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L E G F Ő B B E R T E K A Z E M B E R ! 

A Szegedi Textilművek dolgozói számára is sok százezer forint 
értékű szociális, kulturális |uttaiást biztosított az ötéves terv 

Elég csak egy sétát tenni a Sze-
gedi Textilmüvekben, máris sze-
mébe ötlik mindenkinek a ragyogó 
tisztaság, a világosság, a fény, mely 
jellemzi az egész üzemet. Valóban, 
a Szegedi Textilművek, mint ha-
zánk egyik legmodernebb üzeme, 
mely a Szovjetunió segítségével, 
szovjet mintára épült, a dolgozók 
második otthona. 

Mint ma már valamennyi üze-
münkbem, úgy a Szegedi Textilmű. 
vekben is nagy gondot fordítanak 
a dolgozók egészségére. Ebben az 
üzemben is — mint mindenütt — 
legfőbb érték az ember. Ötéves 
tervünk a beruházásoknál nem fu-
karkodott, amikor olyam. berendezé-
sekre kellett fordítani nagy össze-
geket. melyek a dolgozókat védik, 
melyek a dolgozók éleiét, munkáját 
teszik könnyebbé. 

Üzembiztos gépek 

Már maguknál a gépi berendezé-
seknél is teljes mértékben érvénye-
sült ez az irányelv. A korszerű szov-
jet gépek tökéletes védőberendezé. 
sekkel vannak felszerelve, nehogy a 
legkisebb baleset is érje a dolgozó-
kat. 

De nemcsak a baleselelhárítás 

mulatja hűen a dolgozókról való 

gondoskodást, hanem sok más té-

nyező is. Elegendő csak megemlí-

teni például ennek bizonyságául az 

orvosi rendelőt. A gyár felépítésé-
vel egyidejűleg készült e] ez is, sőt 
az ötéves terv során tovább bővült. 
Külön fogorvosi szakrendeléshez 
szükséges felszerelést vásárolt az 
üzem 20.000 forinl érékben, sőt 
sokezer forintért kvarcoló berende-
zést is beszereztek. 

37 személyes bölcsőde 

Nem feledkeztek meg a Szegedi 
Texlilművckben a dolgozók gyerme-
keiről sem. A Tesv 160.000 forln. 
tot juttatott arra a célra, hogy 
gyermekkors' -garázzsal ellátott 37 
személyes bölcsődét építsen a dol-
gozók gyermekei számára. Nyugod-
tan dolgozik, végzi termelő munká. 
jál az anya, mert tudja azt. hogy 
kicsinye vidáman játszadozik szak-
képzett gondozónők felügyelete 
alatt. Valóban, a kis Motika Laci-
kák, Börcsök Andriskák, Tóth Ko. 
vács Erzsikék és Szögedi Antalkák 
kiválóan érzik magukat az egészsé-
ges, napfényes második otthonuk-
ban. 

Előfordulhat bármelyik dolgozó 
éle'ében rendkívüli esemény, mely 
külön kiadás elé állítja őket. Nem 
feledkeznek meg erről sem az 
üzemben. Ezévben már több mint 
160 dolgozó kapót; szü'ési, házas-
sági segélyt, összesen közel 23 ezer 
forintot. 

Sokáig lehetne sorolni azt a sok-
sok juttatást, melyet a lerv nyújt a 

dolgozóknak. Megemlíthetném pél. 
dául azt is, hogy a lánccsévélő 
üzemrészben nemrégiben porelszívó 
gépet állítottak be nagy költséggel 
és így tisztább levegőjű teremben 
folyhat a munka, de nézzük meg 
azt is, mit kapnak például kulturá-
lis, vagy sport területen a dolgozók. 
Beszéljenek a számok: 40 ezer fo-
rintba került a kultúrotthon, 17 ezer 
forintért mozigépet vásárollak. 70 
ezer forintba kerüli a sportpálya, 
15 ezer forint értékű könyv áll a 
dolgozók rendelkezésére. 30 ezer 
formtot ér az a sportfelszerelés, 
melyet az üzem dolgozói használ-
nak. 

