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Újabb szegedi üzemek dolgozói tettek telajánlást
NOVEMBER
A
Délmagyarorsxági
Rostit* he szí tó
Vállalat
már január
A-i tervén

7 MÉLTÓ

dolgozik

Már október 16-án befejezték ezévi tervüket a Délmagyarországi
Rostkikészítő V. dolgozói. A tegnapi
nap folyamán már 1953 január 4-i
tervükön dolgoztak. November
7
tiszteletére megfogadták, hogy a negyedik negyedévben terven felül
221.100 forint értékű
készáruval
gyártanak többet. Számtalan dolgozó tett újabb munkavállalást. Zsiga
János, a kóckikészílő brigád dolgozói nevében ígéretet lett, hogy tervelőirányzatok a! 14.040 forint értékben túlteljesítik.

MEGÜNNEPLÉSÉRE

hogy üzemükben a sztahánovista
iskolát megindítják és a munkamódszerátadás megszervezésével lehetővé teszi, hogy a száz százalék
alatt teljesítők számát 22-ről 12
százalékra csökkentsék. Ezzel a felajánlásával nagyban elősegíti a
döntő tervév sikerét
Az egyéni fe'ajánlók közül kitűnnek a csipedőből Vigh Jánosné szta.
hánovista, aki megígérte, hogy napi
60 kilogrammos teljesítményéi
82
kilogrammra. Nagy Vincéné 60 kilogrammról 80 kilogrammra emeli
teljesítményé!.
A csomagoló üzemrészből Miklós
Ilona sztahánovista válla]ta, hogy
napi 20 ezer cimke bélyegzését 28
ezerre fokozza. Sümegi Júlia november 7-re megígérte, hogy 850
kilogrammos csomagolási
állagát
900 kilogrammra emeli.
A hasító do'gozói vállalták, hogy
a napi hat kilogrammos előirányzatukat túlteljesítik. Fodor Mária hét
kilogrammra, Csaba Szilveszterné
hét és fél kilogrammra emelik teljesítményüket,
Molnár
Erzsébet
sztahánovista vállalta, hogy öt száz
százalék alalt teljesítőnek
álad ja
munkamódszerét, hogy ők is száz
százalék felelt termeljenek.

Belovai Lajosné sztahánovista a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója tiszteletére vállalta,
hogy 1953 as első negyedévi tervét
december 21-re befejezi.
Gavallér
Sándor ifjúmunkás a brigád nevében ígéretet tett, hogy a tilológépnél előírt tíz százaiékos tisztasági
anyagot 13 százalékban teljesíti.
Csókási Gyuláné a törőbrigád nevében vállalté, hogy ezévi tervüket
november 15-re befejezik. Az Űjszegedi Rostkikészítő Vállalat dolgozói az eredmények állandó fokozásával harcolnak azért, hogy a november 7-re tett vállalásaikat telje Jobb
minőségért
sítsék, illetve túlteljesítsék.
indulnak
harcba
a NIVO
dolgozói
A Paprika feldolgozó
vállalása
t
A Szegedi NIVO Játéküzem dol8311100 forinttal
túlteljesíti
gozói ezév mindhárom negyedében
tervét
maradéktalanul hajtották végre az
Negyedik negyedéves tervük ha- előttük álló feladatokat. Előiránytáridő előtti befejezésével és a Rő- zóit tervüket teljesítették, sőt túlder mozgalom kiszélesítésével indul- tel jesítct ék. Mos a negyedik nenak harcba a Szegedi Paprikafel- gyedévben megfogadlák, úgy dolgoz,
dolgozó Vállalat dolgozói. Fogadal- nak, hogy még az eddiginél is kimat tettek november 7 tiszteletére, magaslóbb eredményeket érjenek el.
hogy a negyedik negyedéves tervü- Ezért az üzem do'gozói értékes felket haláridő előtt hét riappal befe- ajánlást teltek a Nagy Októberi
évfordulójezik. Tervelőirányzp'ukat 334.800 Szocialista Forradalom
Béla
forintban
túlteljesítik.
Október jának tiszteletére. Szolnoki
18-ig 617en teltek újabb munka- megfogadta, hogy a negyedik netíz
felajánlást. Czikora József vállalta. gyedévben minőségi munkáját

