéses termelés. Ezt a megértést 
tükrözte vissza az a lelkes hangu-
latú gyűlés is, amelyet, vasárnap 
tartottak Mártélyon. Mintegy 250 
dolgozó paraszt gyűlt össze a föld-
művesszövetkezet székházában. Itt 
Szabó József elvtárs, a végrehajtó 
bizottság elnöke mondott beszédet. 

Majd Apró Lajos ötholdas dolgoz') 
paraszt mondotta el, milyen hatal-
mas hasznot jelentett részére az el-
múlt évben is a szerződéses terme-
lés. Bejelentet'e, hogy öt katasztr." 
lis hold földiéből két holdra ki t 
szerződést, ahol ipari növényeket; 
termel. 

A gyűlésen Mártény község dol-
gozó parasztjai elhatározták, hogy 
szerzödéskó'ési versenyre hívják 
Csongrád megye összes községeit. 
Vállalták, hogy az előirányzott ha-
táridő. november 25 előtl elérik a 
száz százalékot, sőt túl is leljcsí'i.'i 
tervüket. A versenyfelhívás megszö-
vegezése után a dűlőfelelősök egy-
mást hívták ki páros versenyre és 
vállalták, hogv dűlőjükben novem-
ber 20-ra befejezik a szerződéskö-
tést. 

Rövid félóra alatt elintézte ügyemet 
a Tanács 

Alig pár héffel ezelőtt vittük 
győzelemre a tanácsválasntáso-
kat s már is számtalan dolgozó 
— köztük én is köszönettel for-
dulok választottjaink felé, akik 
e rövid idő alatt végzett munká-
jukkal bebizonyították, hogy jól 
választottunk. Bebizonyították a 
tanácstagok azt, hogy minden-
ben képviselik érdekeinket és 
ügyeinket gyorsan, igazságosan 
elintézik. 

Édesanyám, özv. Gyurek Mi-
hályné 70 éves beteg öregasz-
szony, 1947-ben három hónapig 
szegénységi bizonyítvánnyal 
bent feküdt a szemészeli klini-
kán. Testvérem ugyanennél az 
intézetnél mint alkalmazott dol-
gozik, tehát ő utána is já r 
édt tanyámnak az OTI kczelés. 
Ezek ellenére 1950 szeptemberé-
ben kaptunk egy felszólítást, 
hogy 900 forintot, a három hó-
napi klinikai kezelést haladékta-
lanul fizessük be. Mentem fü-
höz-fához, egyik hivataltól a 
másikhoz s a vége az lett, hogy 
november 11-re kitűzte az adó-
hivatal az árverezést. Egy nap-
pal az árverezés előtt aggoda-
lommal felkerestem az egyetemi 
doi gozók tanácsát, ahol Levendel 
László elvtársnak elmondot-
tam helyzetünket. Nem sok re-
ményem volt, de amikor Leven-
del elvtársnak elmondottam 
problémánkat, éreztem, hogy 
minden rendbe jön. Ugy is lett, 
alig telt el félóra s kezemben 
volt az irás, hogy özv. Gyurek 

Mihályné árverési ügyét törölte 
az adóhivatal. 

Kedves Elvtársak! Most e kis 
levelemen keresztül köszönöm 
meg tanácstagjainknak, köztti": 
Levendel elvtársnak gyors és j > 
munkáját . Biztos vagyok benne, 
hogy riemcsak az én, de számo; 
dolgozó ügyét intézték már el s 
a jövőben is ugyanilyen oda-
adóan végzik majd munkájuka' . 

Gyurek Rozs .i 
egyetemi dolgozó 

Jutalmazás a kisipari 
termelőszövetkezeíeKré. 

Csongrád megye kisipari tere ő 
szövetkezetei szombaton este i -
sikerült kul úrelőadást rcn.ré ek. A 
műsor keretében az egyes szövetke-
zetek kultúresoportjai kisebb egy-
felvonásos színdarabot, sxavalatoi. 
ének- és táncszámo/ mutattak be. 
majd az előadás fénypontjaként a 
csongrádmegyei szövetkezetek íc;'-
jobb dolgozóinak 50—150 forir.t 
pénzjutalmat osztottak ki. 

A szegedi kisipari termelöszö'-et-
kezeteknél Gede Géza, Rózsa Ká-
roly, Csillám Ferenc cipész, Trin-
kula József, Magyar Antal, Szászi 
Józsefné szabó, Szakmajszíer Jó-
zsef, Dobai Mátyás, Papp Erzsébet 
fodrász, i f j . Prágai Sándor, Kocsis 
Jenő, Kcszég Mihály Nivókémia, 
Básty Gábor, Gógán Mihály.- -Matu-
la Miklós vas és fém, Klöoflar Bé-
la ne, Schönberger Dezsőné, líuoá-
nyl Ferencné nöi szabó, Bo.--* írttal 
Gál Tamás és Dákány P. 1 Bőripari 
Termclőszöve+Vr—[ dolgozói része-
sültek juiaiouiban. 