Uszoda is épül a terv során 

Ragyogóak a tervek is. ötéves 
tervünk soronkövetkező ajándékai 
közül néhány is blzonyílja ezt. 
Százezer forintot fordítanak az 
üzem körülfásítására Több mint 
hárommillió forinttal uszodát építe-
nek. bővitik a sportpályát és tri-
bünt emelnek s a könyvlár bővíté-
sére is 24 ezer forint jut majd. 

A terv bőkezűen szórja ajándé-

kait a Szegedi Textilművek dolgo-

zói számára is. M'ég gondtalanabbá 

még szebbé, móg boldogabbá vará-

zsolja az életüket. Ezért készek a 

Szegedi Textilművek dolgozói arra, 

hogy minden erejükkel támogassák 

országépítő ötéves tervünk sikerét. 

Szélesítsék ki a Rőder-mozgalmat a D É M 4 Cipőgyárban 
•— hozzák be a lemaradást 

Ismét emelkedett a békekölcsönsorsolás 
boldog nyerőinek száma 

Mint az egész ország területén, 
úgy Szegeden is egyre emelkedik 
azoknak a dolgozóknak a száma, 
akik a békekölcsön-húzás napjai-
ban. mint szerencsés nyerők, több-
szörösen kapják vissza az egy év-
vel ezelőtt kölcsönadóit forintjaikat. 

A FALEMEZGYÁRBAN Gyuris 
Islván 1000, Papdi Mihályné 500. 
Kovács Éva és Rois Rudolf pedig 
300—300 forintot kaptak a nép ál-
lamától. 

A CIPŐGYÁRBAN újabb ncgy 
szerencsés nyerő van. akik többet 
kaptak vissza az államtól, mint 
amilyen összeget képvisel egy .egy 
kötvényük. Varga Miklós. Tó'h La-
jos, Lacsán Mihály és Molnár Ist-
ván 300—300 forintot nyertek. 

A VIZ. ÉS CSATORNAMŰVEK 
dolgozói közül Szeme e József, Kő-
vári Anlal, Lipták Lajos, Görgényi 
István, Maróli Bálint, Elek János 
kötvényeit 1030—1000 forinttal húz-
ták ki 
' a KÉSÁRUGYÁRBAN Debák 

József 500. Pópity János, Lárg 
Jenő és Kopornyik Dezsőné pedig 
300—300 forintot nyerlek. 

AZ ÚJSZEGEDI LEN- ÉS 
KENDERSZÖVŐBEN Sári János, 
né 1000, Ledniczki Pálné 500, Gar-
sai Ernő. Szabó Júlia. Szekeres 

Anna. Kiss Mihály, Kéri Imre éa 
Tajtl Mihály 303^300 forintos sze-
rencsével sorakozott fel a boldog 
nyerők közé. 

A DÉMA CIPŐGYÁRBAN Mo-
nostori László 500 forintot nyert. 
Abonyt József, Páli Imre, Fohsz 
Béla, Pálfi Erzsébet, Sándor József 
300—300 forintot nyertek. 

A GYUFAGYÁRBAN Juhi-3 
Mihályné és Dobos Sándor 500. il-
letve 800 fo-iratot nyert 

A TEXTIMÜVEKNÉL újabb 
11-en nyerlek 300—330 forintot. 
Szekeres Jánosné. Márton Anna, 
Rozik Rozália, dr. Borsos Bél i, 
Zombori Zol'án, Hevesi Erzsébet, 
Cene Sándor, Szabó Ilona. Borbély 
András. Balassi Sándor és Ocskó 
Mária az újabb nyerők. 
A NYOMDAIPARI VÁLLALAT, 

NÁL Kopasz Sándorné 1003, Zen-
tai Károly 500, Vincze György 
pedig 300 forintot nyert. 

A KENDERFONÓGYÁRBAN 
Nagy János, Nagy Júlia és Bálint 
József 1000—1000 forintot nyertek. 
Ugyanitt hatan 500—500, 12-en pe-
dig 300—300 forintot nyertek. 