százalékkal javítja, versenyre hívta
ki Iíabók Dezső munkatársát
Kovács János vállalta: fo'yama'ossn
biztosítja az l-es és 2-as típusú babakocsikhoz a kerék
szá'lí ásál,
hogy ezzel a termelést egyenletessé
tegye. Béres Antal a festőbrigád
nevében ígéretei tett. hogy a negyedik negyedéves tervüket
hat
nappal a határidő előtt befejezik.
Laurttz Miklós a brigád tagjai nevében vállalta, hogy r.api 250 darabos teljesítményüket 300 ra emelik. A mackórészleg
dolgozóinak
egyéni vállalása: Gyapjas Józsefné
ígéretét lelt, hogy napi 40 darab
teljesítményét 42 darabra emeli. Hasonló felajánlást tették: Vastagh
Lajosné, Nagy Lajosné. Balogh Józsefné és Póka Jánosné.
Az ÁrrízHivatal
kéthetes
tartanak

és
Folyamszabályozási
dolgozói
békeműszakot

Az Októberi Szocialista Forradalom évfordu'ójának tiszteletére az
Árvíz- és Folyam; zabályozási Hivatal dolgozói 9654 forint értékű
szocialista kötelezettséget vállaltak.
Békekisgyűlésen határoztak el, hogy
béke műszakot
tartanak
oklóber
16-tól november l-ig. A fizikai
munkavállalók közül kilenc brigád
vállalta, hogy az előirányzott
évi
tervüket november 7-re befejezik.
Kiemelkedő vállalásokat teltek: Katona István sztahánovista felajánlotta, hogy bekapcsolódik a Rődermozgalomba és november 7-ig két
sztahanovistát nevel
munkatársai
közül. Vánki Béla vállalta, hogy
november 7-ig két újítást ad be,
amelyeknek alkalmazásával lényeges megtakarítást ér el a vállalat.
Rc'kási János sztahánovista
megígérte, hogy segíti azt a brigádot,
amely állandóan 150—160 százalék
közölt teljesít, hogy november 7-re
elnyerje a sztahánovista brigád címei

A szovjet elvtársak javallata nyomán

évi 289.000 forintot takarítanak meg a Szőrme- és üőmrtagyárljan
A Szegedi Szőrme- és Börruhakészjtó Vállalatnál szeptember 4-én
járt Filimonov, Nyen'-erov, Prezenov és Zgyevin szovjet szűcs és
6zőrmekikésztlő elvtársak, akik
a
látogatásuk során számos jo
ölle.
tet adtak át az üzem dolgozóinak,
s ugyanakkor felhívtak a dolgozók
figye'mét a munkájukban mutatkozó hibák kijavításának szükségességére.
Annakidején
Filimonov
elvtárs a termelés fokozása érdekében javasolta nz üzem dolgozóinak, hogy újításokkal észszerűsítésekkel vigyenek több gépesítés 4
a munkájukba, vezessék be a szatagrendszerű
munkát, hifgy az eddiginél is nagyobb eredményt
érhessenek el.
A vállalat dolgozói

megfogadták
Filimonov elvlárs tanácsát
és Igyekeztek számos újítást
és
észszerűsítést bevezé'ni munkájukba. A látogatás óta nem kevesebb,
m'nt 52 újítást nyújtottak be
a
dolgozók, amelyből 22 újí'tast már
be is vezettek és a 22 újítás bevezetésével 280 ezer forintét takari.
lanak meg évente. A benyújtott 52

