
A békéimre fokozásával, jobb munkateljesítményekkel köszöntjük november 7-ét! 

n világ dolgozói készülnek a Nagv Októberi Forradalom 
évforduiólának megünneplésére 

VARSÓ 

A november 7. tiszteletére indí-

tott munkaversenyben egyre jobb 

eredmények születnek Lengyelor-

szágban. A kielcei vajdaságoan az 

eddigi jelentések szerint m'ntegy 

10 mill ió zloty értékű megtakarí-

tást értek el a dolgozók. A Swi-

noujscieban lévő vasöntő üzem ok-

tóber 26.án jelentette, hogy 103 

százalékra teljesítette ezévi tervét. 

BUKAREST 

November 7-e tiszteletére Romá-

nia több üzemében ünnepi béke-

műszakot tartottak. A temesvári 

Partizánul gyárban Va n t a Eeate-

rina 300 százalékkal, Orcie Rozá-

lia 100 százalékkal teljesítette tűi 

normáját a békeműszak alatt. 

A Duna—Fekete-tengeri ecatorna 

11-es számú munkatelepén az Ok-

tóberi Forradalom 34 évfordulója 

tiszteletére szovjet munkamódszert 

alkalmaztak a robbantásmái. 50 ezer 

'kilő robbanóanyagot használtak fel 

a sziklák robbantására és sikerült 

egyetlen robban lássál 180 ezer köb-

méter sziklát elmozdítani heiyérői, 

BULGÁRIA 

fővárosában ünnepi előkészületek 

folynak. A klubbokban, a gyárak-

Jban és üzemekben, a hivatalikban, 

a tereken és az utcákon „Október, 

sarkokat" készítenek. Az üzletek 

kirakatait arcképekkel, plakátok-

kal és jelmondatokkai díszít.k. 

Szeptember végéig 22 fővárosi 

nagyüzem dolgozói teljesítették a 

Nagy Október tiszteletére vállalt 

kötelezettségeket és újabb kötele, 

zeltségeket vállaltak. 

ALBÁN IÁBAN 

a Népköztársaság nemzetgyűlésé-

nek 1950 január 11-i határozata 

értelmében szobrot emeltek Sztálin 

elvtársnak az Októberi Szocialista 

Forradalom 34. évfordulója, vala-

mint az Albán Munkapárt niapítá. 

sának 10. évfordulója tiszteletére. 

A három méter magas márvány-

talapzaton álló bronzszobrot Enver 

Hodzsa miniszterelnök avatta f e l 

B E R L I N 

A Német Demokratikus Köztár . 

saság dolgozói országszerte rend-

kívüli kötelezettségvállalásaik tel-

jesítésével és túlteijerftéséve kö-

szöntik november 7-ét, a Nagy Ok-

tóberi Szocialista Forradalom 34. 

évfordulóját. A Német Demokrati-

kus Köztársaság vezetői november 

7-én délelőtt megkoszorúzzák az 

elesett szovjet hősök berlini emlék-

művét, délután pedig nagyszabású 

ünnepséget rendez a Német Demo. 

kratikus Köztársaság kormánya. 

LONDON 

A Daily Worker az A n g o l -

Szovjet Társaság ünnepi programm-

járól a következőket ír ja: 

Az Okióberi Forradalom évfor-

dulójának megünneplése kapcsolat-

ban áll a békeharccal. A Szovjet-

unió egyik legnagyobb érdeme az, 

hogy a kommunizmust épíiő szo-

cialista állam fennállása bizonyí-

téka a szocializmus és a béke el-

szakíthatatlan kapcsolatának. 

B E R N 

Svájcban november 1-én kezdő, 

dött meg országszerte a Szovjet— 

Svájci Barátság Hónapja, amely-

nek keretélben a Svájci—Szovjel 

Baráti Társaság a városokban és 

falvakban, iskolákban és ipari üze-

mekben előadásokat rendez a Szov-

jetunióról és a forradalmi évfor-

duló világot átfogó jelentőségéről. 

Nagy k i á l l á s nyílik meg, amely, 

nek keretében szemléltetően mutat-

ják be a kommunizmus gigászi 

építkezéseit. 

