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A szegedi üzemek dolgozói valóra váltfák 
Rákosi elvtársnak tett Ígéreteiket 

Amint közeledik március 9-n 
úgy növekednek üzemeinkben a 
termelési eredmények, a Rákosi 
elvtárs születésnapjára tett munka-
felajánlások teljesítése nyomán. 
Ezer és ezer dolgozó munkáját 
vezérli, hatja át a Rákosi elvtárs 
iránti szeretet, ajnely kiinduló-
pontja a nagyszerű termelési ered-
ményeknek Szeged minden üze-
mében. 

A Délmagyarország Nyomda 
Vál la lat 

dolgozói lelkes munkával Igye-
keznek bebizonyítani Rákosi elv-
társ iránt érzett határtalan szere-
tetükeit. Bizonyítja ezt, hogy a 
vállalat do'gozóinak 90 százaléka 
tett felajánlást március 9-re, sót 
számos dolgozó már nemcsak tel-
jesítette, hanem túlteljesítette vál-
lalását. 

Március 9-« tiszteletére a vál-
lalatnál brigádok alakultak, ame-
lyek a többtermelés mellett, a mi-
nőségi, anyagtakarékossági mun-
káit tűzték ki célul maguk elé. Igen 
nagv jelentőségű például a gép-
teremben dolgozó ifi-brigád fel-
ajánlása. Ez a brigád ipari ta-
nulókból áll. A tanulók tudatában 
vannak a párt és Rákosi elv'iárs ál-
landó segítségének, éppen ezért 
vállalták március 9-e lüszteletére, 
hogy júniu6 l-ig úgy elsajátítják 
szakmájukalt hogy június elseje 
után mint szakmunkások végzik 
munkájukat 

A Dé'maoyarorSzág Nyomda Vál-
lalat dolgozóinak vállalásaiban és 
azok teljesítésében kiemelkedő 
eredményt értek el Balogh Józsefné 
és Mitrov Jánosné könyvkötők, 
akik vállalták, hogy első negyed-
évi tervelőirányzatukat 8, illetve 
7 nappal előbb befejezik. Mind-
kettőjüknek már januárban 30 napi 
tervelőnyük vo'-t, tehát jelentősen 
túlteljesítették már eddig fe válla-
lásukat. Nem egyedül állóak azon-
ban a Délmagyarország Nyomdá-
ban azok, akik máj is 6zépen tel-
jesítik vállalásukat. 

Itt dolgozik például Vincze 
György, aki március 9-ére, Rákosi 
elvtárs születésnapja tiszteletére 
vállalta, hogy I. negyedévi tervét 
6 nappail előbb befejezi. Már eddig 
4 napos tervclőnyt szerzett Vincze 
elvtárs. A laposzt'ályon Kőnig 
Sándor elvtárs felajánlotta, hogy 
első negyedévi tervét 5 nappal 
előbb teljesíti. Ezt a felajánlást 
Xönig elvtárs nemcsak teljesíti, 
hanem túl is teljesíti. Ezt bizonyítja 
állandó 153 százalékos teljesítése 
ls. Teleki István és Téeki József 
gépszedők állandóan 160 százalé-
kon felül teljesitik tervelőirányza-
tukat. 

A Szegedi Bútorgyár 

dolgozói hűek' akarnak lenni adott 
szavukhoz. Ezt bizonyítja az üzem 
udvarán lévő versenytábla is, 
amelyen naponta új, maigiasabb 
eredményeket közölnek. Az üzem 
dolgozóinak 98 százaléka lett érté-
kes felajánlást. Globálisan vállal-
ták, hogy első negyedévi tervüket 
határidő előtt 2 nappal teljesítik. 
Ehhez a vállaláshoz nyújtanak 
nagy segítséget az üzem brigádjai-
nak magas termelési eredményei. 
A Rákosi-brigád tagjai például vál-
lalták Rákosi elvtárs születésnapja 
tisztéé téré, hogy az eddigi 173 
százalékos átlagteljesítményüket 
176 százalékra teljesitik. E helyeit 
azonban már eddig is át'agosan 178 
százalékot érnek el. A Vörös Csil-
lag-brigád vál'alta. hogy teljesít-
ményét 154 százalékról 156 száza-
lékra emeli, vállalásukat, amint a 
versenytáb'a is mutatja, 162 száza-
lékra teljesítették. 