újítás közül 22 újítás még kísérlet . Filimonov elvtárs tanácsát és válalatt áll.
í falták, hogy a negyedik
negyedA Szegedi Szőrme- és Bőrruha- évben 1000 kvadrát ruházati,
220
készílő Vállalat dolgozói a
szov- kvadrát panolux,
1000
kvadrá 4
jet elvtársak javaslata alapján tet- szőrmés-bétésbőr és 25 méter kelték meg felajánlásukat
Nagy lék-anyagot takarítanak meg
58
a
Októberi
Szocialista
Forradalom ezer forint értékben. Vállalták azt
35. évfordulójára és a szovjet elv- ! '6. hogy a minőséget a
szőrmetársak segíísége
biztosíték
arra, részlegen 2.5 százalékkal, a
börhogy vállalásaikat maradéktalanul ruharészlegen pedig 2.7 százalékkal
'teljesítik majd. A szőrme részle- emelik.
gen a szabászok 137, a nyírok
és
Az üzem
dolgozói emlékeznek
a pöszölök 119, a
szücsgépészek még a szovjet elv'tarsak
javasla120, a rámázók 121,
a gépészek tára, amikor arra kérték a
dol125, az aláhúzok 128, a fercigolók gozókat, hogy újítással, észszerű113, a kézimunkázok 144, a
va- sítéssel, gépesítsék jobban az üzesalók 170, az egyéb dolgozók pe- ' műket.
Éppen ezért az üzemben
dig 128 százalékos
átlagteljesít- többen összeültek és a
bélésvarményt vállaltak, amely 130 száza- rásnál 'történő kézi varrás helyett
lékos
átlagtej esítménynek
felel egy olyan gépet
szerkesztettek,
meg a harmadik
negyedévi 125 amely tökéletesen — a kézivarrásszázaiékos tervteljesítménnyel szem- nál jobban — elvégzi a bélésvarben. A bőrruha részlegen dolgozók rást. Ezzel a jelentős újítással 266
121.3 százalékos átlagteljesítményt ezer forintot
takarítanak
meg
vállaltak a
III. negyedévi
116.7 évente az üzemben,
százalékos eredménnyel szemben. j így indullak harcba a
Szegedi
A Szegedi Szőrme- és Bőrruha, Szőrme- és Börruhakészitö
Vállakészítő Vállalat dolgozói még
lat dolgozói vállalásuk
mielőbbi
teljesítéséért és a 6zov;et elvtáremlékeznek
sak javaslata nyomán mindent ela szovj'et elvtársak intelmeire követnek azért, hogy Rákosi elvtársnak fett ígéretüket a határidőre
hogy az anyaggal bánjanak gazda- ne csak teljesítsék, hanem 'tél
is
:
' ságosabban.
Akkor megfogadták feljesítsék.

A Szegedi Ládagyár do'gozói újításaikkal segítik elő
a terv túlteljesítését
A faipari üzemek közül országos
viszonylatban az Ujszegedi
Ládagyárban történt a legtöbb és legjelentősebb újí'áis.
Az
újítások,
amelyeket már bevezettek,
lényegesen növelték az üzem tervte-ljesítését és megkönnyítették a dolgozók munkáját. Ebben az évben eddig már 37 újítási javaslatot nyújtottak be a dolgozók az újítésí bizottsághoz. A beérkezett
javaslatokból harmincat elfogadtak és ezeket be is vezették, ami azt eredményezte, I'ogy könnyebben és gvor.
rabban végzik el az egves munkafolyamatokat. A
beadó* t újítások
értéke 80.548 forintos, megtakarítást
jelent
nemzetgazdasági szempontból ebben az évben.
A dolgozók közül a legtöbb újítási javaslatot Madarász Péter nyújtotta be, amelyeket mind elfogadták és alka'mazták is. Az ő újításai, ame'veket ebben az
évben
adott be. 12 ezer forint megtakarítást eredményeznek. Herczfeld Mihály műszaki vezető három újítása
28 ezer forintot, Virágh Irtváné 20
ezer. Simon Mváné pedig kétezer
forintos megtakarítást
je'ent
a
népgazdaságnak. Az újítások közül

Herczfeld Mihály műszaki vezetőé a
legjelentősebb. Az
anyagmozgatás
megkönnyítésére vonatkozik. A Ládagyárban eddig nehéz volt a beérkező deszkákat és egyéb anyagokat a dolgozók kezéhez vagy gépéhez eljuttatni. Ezzel az újítással ez
megoldódott, mert most s ta lefektetésével, kis kocsikon könnyebben
elszállítják a szükséges de-szkaanyagot a rendeltetési helyére.
Virágh István javaslata az őcska
szalagfűrészek
gazdaságos fel-használására vonatkozik. A bélyegzőgépen eddig a deszkák elszedését két
dolgozó végezte. Most Triff Lázár,
Virágh István és Madarász Péter
javaslatára egy automatát szereltek
fel a deszkabéilyegzö gépre. Ez a z t
jelenti, hogy az eddigi
nehézkes
nninka megkönnyebbült, mert gépi
erővel, automatikusan történik
a
lebélyegzett deszka clszedése. Ez az
újítási javaslat 1760 forintos megtakarítást jelent.
A gyalúgépnél az alisó hengeren
végzett újításával Szcmerédi József
ezer forintot takarított meg. Török
László az egyes gépalkatrészek meg.
1
munkálási, kijavítási idejét a be-