November 7-i vállalásaik túlteljesítésével 

A hős szovjet vasutasok méltó követőivé 
akarnak válni a MÁV szegedi dolgozói 

A magyar vasutasok nagy har-
cot folytatnak az őszi csúcsforga-
lom sikeres lebonyolításáért. En-
nek a harcnak hatalmas lendületeit 
adott a november 7-e tiszteletére 
indult verseny, amelynek eredmé-
nyeképpen 6zép sikereket értek el 
a kocsiforduló idejének csökkenté-
sében, a mozdonyokra eső állag-
kilométer emelésében és a kocsik 
rakodási Idejének csökkentésével. 

A november 7-i verseny folya-
mán eddig még soha el nem ért 
eredmények születtek a vasálon. 
Az elmúlt hónap folyamán hétről-
hétre emelkedtek Szegeden az 
eredmények, s a 4.4 napról 3.8 
napra szorították le a kocsiforrlu-
lót, sőt október 2-án és 23-án a 
vasút történelmében először, el-
érték országos viszonylatban a há-
iom és félnapos kocsiíordulót. A 
kocsi rakodási idejét 4.6 óráról 4 
órára csökkentették. Az egy moz-
donyra eső kilométer-át'agot pedig 
180 kilométerről 191 kilométerre 
emelték. 

A Szegedi M Á V Igazgatósághoz 
tartozó vasutas dolgozók is át-
érezték a feladatuk nagyságát s a 
munkafeigyatlem megsziláriitásával, 
eredményeik fokozásával készültek 
a Nagy Októberi Szocialista For-
radalom ünnepének köszöntésére. 
A munkaverseny kiszélesít étéi en, 
harcukban példaképeiket, a szov-
jet vasutasokat követlék és hozzá-
juk hasonlókká akarnak válni a 
háromnapos kocsifordulóért foly-
tatott harcukban. A szövet vas-
utasok példája állt előttük, ami-
kor a nehézségek leküzdéséért 
harcoltak, hogy teljesíteni tudják 
Pártunk szeretett vezérének Ráko-
si elvtársnak tett Ígéretüket. 

A szegedi MÁV igazgatóság 

vállalta, hogy november 7-e tisz-
teletére a mozdonyok napi kilomé-
ter-állagát 155 kilométerről 166 ki-
lométerre omelik. a mosáalól-mo-
sásig való időt pedig 7000 kilo-
méterről 8000 kilométerre emelik. 
Ezen kívül vállalták a napi 4000 
lonnás állagsúlyt. 

Ebben a harcban élenjárnak a 
fűtőház, dolgozói, akik j ó munka-
szervezéssel, a munkafegyelem 
megszilárdításával és jó felvilágo-
sító munkával harcollak vállalásuk 
teljesítéséért. 

A november 7-i verseny folya-
mán 10.000 kilométerről 13.613 ki-
lcméterre emelték a mozdonyok át-
lag-teljesítésát. A j ó karbantartás 
eredményeként a tervben előirány-
zóit mozdonyjavílási költségüket 12 
százalékkal csökkentették. A 2000 
lonnás mozgalom kiszélesítésében 
120 százalékos teljesítési értek el. 
Vállalták, hogy 5 százalékkal eme-
lik az eddigi szériimeglakarításukal 
és 13—14 százalékkal löbb szenet 
takarítottak meg, ami 1500 tonna 
szenet jelent népgazdaságunk szá-
mára. Ezzel a szénnel 15 napig 
fütheiik a Szeged és Budapest kö-
zött közelekedő gyorsvonatot. 

A fűtőház 

dolgozói felajánlásánál: értétke 284 
ezer 379 forint volt és teljesítmé-
nyük értéke 289,026 forint, A 

Gazda-mozgalom keretében 31.384 
forintot takarítottak meg az elmull 
hónapban. 

J ó munká juk eredményeként a 
Szegedi Fűiőház a második helyen 
áll a fűtőházak közötti versenyben. 
A Gazda-mozgalom területén a hu l . 
ladéanyagok felhasználásával pedig 
az első helyet foglalták el maguk-
nak. 