Az egyéni felajánlások teljesí-
tésében sem maradnak el a Bútor-
gyár dolgozói. Hamar Pál, Tomorics 
János szalagcsiszolók vállalták, 
hogy első negyedévi tervükeit ha-
táridő előtt 7 nappal befejezik, 
ezenkívül átlagteljesítményüket 
173 százalékról 176 százalékra eme-
lik. Ezt a vállalást máris 3 száza-
lékkal túlszárnyalták. Bálint Já-
nosné és Kovács Miháiyné páco'ók 
vállalták, hogy az eddigi 152 szá-
zalék helyett, 157 százalékot tel-
jesítenek. Mindkét elvtársnő be-
csülettel teljesíti fe'ajánlásál. A 
vállalások teljesítésénél korát 
meghazudtoló lendülettel jár é'en 
a Bútorgyár dolgozói közül Dezső 
Zsuzsanna 56 éves dolgozó aki 
vállalta március 9-e tiszteletére, 
hogy az eddigi 146 százalékos 
eredménye helyett, 148 százalékra 
fogja teljesíteni tervelőirányzatát. 

A minőség megjavítása érdeké-
ben is igen komoly felajánlás tör-
tént a Szegedi Bútorgyárban. Az 
enyvező üzemrész dolgozói vállal-
ták, hogy minőségi munkájukat 
megjavítják úgy, hogy az üzemből 
állandóan 100 százalékos minőségi 
nwmkad'P* b kei/Vi<jn kii. Az eny-

vező üzemrész dolgozói eddig be-
csülettel teljesítik vállalásukat 

A V a s - ás Műszaki 
Nagykereskedelmi Vál la lat 

szegedi telepének valamennyi dol-
gozója munkafelajánlásokkal ké-
szüli március 9-ére, Rákosi elv-
társ 60. születésnapjára. Ezzel 
akarják bebizonyítani a párt és 
Rákosi elvtárs iránit érzett határ-
talan szeretetüket. Különösen az 
anyagtokarékoeság terén történtek 
értékes felajánlások. A vállalat 
dolgozói tfeztában vannak minden 
egyes csavar, hulladék jelentőse-
gével. Ezt bizonyítja Gál Lajos cso. 
magoló fe'ajánlása. Gál elvlárs 
vállalta, hogy a beérkezó, már 
használt csomagoló anyag 50 szá-
zalékát ismét felhasználja. Ezt « 
vál'alást Gál elvtárs nem 50 szá-
zalékban, hanem 65 százalékban 
teljesítette. Nagyban elősegítette 
a vállalat munkáját Dami Zoítánné 
vállalása is. Ez a vállalás a köt-
bér nyilvántartásra vonatkozik. 
Dani Zoítánné felajánlotta, hogy 
az eddigi 15 nap helyett, 5 napon-
ként adja á'i a kötbér nyilvántar-
tást az üzletvezetőnek és ezzel 
az üzletvezető gyorsabban túd tá-
jékozódni a vállalat kötelezettségei 
felől. Jelentős megtakarítást je-
lentett még a vállalat részére Csi-
kós István. Kovács István, Kanyó 
Mihály és Kiss István dolgozók 
felajánlása, akik vállalták, hogy 
a szétszedve érkező 24 varrógépet 
üzemközben összerakják. Ezzel 900 
forintot takarítottak meg népgaz-
daságunk számára. \ 

Nagy és felel ősségtel j*s munkát 
végeznek általában., de moet különö-
sen 

a Szegedi Fényképász 
Kisipari Termelőszövetkezet 

dolgozói. Az egyo»em álltai összeál-
lított munkákat fényképezik le, és 

albumba helyezve küldik Rákosi 
elvtársnak. Ezt a munkát Rákosi 
elvlárs iránt érzett szeretetük je-
léül kettőzött szMrgaiommal igye. 
kéznek végrehajtani a kisipari ter-
melőszövetkezet dolgozói. Ezenkívül 
a dolgozóknak több mint 95 száza-
léka tett értékes felajánlást már-
cius 9,-ére. 