adott újítása alapján jóval lerövidítette, ami azt eredményezi, hogy
az a gép, amelyen valami javítanivaló van, kevesebb ideig esik ki a
termelőmunkából, mint eddig.
Az üzemben a legutóbbi szakszervezeti napon oklevéllel tüntették
ki a legjobb újítókat, akiknek újítási javaslatai eddig a legjobbak
voltak. Madarász Péter és Virág
István kapta
meg az
oklevelet.
Megfogadták, hogy továbbra is újításaikkal segítik elő a terv teljesítését. Madarász Pé'ernek az üzemben már eddig 14 újítását fogadták
el és vezették be. Virágh Istvánnak
pedig kilenc javastólát alkalmaz,
tak.
A Ládagyár do'gozói, miután felismerték az újítások hatalmas jelentőségét, elérték nz:', hogy nemcsak saját üzemükben, de a többi
faipari
üzemekben is megkönnyítették a dolgozók munkáját és elősegítették tervük
teljesítését azáltal, hogy azokat
az újításokat,
amelyeket itt a szegedi üzemben alkalmaztak, átadtak a többi üzemeknek is.

Október 23-tól 29-íg Bolgár Filmhét
Népünk soha nem, látott érdeklődéssel fordul a testvéri népek élete,
művészeti alkotásai- új
szocialista
kultúrájának
fiatal hajtásai
felé.
Ennek az érdeklődésnek
nagyszerű
példái azok a filmhetek is, amelye
ket az elmúlt esztendők során rendeztünk meg,
1952 október 23-án rendezzük meg
hazánkban elsöízben a Bolgár Filmhetet. A fitmünnepen
bemutatásra
kerülő alkotásokból újabb
tízezrek
ismerkedhetnek
meg a bolgár nép
életével és harcaival, a baráti Bulgária kultúrájával,
filmművészeiével,
A bolgár és magyar nép testvéri
barátságát ezernyi szál köti össze.
Szövetségünk
egyre erősödik és izmosabbá válik. Mindkét nép évszázadokon keresztül szenvedett az idegen elnyomás alctl.
Nyolc esztendeje
múlt, hogy a
Szovjet Hadsereg felszabadította
a
bolgár népet is a fasiszta
rabság
alól, majd újabb dicső harcok nyomán meghozta a szabadságot a mi
sokat szenvedett népünknek is.
A bolgár nép, miután
megszabadult átkos bilincseitől, maga is fegyvert ragadott és a szovjet
csapatok
oldalán harcba indult
a
fasizmus

teljes megsemmisítésére.
A háború
folyamán az ifjú bo'gár néphadsereg csapatai résztveítsk
Dél-Dunántúl felszabadításában
is. Pécs.
Kaposvár,
Drávaszabolcs,
Harkány
fürdő és még sok helység őrzi lazánkban a felszabadító
bolgár hősök emlékét
A felszabadulás
után mind
erősebb gazdasági kapcsolatok
alakultak ki Bulgária
és
Magyarország
közölt és 1908 júliusában
Szóiéiban a két kormány vezetői
barátsági. együttműködési
és
kö'esönöa
segélynyújtási
szerződést írtak alá.
A most megrendezésre kerülő első
Bclgár Filmhét
még
szorosabbra,
fonja a népcink közct'.i testvéri barátságot. A filmhét során Szegeden
bemutalásra kerül a ,.Harcokban edződölt' című dokumer.tfilm, a filmművészet kiemelkedő
új
alkotása,
amely a Bolgár Kommunista
Párt
történetét mutatja be, művészi emléket állítva a bolgár
munkásosztály
élcsapatéinak.
Á bolgár kultúra
eredményeinek
ismertetésével,
filmalkotásaik
széleskörű bemutatásával is erősítjük a
népeink közötti barátságot és új len„
dületet adunk a békéért és a szocializmusért folyó közös harcunlcnak.