J ó munkájával egész sereg dol-
gozó tűnt ki a november 7-i ver-
seny folyamán, akik munkájukkal 
ia kifejezésre akarlak juttatni a 
Szovjelunió iránt érzett szeretetet 
ke.t. A jók között is élen halod ered-
ményeivel Kandó Ferenc sztahano-
vista mozdonyvezető és a mellette 
dolgozó két fű lő : Horváth I . és 
Horváth I I . József. 424-es sorozatú 
mozdonyon teljesítenek szolgálatot 
ős egész sor kiemelkedő eredményi 
érlek el. A napi kilométer-normá-
jukat 160 százalékra teljesítették és 
33 százalékos a szénmeglak&rítás. 
A mozdonyjavílási kölisóget 40 szá-
zalékkal csökkentették és a 2000 
lonnás mozgalmon belül 48 száza-
lékos túlteljesítéssel fut a vonatjuk. 
A mosástói mosásig terjedő időt 22 
ezer 100 kilométerre emelték. 

A mozdonyjavító műhely dolgo-
zói is szép eredményeidtel dicsked-
hetnek. Csóti József jelvényes szta-
hánovista esztergályos, minőségi 
munká ja mellett 213 százalékot lei-
jesít. Oláh Ferenc géplakatos 198 
százalékot teljesít és 600 forintot 
takarílott meg. 

A Szeged-állomás 
dolgozói előtt is egy cél lebeg: a 

• háromnapos kocsiforduló megvalo-
isí iása. Ezért harcolnak j ó munká-
' jukká i s a kocsimozgatási egység-
idő megjavításával. Vállal Iák, hogy 
125 százalékra emelik a kocsimoz 
gatás területén elért eredményüket 
és 136 százalékot értek el. A te-
hervonatok terhelésének emelésénél 
125 százalékot vállallak. Ezt az 
eredményt még nem teljesítették, 
mert csak 124 százalékos átlagtel-
jesítményt sikerült elérniök. Vál-
lalták a vonalok menetrendszerinti 
pontos indítását, ami 120 százalé-
kos teljesítménynek felel meg. Ezl 
el is érték, a vonatok késés nélkül 
futnak ki az állomásról. Az anyag, 
takarékosság terén eddig 109 szá-
zalék volt a legmagasabb ered-
mény, amit elértek. November 7 e 
tiszteletére 115 százalékot vállaltak 
s ezt a vállalásukat 117 százalékra 
teljesítették. 

Áz állomás dolgozóinak példát 
mutatói t j ó munkájával Karlócai 
Sándor sztahánovista tolatásv ezető 
és brigádja, akik 131.8 százaiékos 
átlagteljesítményt értek el. Szűcs I . 
József sztahanovista vezető -"áltó-
kezelő 149.1 százalékot ért el. A 
vasút ifjú dolgozói sem maradtak 
el az idősebb dolgozók mögött kő. 
vetve a szovjet komszomolistált 
példáját, ők is kiemelkedő eredmé-
nyek eléréséért harcolnak. Étenjár 
közöttük Perei László if jú vonat-
vezető és brigádja, akik az u ta . 
zási sebesség emelésében értek jó 
eredményt: 122 százalékot. 

A Szeged Rókus Állomás 

ia versenyben áll a vele egy cso-

portba eső állomásokkal. A ver-

senyben az ötödik helyen nalad-

nak. Különösen jó eredményt értek 

el az egy kocsira eső mozgatás, 

idővel ezen a téren 154 százalékot 

értek e). ö k is magukévá tették a 

VI . vasút üzemi értekezlet határo-

zatalt és célul tűzlék ki, hogy jó 

munkájukkal hozzájárulnak a há-

romnapos kocsiforduló megvalósí-

tásához. Ezt úgy igyekszenek elérni, 

högy az érkező szállítmányokat az 

ipari vágányokon éjjel-nappal ki-

szolgálják. Ezzel a kocsik kirako-

dási idejét megrövidítik. A kocs: 

tartózkodási egységidő kiteljesíté-

sében 112 százalékot értek el. J ó 

eredményt ért el munkájában Sze-

keres Béla forgalmi szolgá áttevő 

128 százalékos átlagteljesítménnyel. 

Bitó Mihály váltókezelő átlagtelje-

sítménye 125 százalék. 