A POSTAIGAZGATÓSÁG dol. 
gozói közül Buránszkl Imre 5030, 
Szabó Lajos pedig 10.000 forintot 
kapóit vissza csekéiy jegyzeit ősz. 

Irén, Temesvári Mihály, Vízhúzó | szegéért a dolgozó nép államától. 

Szegeden e d d i g 406 csa l ád l épe t t b e 
a tnzcs-kbe 

Egyénileg gazdálkódó dolgozó pa-
rasztságunk tszcskbe való belépése 
állandóan folyik. Dolgozó paraszt-
ságunk lálja azt. hogy nem érdemes 
tovább folyialni az elavult kisüzemi 
gazdálkodást. Látják, hogy egyedül 
a szövetkezet útjára való lépés hoz-
hat nekik nyugodt, megelégedett é e-
tot és egyedül a nagyüzemi gazdái-

fa 
nak, 
dák negyedévi 
fejezhessék. A termelés fokozása 
érdekében egyre jobban Szélesítik 
az üzemekben a tióder-mozgalmat 
és a termelés élenjárói, a ^ztaháno-
visták készségesen segítik a gyenge 
teljesítményt elérő dolgozó társai, 
kat, hogy a munkájuk mennyiségi 
és minőségi fokozásával az eddigi-
nél jobban járuljanak hozzá a ferv 
mielőbbi teljesítéséhez. 

A dolgozók 30 százaléka 
nem, teljesíti normá/át 

Nem mondhafjuk el ezt azonban 
a DÉMA Cipőgyárról, ihol a Rő-
der-mozgaiomnak mondhatni a je-
lei sem mutatkoznak. Fedig ponto-
san ebben az üzemben az eddiginél 
lényegesen többet kellene törődni a 
100 százalékon alul teljesítőkkel. A 
DÉMA Cipőgyárban a dolgozók 
harminc százaléka nem teljesíti 
normáját és ez is hozzájárul ah-
hoz, hogy az üzemnek egy napos 
tervlemaradása van. A sztahánovis-
ták nem tőrödnek a gyengébb 
eredményeket eléró dolgozó társa-
ikkal és nem segítik őket abban, 
hogy munkájukban mind mennyisé-
gileg, mind pedig minőségileg je-
lentós javulás mutatkozzék. A szik-
szervezet elnöke, Egedi llcna elv-
társnő 6em térodik a Rődsr. mozga-
lom kiszélesítésével és az üzem 19 
sztahánovistájávul nem foglalkozik 
úgy, ahogyan kellene. Egedi elv-
társnö felé a szegedi pártbizottság-
tól, de az üzemi pártszervezettől is 
több esetben hangzott el bírálat, 
amelyben felvetették Egedi elvtáis-
nő hiányos munkáját, különöskép-
pen nagy hibának találták azt, hogy 
Egedi elvtársnö nem fordít kellő 
gondot a Röder-mozga'orn kiszéle-
sítésére. Egsdi elvtársnő ugyan 
részt vesz a termelőmunkában, de 
naponta van függetlenített ideje. 
Ezt az időt azonban Egedi elv'ársnő 
nem a szakszervezeti munka vég-
zésével tölti el, hanem apróbb-
csepröbb — n szakszervezeti elnök 
munkájától eltérő — munkát vé-
gez. i I I 

A Termelési értekezleten nem 
egyszer felvetették a gyengébb 
eredményeket elérő dolgozók, hogy 
az üzem élenjáró dolgozói nem ad-
ják át munkamódszerüket, nem se-
gítik őket, hogy az eddigi teljesít-
ményüket magasan 100 százalék 
fölé emelve harcolhassanak ők is 
a békéért. Ezek a kérések azonban 
Egedi elvtársnőnél síiket fülekre ta-
láltak. A 19 sztahanovista között 
mindössze két sztahánovista: Páiya 
Jánosné és Mészáros István harcol-
nak a 100 százalékon aluli teljesítők 
számának csökkentéséért. 