_A Fényképész Szövetkezet dolgo-
zói vállalták a villanyárammal való 
fokozott takarékosságot is. A szövet-
kezet dolgozói elhatároz iák, hogy a 
nagyobb fogyasztást igénylő világí-
tást csak a legulolisó pillanatban 
kapcsolják be. Ezzel jelentős ösz-
szeget takarítanak meg mind a szö-
vetkezet, mind népgazdaságunk szá_ 
mára. Ez a megtakarítás az elmúl t 
hónapban, az előző hónaphoz viszo-
nyítva 10 százalék volt Az egyéni 
felajánlások teljesítésében Ls ered-
ményes munkát végeztek a Szegedi 
Fényképész Kisipari Termelő Szö-
vetkezet dolgozói. 

Roziár Lászlómé, retusör vállalta, 
hogy az eddigi 100 százalékos terv-
teljesítéae helyett, Rákosi elvtárs 
születésnapja tiszteletére 110 szá-
zalékos átlagteljesítményt ér el. Ro-
ziár elvtársnő azóta állandóan 110 
százalékot teljesít. Lengyel Irén a 
termelés növelése mellett vállalta, 
hogy a selejtet 3 százalékról 1.5 
százalékra csökkenti 

Tovább sorolhatnánk azokat a 
jól dolgozó elvtársakat, akik nem-
csak megígérték, de teljesítik is fel-
ajánlásaikat, hiszen giz ország, de 
Szeged valamennyi ön,ludatos dol-
gozója is lelkiismereti kérdéssé 
tette a felajánlások teljesítéséi A 
felajánlások mielőbbi teljesítésének 
érdekében azonban szükséges, hogy 
a dolgozók vegyék, át az élenjárók 
tapasztalatait, küszöböljék ki azo-
kat a hiányosságokat, amelyek m'ég 
gátolják a felajánlások sikeres tel-
jesítését. 

Ü3 GYŐZELMI ÁLLOMÁS 
Kormányunk december el*ejeu 

határozatot hozott a jegyrendbzez 
megszüntetéséről, az ar. és bér 
rendszerről és a mezőgazdasági 
termékek forgalmának felszabadi 
lásárói. A határozat kimondotta, 
hogy a hús- és zsiradék.jcgy or-
szágunkban legkésőbb 19;>2 február 
29-én megszűnik és ezután az idő. 
pont után hús és zsír teljesen 
szabadon, jegy nélkül vásárolható. 

Pártunk és kormányunk ezút-
tal is nemcsak teljesítette, hanem 
határidő c'őlt teljesítette ígéretét. 
Február elsején megszűnt a zsír. 
jegy és most, február 17-én eltö-
rölte a húsárak jegyre való áru-
sítását is. Ezzel hazánkban a jegy-
rendszer uto'só maradványait i§ 
felszámolta. A hús- és zsírjegy 
megszüntetése ötéves tervünk 
újabb eredménye, népi demokrá-
ciánk jelentős sikere. 

Rákosi Mátyás etvtárs november 
30-1 beszédében mond-itta: ,,A 
jegyrendszer megszüntetésével kap 
csolatos árrendezést ki kell egé-
szíteni olyan intézkedésekkel, 
amelyek a falu dolgozó népe szá-
mára előnyösek és arra ösztönzik 
a gazdákat, hogy fokozzák terme-
lésüket és minél több élelmiszert 
hozzanak a piacra. Ezért javasol-
jnk, hogy a jegyrendszer meg-
szüntetésével egyidejűleg minden 
termelő számára, aki beadási kö-
telezettségének eleget tett, decem-
ber 2-án tegyük szabaddá a me-
zőgazdasági termények és termé-
kek forgalmát". 

Rákosi elvtárs útmutatásának 
meg is lett az eredménye. Már 
decemberben megjelent a piaco-
kon a szabadforgalma hús. A dol-

gozó parasztok egyre nagyobb tö-
megű árnt szállítottak a piacra • 
ezzel biztosították a városi dolgo-
zók jobb ellátását. December kö 
zepén kormányzatunk lehetővé 
tette, hogy jegy nélkül árusítsa, 
nak 'az üzletek közel negyvenféle 
felvágott fajtái. Fokozott az árubő-
ség hazánkban és a hús szabad-
piaci ára fokozatosan esőkkent. 
így például a sertéshús ára, amely 
december elején 40 forint körül 
volt, 30 forintra escll. A húsjegy 
megszüntetésével a dolgozók 
ugyanolyan árban, korlátlan 
mennyiségbe jutnak húsáruhoz. 
Kormányunk gondoskodik arról, 
hogy a húsjegy eltörlésével egy-
ldőbcn ne alakuljon kl a fekete-
piac. 