A Szeged 
Ti&zapátyauUvaron 

van a MÁV távközlő és biztosító 

berendezés szerelés műhelye. A mű . 

hely dolgozói november 7-ére vál-

lalták, hogy 120 százalékos átlag-

teljesítményüket 5 százalékkal eme-

lik és 138-9 százalékot ének eh 

Szép eredményeket értek el a Gaz-

da-mozgalom kiszélesítésével. A 

használt hull'adékanyagok felhasz-

nálásával 60.202 forintot takarítot-

tak meg. Az itt dolgozók átérezték 

munkájuk jelentőségét, . j ó l tudják, 

hogy a vasút vérkeringése a táv-

beszélő és a távbeszélő központ. Az 

ő jó munkájukon nagyon sok függ 

és ezért kétszeres gonddal végzik 

munkájukat. Itt már számos dol-

gozó nő végzi munkájá t és dere. 

kasán kiveszik részüket a mostani 

versenyből is. Kársai Piroska előtt 

már ott áll a vándorzászló, mely 

hirdeti, hogy az őszi forgalom leg-

jobb női dolgozója. Ez t a zászlót 

jó munkájával érdemelte ki, amely, 

nek eredményekép normájái 160 

százalékra teljesíti. Kargai Pi-

roska jó munká ja magával ragadja 

a többi dolgozót is. Tombác Sarol-a 

is már nyomában haiad, s csiak 

1—2 százalék választja el a 160 

százaléktól. A műhely jó eredmé-

nyét Poiacsek elvlárs, sztahanovista 

felügyelő jó irányításával éri ei, 

aki a munka jó megszervezíséve 

és szakmai tudásának átadásával 

segíti a dolgozókat. Az ő éideme, 

hogy a szegedi műhely s a Petőfi 

betonos brigád ma már az ország 

valamennyi távközlő szolgálatát el-

látja biztosító berendezésekkel. 

A szegedi vasutas dolgozók mél-

tó követői akarnak lenni « hős 

szovjet vasutasoknak, akik a hon-

védő háború alatt páratlan hősies, 

séggel harcoltak a népek fölszaba-

dításáért. ö k most jó munkájuk-

kal az 1951.es évi tervük g egyben 

a felemelt ötéves tervünk túltelje-

sítéséért harcolnak, mert tudják 

azt, hogy munkájukkal a szocializ-

must építik hazánkban és a bé-

kénket védik a háborús uszító im-

perialistákkal szemben. 

IRODALMI ESTÉK SZEREPE 
IRODALMUNK FEJLŐDÉSÉBEN 

D éB e ' i . a dolgozók nem sokra 
becsülték az irodalmat- Nem 

is csoda, hiszen nem róluk és nem 
ndkik szólt. A kevésszámú kizsák-
mányoló, az uralmon lévők cso-
portja tartotta a kezében, amely a 
maga szájaíze szerint igyekezett 
dróton rángatni az írókai' Akik 
nem engedelmeskedtek, azokat tűz. 
zel-vassal üldözték és arra töreked! 
tek, hogy befeketítsék az „olvasó-
tábor" előtt. A felszabadulás ezen 
a léren is nagy változást hozott. 
Dolgozó népünk nemcsak a gyá-
rat és a földet vette kezébe, hanem 
vele együtt az irodalmat is. Fiatal 
irodalmunk minden egyes tagja ma 
már a nép fiának vallja magát, 
aki fi népnek ír a népről úgy, 
ahogy az a valóságban végbemegy. 
Az irodalom ma már szerves része 
a szocialista építésnek.. Érezzük 
mindannyian, hogy nálunk is való. 
sággá vált Zsdánov elvtárs mon-
dása: „Egy igazán jó regény, egy 
igazán jó színdarab, egy igazán jó 
vers éppen úgy növeli népünk ere-
iét, mint egy ú j gvár. mint egy ú j 
bánya." íróink és költőink ezt tart-
ják szem előtt és ezen az úton ha. 
ladva végzik a nép által rájuk bí-
zott feladatot. » 

De nemcsak alkotni kell ma az 
íróknak, hanem meg is kell az al-
kotásokat ismertetni a dolgozóikkal. 
Erre szolgálnak elsősorban is az 
irodalmi esték, melyeken a dolgo-
zók személyesen találkoznak az 
írókkal, ahol közvetlen kapcsolatot 
teremthetnek egymás között. Az iro-
dalmi fejlődés? ez nagyban előre-
lendíti. 