Visszaesett a minőség is 

Az Alkotmány tiszteletére indí-
tott versenyben az üzem minőség 
terén szép eredményt, 99.6 százalé-
kot ért el, de azóta ez 94 száza-
lékra esett vissza. Ez súlyos hiba 

eafet jyznqy tslftlöa Egedi 

megértése buzdította a következőkel 
a tszcs'be való belépésre: Bozók lm. 
re és Felesége Pásztor-utca 6., id. 
Bozsó János Tisza Lajos-utca 33,'a, 
Tóth Imre Pásztor-utca 6.. id. Bite 
Ferenc Pászior-utca 12., Dobó La-

j árnak 
maradásért felelősek az ütem szta- ret furdalás nélkül mernek dicse-
hánovistái is. A hiba ott van, hogy kedni azzal, hogy az üzem terüle-
a DÉMA Cipőgyár sztahánovtelái tén — bár lényegesen agyobb lét-
egyrésze azt hiszi, hogy ha jó mun- j számmal dolgozik, mint a DEM A 
kát végez, megkapja a sztaháno- : Cipőgyár, — alig akad 6Záz száza. 
visla oklevelet, a 6ztahásovista ki-j lókon aluli teljesítő. . , . , . „ . T- . , 
tüntetést, semmi más dolga nincs, A pártszervezet is felelős ezért J o s n £ ™ f l - U <?a 

csak éppen a maga munkájában I a hiányosságért, mert nem b'ráUa 6 " ^ H u S z t a I s t v a n Ka'ona.utca 
mennyiségi és minőségi téren szép ' kellőképpen meg Egedi elvtársnőt 
eredményt elérni. Abonyi József, ! mulasztásáért. Ha bírálta a szak-
Rózsahegyi István és Engi Sándor i szervezet munkáját és látta, hogy 
sztahánovisták lebecsülik a veiscny ' a bírálat falra hánvt boreó volt 
szervezését, az ellenség uszályába Egedi elvtársnó előtt, keményebb 
esnek, s a kapitalizmus ideológiáját, j eszközökhöz kellett volna folya-
a 6zociáldemokrntizmust tápíá'ják. J modnia a pártszervezetnek. Nem a 

A DÉMA Cipőgyár sztaháno- | m u nká já t hanyagul véuző szakszer-

13., Varga Imréné. Papdi Julianna 
Honvéd-utca 1., Cserhalmi Jánosné 
Lövöíde-dűlő 296., Korom Imréné 
Névtelen út, Muskó József Tároga. 
tó-ulca 12., Juhász Jánosné Felső-
városi Feketeföldek 179., Hegedűs 
Jánosné ONCSA-telep 15. Hege. 
dűs Mihály ONCSA-telep 15.. Si-
mon Ferencné Felsővárosi Fekele. 
földek 218., Vidács Sándor Algyő, 
Tanya 61., Kovács Sándor Algyő, 
Kolozsvári-utca 62., Szekeres Fe-
renc Algyő, Tanya 94., özv. B ilogh 
Jánosné Puskás.ulca 17., Vidács 
Mihály Algyő. 

Edd :g Szegeden 406 család Jé. 

peit be a termelőszövetkezeti cso-

portokba, 2085 katasztrális 

földdel. 
hold 

Megkapta méltó büntetését Joackhim Károlyné, 
aki a felhalmozóit burgonyát sertéseivel etette 

visiá'n-ak nemcsak az a feladattik, 
hogy mellükön viseljék a kitünte-
tést, jól termeljenek, hanem felada-
tuk a gyengébb dolgozók patroná-

vezet, hanem az erőteljes, h'vatása 

magaslatán álló szakszervezet ké-

pes csak ügyünket előbbre vinni. 