A hús Jegy megszűntetése, a 
jegyrendszer végleges felszámolá-
sa "mindenekelőtt Rákosi Mátyás 
elvtárs előrelátásának, pártunk és 
kormányunk helyes politikájának 
köszönhető, ötéves tervünk sike-
res megvalósításának egyik állo-
mása ez. Ezek a sikerek egész né. 
pfink erőfeszítéseit és eredményes 
munkáját tükrözik. 

A jegy rendszer megszűntetése 
országunk békepolitikájára mutat. 
Nálnnk a jegyrendszer eltörlésé-
vel emelkedik a dvlgozók életszín-
vonala, a tőkés országokban pe-
dig a háború előkészítésének po 
I Bikája a dolgozó nép életszín-
vonalának csökkenéséhez vezet. A 
jegyrendszer felszámolása azt mu-
tatja, hogy párlnnk és kormá-
nyunk helyes úton vezeti a dol-
gozó népet és amit ígér, azt meg 
Is vatósttia. 

A Textilkombinátban megnyílt 
az ország első vidéki üzemi takarékpénztára 

Népgazdaság®nk mindéin terütetén 
nagyarányú átalakulásnak és en-
nek nyomán napról-napra hatalmas 
méretű fejlődésnek vagyunk szem-
lélői, egyben résztvevői. Bankrend-
szerünkben is mélyreható változások 
történtek a felszabadulás óta. Fel-
számoltuk a régi, kapitalista bank-
rendszert ós leraktuk a szociális la 
bankok alapjait, olyan, pénzintézete-
két, amelyek a dolgozóké és amelyek 
a nép érdekeit szolgálják. 

Bankrendszerünk egyik szerve az 
Országos Takarékpénztár most fej. 
lődésének újabb szakaszához érke-
zett. Ennek a vállatatmk az a fel-
adata, hogy egyrészt megismer! esse 
a dolgozókkal a takarékosság jelent-
lősógét. másrészt a nevelő és felvi-
lágosító munka nyomán begyüjjse 
a dolgozók megtakarított pénzét. Ézt 
a feladatot úgy tudja a vállalat 
megvalósítani, hogy részben saját 
dolgozói, részben a különböző tö-
megszervezetek sajateakörű aktiva-
hálézaita útján közvetlen kapcsolatot 
teremt a dolgozókkal. Egy másik 
módja ennek a közvetlen kapcso-

latnak, hogy a vállalat egyes mun-
kahelyein üzemi ta'canékpénztára-
kat állit fel. 

Pénteken, a szegedi Textilművek, 
nél kezdte meg működését az Or-
szágos Takarékpénztár ilyen üzemi 
takarékpénztára, vagyis kis fiókja. 
Ez vidéken az első működő üzemi 
takarékpénztár. Nagyjelentőségű 
azért, mert a dolgozók saját mun-
kahelyükön., minden időveszteség 
nélkül lebonyolíthatják pénzügyi 
műveleteiket. Elhelyezhetik ott ta-
karékbetéteiket, megvásárolhatják a 
nagy népszerűségnek örvendö szel-
vényes betétkönyvet és takarékhó-
lyeget, de válthatnak mind szélesebb 
körben elterjedő nyereménybetét-
könyvet is. Az Országos Takarék-
pénztárnak ez a fióknyitása isimét 
bieonyíléka. hogy pártunk és kor-
mányzatunk a legmesszebbmenőkig 
szem előtt tartja a dolgozók érde-
keit, megkönnyíti napi életüket és a 
szociális, valamint jóléli intézmé-
nyek után munkahelyükre viszi az 
azelőtt megközelíthetetlen bankot is. 

„Minden hónapban egy könyvet" -
mozgalom indult a Radnóti-gimnáziumban 

Kedves Szerkesztő Elvtárs! 
örömmel olvastuk a Dckruagyar. 

ország hasábjain a Városi Tanács 
és az Egyetemi Könyvtár felhívás.át, 
azt a pályázatot, mely a jó és hasz-
nos könyvek kiválasztására szolgái. 