A Magyar írószövetség Szegedi 
" Csoportja szem előtt tartva 

mindkét feladatot — úgymint az 
alkotást és az irodalmi müvek is. 
mertetését — az elmúlt hónapban 
többizben rendezett irodalmi estét 
mind Szegeden, mind pedig vidé-
ken: Ezeken az estéken elsősorban 
is fiatal, mos? bontakozó tehetsé-
ges írók és költők mutatkoztak be, 
de mellettük ott láthattuk azokat 
az írókat és költőket is, akik biz-
tosan mozognak már az irodalom 
berkeiben-

Szegeden a Pedagógiai Főisko-
lán, a Tudományegyetemen, 

valamint a Vasutas-kollégiumban 
mutatkoztak be az írók, főleg mun. 
kás- és parasztszármazású fiatalok 
előtt. Igen nagv érdek'ődés kísérte 
minden egyes felolvasott irodalmi 
müvet. A fiatal köbök közül három 
egyetemi ha'lgatót keil kiemelnünk: 
Simor Ferencet, Petrovácz Istvánt 
és Varsányi Pétert, akiknek a ver-
sei hűen tükrözik az ú i magvar 
életet. A fiatal prózaírók közül 

Kövesdy Lajost kell megemlítenünk, 
aki most készülő első regényéből 
olvasott fel résztelet. A regény a 
Horthy-rendszer szegény parasztján 
nak nyomorúságos életét tükrözi 
vissza. A haladottabb írók közül 
Lődi Ferenc verseivel, Sz. Németh 
László és Somfai László novellái* 
val, a Kossuth-díjas Nagy Sándor 
pedig regényrésztelével nyerte meg 
a fiatal hallgatóságot új magyar, 
szocialista Irodalmunk számára-

A vidéki irodalmi esték közül 
elsősorban is a kistelekiről 

keli megemlékeznünk, melyet ok.-
tőber első vasárnapján rendeztek a 
Szabadság-kuliúrotthonban. Ezen az 
esten főleg dolgozó parasztok hall,, 
gatták az ú j életet ábrázoló irodal-
mi alkotásokat. Érezték, hogy ró. 
luk szói, munkájukat és harcukat 
mutatja be. Különösen nagy érdek-
lődéssel hallgatták Nagy Sándor 
regényrészletét, melyben a népnvúzó 
klérus uralmának lealkonyutását 
mutatta be. Ez az est fényes bizo.-
nyfléka volt annak, hogv a dolgozó 
parasziság kezd rendelkezni már 
azzal az irodalmi műveltséggel, 
amely feltétlen fontos szocialista 
építésünk jelen szakaszában. 

Uj irodalmunk megismerése te-
rén jelentős lépés volt október 27-én 
Békéscsabán megtartott irodalmi 
est. melynek keretében megalakult 
a helyi irodalmi kör is. Az irodal-
mi esten Szegedi Albertné, a tanács 
VB elnöke köszöntötte a szegedi 
írókat és beszédében kérte őket, 
hogy támogassák a megalakult f ia . 
Int írócsoportot. A zsúfolásig meg-
telt MSZT-székház nagytermében 
főként az ifjúság jelent meg igen 
nagy számban és lelkesen ünne-
pelte az iToda'mi est résztvevőit. 
Nagy Sándor Kossuth-díjas fró re-
gényrészlettel, Somfai László no-
ve'iával, Lődi Ferenc és Petrovácz 
István pedig verseikkel arattak 
nagv sikert. A békéscsabai írók 
közül Dér Endre, Uj Dezső és Be-
recz Miklós szerepeltek ugyancsak 
megérdemelt sikerrel. 

A Magyar írószövetség Szegedi 
Csoportja tovább szervezi az 

irodn'mi estéket, hogy minél szé-
lesebb réteggel megismertesse ú j 
magyar irodalmunkat. A továbbiak. _ 
ban minden egves irodalmi estét 
vita követ majd. így a dolgozók 
közvetlen az frók előtt hallatják 
biráló szavukat, melv nacvban elő-
segíti az Irodalom fejődését- Hisz-
szűk. hogv ezen nz úton haladva, 
feltétlen Jépést tud tartani fiatní 
irodalmunk a gazdasági élet hatat,-
mas fejlődésével. 