Ne feledkezzenek meg Ígéretükről 

A DÉMA Cipőgyárban megfeled-
keznek arról, hogy nemrégiben Rá-
kosi elvtársnak ígéretet leltek arra 
az üzem dolgozói, hogy harmadik 
negyedéves tervüket egy nappal a 
határidő előtt befejezik. Ezzel szem-
ben a jelek azt mutatják, hogy a 
DÉMA Cipőgyár dolgozói csak 
ígérnek. vállalnak, felajánlanak. 
Fabatkát sem ér az a felajánlás, az 
az ígéret, mit nem vállunk valóra. 
Már pedig a DÉMA Cipőgyár dol-
gozói csak ígérnek. Akkor, amikor 
a Konzervgyár, az Ecsetgyár és 
még számos szegedi üzem dolgozói 
már napokkal, sőt hetekkel a halár-
idő lejária előtt büszkén jelenletl-ék 
Rákosi elvtársnak, hogy harmadik 
negyedévi tervüket haláridő előtt 
fejezték be, a DÉMA Cipőgyár dol. 

gozói egynapos lemaradásban van-
nak. A terv, a vállalások teljesí-
tése, vagy nemleljesítése sok min-
dent elárul. A párthoz. Rákosi elv-
társhoz, a néphez, a békéhez, a fel-
emelkedéshez, a szocializmus építé-
séhez. s nem utolsó sorban drága 
hazánkhoz való viszonyt tükrözi 
vissza. 

A harmadik negyedév befejezé-
sétől mindössze néhány nap választ 
el bennünket. Mint a többi üzemek 
dolgozóinak, úgy a DÉMA Cipő-
gyár dolgozóinak a haza iránti kö-
telessége at üzem területén lévő 
hibákat és hiányosságokat a legrö-
videbb időn belül felszámolni és a 
harmadik negyedévi teryböl a ne-
gyedik negyedévi tervbe g.dósság 
nélkül átmenni. 

Befejezte negyedévi tervét a Szegedi Tervező Iroda 
A szegedi üzemek között egyre 

több az olyan üzem, amelynek dol. 
gozói a munka jobb megszervezésé-
vel, a munkaidő jobb kihasználásá-
val elérik, hogy tervüket jóval a 

határidő előtt teljesitik. Ilyen a többi 
között a Szegedi Tervező Iroda is, 
amelynek dolgozói szombaton, szep-
tember 20-án a következő táviratot 
adták fel Rákosi elvtársnak: 

„Drága Rákosi Elvtárs! 

' A Szegedi Tervező Iroda dolgozói, pártszervezete és Üzemi Bi-
zottsága örömmel jelenti Rákosi elvtársnak, hogy szeptember 20-án, a 
határidő előtt 10 nappal befejezte harmadik negyedévi tervéi. ígérjük 
Rákosi elvtársnak, hogy munkánk további fokozásával, minőségi ter-
vekkel harcolunk ötéves tervünk célkitűzéseinek mielőbbi megvolósítá. 
sóért és az 1952-es évi terv határidő előtt befejezéséért. Szabadság! 

Bálint Ferenc párttitkár. Sohajda 
László ÜB-elnök h. Csűri Mihály 

igazgató 

Értesítést kap államkölcsön kötvényeinek kisorsolásáről, ha az 

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTAR 
* 

nyeremény - szolgálatához fordul 
A kötvények számai nyeremény-levelezőlapon Jelenthető be az 

O. T. P. nyeremény-szo'.qála; ának (Budapest, V. Nádor u. 16). 

A levelezőlapok kaphatók az O. T. P. fiókjainál, a postahivata-

loknál, Budapesten a dohányos boltokban. A beérkezett levelező-

lapok alapján az O. T. P. figyelemmel kíséri a kötvényt addi«, 

amig ki nem sorsolják. Kisorsolás esefén azonnal értesiti a köt-

vénytulaj donosf. 

Államunk minden közszükségleti 
cikkel ellátja dolgozó népünket, de 
nem tűri azt, hogy az ellenség sut-
togásának felült emberek nagy 
mennyiségben vegyék meg ezeket. 
De „em engedhetjük meg, hogy a 
tárolásra nem is alkalmas burgo-
nyát valaki felhalmozza és esetleg 
emberi táplálkozáson kívül más cé-
lokra is felhasználja, üzérkedjen 
vele, vagy sertései takarmányozá-
sára használja. Államhatalmi szer-
veink szigorúan lesújtanak a bur-
gonya felhalmozókra. 