A Radnóti-gimnázium irodalmi 
szakkörében is beszéltünk már sokat 
arról, hogy diáktársaink nem tud-
nak jól választani a rendelkezésük, 
re álló jobbnál-jobb könyvekből. 
Mai, amikor a szovjet irodalom re-
mek termékeit sietve fordítják le 
művészeink, hogy az olvasni vágyó 
dolgozó.k hozzájuthassanak a világ 
leghaladóbb Íróinak soraihoz, pirul-
va mondhatjuk, hogy még mindig 
akadnak olyan diákok, akik tízperc-
ben vagy otthon ijedten dugják el 
rongyos, sárgatáblájú vadregényei, 
ket, ha szüleik vagy tanáraik kö-
zelednek. 

A könyv a mi legjobb barátunk, 
tanítónk, esetleg vidám társunk., s 
a legjobb barátainkat nem szoktuk 
gyégyelni senki előtt! 

Reméljük, hogy kritikáinkkal el-
érjük azt az eredményt, hogy nem 
lesz többé olyan ifjúmunkás, aki-
nek problémát okozna az, hogy mit 

I olvasson. Nem lesz olyan diák, aki 
Solohov köteteit féiretegye egy un-
dok ponyva kedvéért. 

Teljes erőnkkel, minden tudásunk. 
kai csatlakozunk a felhíváshoz és 
pályázatainkkal mi is segíteni fog-
juk annak sikerét. Az irodalmi 
szakkörünk minden tagja nagy lel-
kesedéssel vállalta, hogy megírja 
véleményét két-két könyvről. 

A DISZ szervezetünk támogatá-
sával és a mi egyéni agitációnkkal 
elértük azt, hogy a Radnóti-gim-
náziumban már több mint 130 diák 
elvállalta: bekapcsolódik a mozga-
lomba. 

Rákosi elvtárs születésnapjának 
tiszteié lére — túlteljesítésül — vál-
laljuk, hogy minden hónapban egy 
könyvet elolvasunk és tapasztala-
tainkat, érzéseinket az Egyetemi 
Könyvtár levelesládájába eljuttatjuk. 

Ez a „minden hónapban egy 
könyvet" mozgalom reméljük, telje-
sen leszámol a sárgaregíny fantom, 
jávai, és meghozza számunkra azt 
az eredményt, hogy művelt, szorgal-
mas é? hasznos tagjai legyünk vi-
rágzó népi demokráciánknak. 

Bíró János III/'o. 

Náci diplomata Nyunat-Németorszás 
indonéziai követe 

Minit a De Waarheid írja, Wer. 
mer Oltó von Hentiget kinevezték 
Nyugat-Németország dzsaikartai 
követévé- Hentig annakidején Hit-

Franciscóban, Kolumbiában, Liba-
nonban ós Szíriában. Bonni meg. 
állapítás szerint az új indonéziai 
követ ,,a gyarmati ügyek szakér-
tője". 

Megszűnt a hiisjegy 
A február 16-t, SBcmbatt Ma-

gyar Közlönyben megjelent a bel-
kereskedelmi miniszternek a be-
gyűjtési miniszterrel egyetértésben 
kiadott rendelete a húsjegy meg-
szüntetéséről, A rendlelet értelmé-

ben február 18-tól kezdve minden-

féle hús és húskészítmény a z egész 

ország területén a hivatalosan meg. 

álilapított eddigi ,,jegyes" áron, 

jegy nélkül, szabadon kapható. 

Ma rendezik meg a Magyar-Szovjet 
Barátsági Hónap 

ünnepélyes szegedi megnyitóját 
M», vasárnap nyílik meg Szeg ede® ls ünnepélyes keretek köróit 

a Magyar-Szovjet Barátság Hóna,, ja. Az ünnepélyes megnyílót a M«-
gyar-Szovjet Társaság szegcdi titka rsága rendezi délelőtt 10 órai kez-
dettel a Szegedi Áttanít Nemzeti S ztnházban. Megnyitó b-szc let » ászé 
tori Bété.né elvtársnő, a Magjar-.Sz ovjet Társaság városi Uikára mond 
Az ünnepségen a tápéi népi egy ül tcs és a Béke-zenekar nyújt műsort. 