Fitleki János 

Az egységes körzeti orvosi szolgálat 

m egszervezése 

,z egészségügyi minisztérium 
a dolgozók jobb orvosi ellátása ér-
dekében ebben az évben 23' ipari 
és termelőszövetkezett körzetben 
egységesitt a hatósági és körzeti 
orvosi szolgálatot. 1952 január 1-
tői kezdve országosan is egyesijlk 
a két orvosi hálózalot. 

Az ú j körzeti orvos felelős a 
rábízott körzet teljes egészségügyi 
ellátásáért. 

Orvosi ellátásban részesít! mind 

| a biztosított, mind a szegényj,ogú 
j járó betegeket táppénzállományba 

veszi a munkaképtelen biztoeüot-
! takat, a szükséges vizsgálatok el-

végzése után ki Állítja az egész-
ségi állapottal kapcsolatos igazol-
ványokat. rendelöintézett-e vagy 
kórházba utalja a szakvizsgálatra, 
szakkezelésre szorulókat, megláto-
gatja és a szükséges kezelésben 
részesíti a lakásukon fekvő bete-
geket. 

Kínai, bolgár 
és olasz küldöttség érkezett 

a Szovjetunióba 
Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unió Központi Szakszervezeti Ta-
nácsának meghívására vasárnap 
kínai szakszervezeti küldöttség ér-
kezett Moszkvába a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 34. év-
fordulójának megünneplésére. 

A bolgár kultúrküldöttség meg-
érkezett Leningrádba. Ugyanakkor 
megérkezett az Olasz-Szovjet Ba-
ráti Társaság küldöttsége is. 

ítélet 
a mosonszentjánosi kulák pap 

árurejtegelési ügyében 
Az újságok hírt adlak arról, hogy 

Barillits Viktor mosonszentjánosi 
kulákplébáno® a templomban az ol-
tár alatt 280 liter zsírt és 150 kiló 
lisztet rejtegetett. 

A győri járásbíróság november 
3-án tárgyalta ezt az ügyel és Ba-
rillits Viktort áruhalmozás miatl 4 
évi börtönre ítélte. 

A bíróság 8 hónapi börtönre ítélte 
Schweighardl Jú l ia volt apácát, aki 
az áruknak a plébános lakásáról a 
templomba való szállításában és az 
oltár alatt való elrejtésében közre-
működött. 

Három nyugati külügyminiszter 
tárgyalása Párizsban 

London (MTI). A londoui rádió 
jelentése szerint hétfőn Párizsban 
bizalma* tárgyalások kezdődlek 
Eden angol. Schuman francia és 
Acheson amerikai külügyminiszter 
között. 

A VTSB közli, hogy a labdarugó 
edzői tanfolyam nem a meghívón 
feltüntetett időpontban, hanem pén-
teken délután 5 órai kezdettel lesz 
a Mérey ulcal Iskolában A meghí-
vót mindenki vigye magával. 

A Magyar Jogász Szövetség 
szegedi csoportja és a Magyar-Szov-
jet Társaság jogi szakosztálya- A 
Szegedi Tudományegyetem Állam-

1 és Jogtudományi karának közremli. 
ködésével ismét tervbevette a Sze-
gedi „Szovjet jogi tanfolyam" meg-
indítását, hogy tovább fejlesszék a 
tavalyi tanfolyam állal elért ered-
ményeket. 

Ezt a második tanfolyamot két 
'tagozatra bontják, büntetőjogi és 
polgári jogi tagozatra. A két tago-
zat előadásait hetenként, felvált-
va tartják, hogy n résztvevőknek 
módjuk legyen mindkét tanfolyam-
ra beiratkozni. 

A szovjet jogi tanfolyammal kap-
csolatos kérdések megbeszélésére 
ma, kedden délután 6 órakor érte-
kezletet tartanak a Szegedi Tudo-
mányegyetem Áltem- és Jogtudo. 
mányi karának dékáni 'lanácster-

, mében (Sztálin-'körút 50., 1. eme-
, let.) A tanfolyam első előadását 
| november 20-án tért iák meg. 