Joackhim Károlyné Füredi-utca 
6. szám alatt lakó órásmesterné 
több. mint 100 kiló burgonyát vá-

kint összegyűjtötte a nagymeny. 
nyiségű burgonyát. De miért is 
volt erre szüksége? Érdemes köze. 
többről megnézni a gazdag órás. 
mesterné konyháját Mikor a nyo-
mozók benyitottak hozzá, egy nagy 
edényben héjjában megfőzött bur-
gonyát találtak konyhájábaa. amit 
cppen a disznóknak akart adni. 
íme, ezzel tetőzte még a burgonya 
halmozás bűntettét. Ezért nincsen 
elég burgonya az áurdákbm. 

A bíróság megérdemelt büntetést 
szabott ki rá: hat havi börtönre 'és 
1.000 forint pénzbüntetésre ítélte. 
Igy jár minden árúhalmozé, aki 
vét a dolgozó nép ellen, aki aka-

sárolt össze. Minden árudánál be- dá'.yozza a dolgozók burgonyával 
furakodott a sorba és néhány kilón-1 való ellátását 

Felgyő 102 százalékra teljesítette 
kukoricabeadási tervét 

A megyei versenybizottság leg-
utóbbi értékelése szerint Fe'.győ 
község messze túlhaladta verseny-
társait a községek között folyó be-
gyűjtési versenyben; Kukoricabe-
gyüjtési tervét 102 százalékra telje-
sítette, Kiváló munkájának eredmé. 
nyeképpen hatodszor nyerte el a 
megyei vándorzászlót. 

A járások között folyó begyűjtési 
és mezőgazdasági versenyben a 
csongrádi járás vezet. A járás ered-
ményeiben nag-yrésze van annak, 
hogy a községi versenybizottságok 

az utóbbi időben megjavították 
munkájukat, rendszeresen küldik 
jelentéseiket, foglalkoznak a ver. 
senymozgalom szélesítésével. A j á . 
rás csatlakozott a ceglédi járás dol-
gozó parasztságának, gépállomásai-
nak és állami gazdasága nak ver. 
senykihívásához és azt a dolgozó 
parasztság között kisgyüléseiten is. 
merteti. A jó munka eredményéül 
a csongrádi járás már ötödször 
nyerte el a megyei versenybizottság 
vádorzászlaját. 

Feljelentettek négy szabotáló kulákot 

A falusi osztályellenség vásárlási 

láz keltése, rémhírterjesztés mellett 

azzal i s akadályozni próbá l ja dolgo. 

zó népünk ellátását, hogy terményeit 

visszatartja, nem adja be az állam-

nak j á r ó részt, inkább dugdossa, el-

rejtegeti rokonainál , vagy megté-

vesztett szomszédainál, ismerősei-

nél. A városi tanács begyűjtési osz-

tálya azonban szigorúan j á r el nz 

ilyen kulákokkal szemben. A napok-

ban tett feljelentést négy szabotáló 

l iu 'ák ellen, akik nem teltek eleget 

beadásuknak és a kivetett kártérí-

tést sem fizették meg. Ezek a kö-

vetkezők voltak: Nagy Ferenc Kos-

suth Lajos sugárút 61. szám alatt 

lakó ku lák , aki Kovács István házá-

ban rejtegette búzá já t , eme'lett a be-

— JLadAsAl *aJ.waU«üw t W SjrAti 

Sándorné Vásárhelyi sugárút 79. 

szám alatt lakó kulákasszony há t ra , 

lékban van még egy darab hízott 

sertéssel, 26 mázsa 55 ki ló búzával , 

8 mázsa 73 k' ló árpával , 7 mázsa 92 

k i logramm zabbal, 2242 darab to-

jással. A kivetett kártérítést nem 

fizete meg, Ördögh Ferencné Cson-

grádi sugárút 41. szám alatt takó 

kulákasszony 62 mázsa 94 k i 'ó ku-

koricával, 26 mázsa búzával van 

nu'g hátralékban és a kivelelt kúr-

térílét ő sem fizette meg. Savanya 

Istvánné Rókusi fekctefö'drk 18. 

szám alatt lakó ku ' ák asszony ku-

koricával és sertéssel van hátralék-

ban. 

Mtéd a négy szabotáló ku lák ellen 

megwdnU az eljárás. 

i 