Sikeresei) zajlott le a tanácstag beszámológyfilés 
a szegedi Gáz- és Erőműnél 

A Szegedi Gáz. és Erőmű dol-
gozói nagy érdeklődéssel hallgatták 
végig Pozsár Mikh>s elvtárs, ta-
nácstag beszámolóját. Értékes be. 
számolójához sok hozzászólás is 
hangzott el, amelyek nagyban elő-
segítik a tanácstagok további jó 
munkáját felaji&taik végrehajtásá-
ban. A felszólalások során Jenei 
József elvlárs. a Gázmű dolgozója 
arról panaszkodott, hogy a Petres-
utcáiöan a Délmagyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat dolgozói meg-
csonkították az akácfákat azzal az 
mdokkal hogy azok elérik a vil-
lanyvezetéket. Ezzel sízemben azok 
legfeljebb két év múlva nőnek ak-
korára- Balogh Károly elvtárs, az 
Erőmű dolgozója a tanács intézke-
dését "kérte, hogy a Tüzép a tüzelő-
fa elosztást igazságosan intézze. 
Előfordult ugyanis, hogy némelyek, 
akik régen kifizették a f a árát, 
nem kapták meg a tüze'.őt, olyanok 

pedig, akik nemrégen rendelték, 
már meg is kapták. Kardos Imre 
elvtárs, az Erőmű vállalatvezetője 
felhívta a tanács figyelmét, hogy 
az üzem már régebben felajánlott 
salakot a sáros utcák feltöltésére-
Szűcs György elvtárs, az Erőmű 
élmunkása a tápéi villamoskitérő-
höz kért villanyvilágítást. Selm"-
czi Mihály elvtárs, sztahámovista 
művezető a kenyérgyári dolgo-
zókra mondott bírálatot. Kifogá-
solta, hogy az autón szállított ke. 
nyeret csak egyszerűen bedobálják 
az autóba. aminek következtében a 
kenyerek összetörődnek. 

Több értékes felszólalás hangzott 
még el ezeken kívül. Mindezekre 
Pozsár elvtárs válaszolt és meg-
ígérte. hogy az elhangzott kérése-
ket a városi tanács tüzetesen meg-
vizsgálja. 

Misán György 
üzemi levelező. Szegedi Erőmű 

A begyűjtési minisztérium jelentése 
a begyűjtési verseny állásáról 

A hizottsertés begyűjtésben a 
februári tervek teljesítőében Ko-
márom megye tört az első helyre. 
A harmadik helyről Pest megye a 
második helyre küzidiötte fel ma-
gát. 

A hízotfserfésbegyüjtés 

rangsora: 1. Komárom, 2. Pest, 3-
Hajdú-Bihar. 4. Heves, 5. Borsod, 
G. Csongrád. 

A vágómarhabegyüj iés 

rangsora: 1. Borsod, 2- Szabolcs-
Szatmár. 3- Csongrád, 4. Korárom, 
5. Heves. 6. Somogy. 

A bcromfibegyüjféaben 

továbbra is Szolnok megye vezet. 
Közvetlen nyomában halad Cson-
grád megye. T ná.saraknak folcoz-
niok kell a baromfibegyüjtés üte-
mét, hogy a hátrititáví" bgaiína 

mellett a termelök minél előbb te-
gyenek eleget 1952. évi első ne-
gyedévi kötelezettségüknek. 

A tojásbegyüjtésbsn 

februárban legjobb eredményt Fe-
jér megye ért el. Tanácsaink tuda-
tosítsák, hogy a termelők egész 
évi tojásbeadási kötrlezettségük 30 
százalékát március 31-ig késedelem 
nélkül teljesítsék. 

A tejbegyűjtés 
terén minden megyében további jó 
eredményeket értek el. A február 
1-tői 10-ig terjedő időszakban 30 
százalékkal több tejet gyűjtöttek 
be, mint az elmúlt év megfelelő 
időszakában. 12 megye 100 száza-
lékén felül teljesítette tej be gyűj-
tési tervét. Különösen szép ered-
ményt értek et Szabolcs-Szatmár 
és Borsod megyék, amelyek az el-
emit ybeji lemaradtak. 