Kétévi börtönre ítélték az árufelhalmozó
ujszegedi kulákot
Szeged dolgozói tegnap a
déli a krumpli teljesen kicsírázott
éa
órákban értesültek arról,
hogy részben meg is rothadt,
dolgozóink ébersége újabb
áru.
A tárgyaláson
az is kiderül 4 ,
halmozókat
leplezett
le, hogy hogy Gelcz jószágait árpával
kerendőrségünk,
állami
szerveink vert búzával etette. Udvarában, az
gyorsan bíróság elé állították ökrt. állatok etetésére elhelyezve 5 kg
A leleplezést bejelentő hír azok- árpás búzát 'találtak,
kai a jelentős készletekkel együtt,
Ugyancsak rejtegetett Gelcz Sán»
melyeket a spekuláló kulákok fel- dor 8 db kikészített birkabőrt is.
halmoztok a Délmagyarország
kiA tárgyalás az áruhalmozás meladóhivatalának kirakatában jelen- lett a kulákok egyéb disznóságaira
tek meg. Százak és ezrek nézték j is fényt derített. Kiderült,
hogy
meg a halmozó kulákok által ösz. ; Gelcz Sándoréit, amikor 1950 végén
szegyüjtött
készleteket.
Szemlé- i Szatymazról beköltöztek
Szegedre,
lelasen láthatták,
hogyan 'gye- 1 mint dolgozó parasztok
szerepelkeznek a kulákok zavart kelteni tek. A járási tanács hibát követett
köze!hátasunkban, hogyan igyekez- el, hogy nem jelentette a váro-sí
nek a dolgozó nép szájától elvon- tanácsnak, kik is tulajdonképpenni a falatot.
Gc-lczék. A városi tanács is gondA járásbíróság tegnap
délután talanul járt el, hogy nem nézetrfoglalkozott az üggyel, Gelcz Sán- utána Gelczék viselt dolgainak,
dor 44 holdas újszegedi kulák
és
özv. Karácsonyi Gergeiyné beadá.
anyósa, özv. Karácsonyi Gergeiy- I s á t n e m teljesítette, annak ellenérené 110 holdas kulákasszony ügyé- h ( > g y Czévben 27 mázsa 78 kiló ganék tárgyalásával A tárgyalason , bonája termett amelyből cséplőrész
kiderüli, hogy Gelcz Sándor anyó- i é s mU nkásrész fejében csak 309 kicával kö'-ölt névleges munkásszer- j l ó t a d o t t k i é 3 3 0 k i l ó t v e t e t f e ,
ződéssel becsaota a tanácsot és a j
. .
.
,
szerződésadta jogon már tavaly és I A szegedi járásbíróság pé'dás í'éaz idén i.s 8 mázsa 80 kg búzát vett ! teltei sujtolta a spekuláló kulákofel anyósától.
Az idén a búzából k «t: Gelcz Sándort kétévi börtönre,
megőrletett 571 kilót. A házkutatás 2 0 ( » forint pénzbüntetésre és
vasorán 28o kg búzát, 195 kg finom, gyonelkobzásra, a közügyek'ől való
öt évi eltiltásra. özv. Karácsonyi
lisztet. 26ő kg kenyérlisztet talál
tak lakásán. Gelcz Sándor, annak Gergelynét pedig — idős korára
ellenére, hogy a birtokában ilyen va]ó tekintettel — 6 hórepi bőrnagymennyiségű
lisztkészle 4 volt, \ , ö n r e - 2 0 0 0 f o T l n l
pénzbüntetésre,
mégis rendszeresen vásárolt menye- vagyonelkobzásra és a közügyektől
va]ó 3
es
ret. De nemcsak kenyeret, hanem ;
é v el tiltásra ítélte.
lisztet, zsírt és étolajat is állán,
A Déirnagyarország tegnapi szádóan az újszegedi Népboltbói vétó. ma ismertetett egy ítéletét, amely
Pedig tavaly 2 hízottsertést is vá- azi bizonyótotla, hogy dolgozóink
gott a házkutatáskor 50 kg
zsír4 nem lűrik az áruhalmozó ellenséges
lalált-ak a lakásán. Ezenkívül
72 elemeket, proletádiktatúránk államkg zárolt rézgálicot
is találtak' hala Ima pedig kemény kézzel csap
nála.
le rájuk. Az újabb ítélet ismételtén
Gelcz Sándor a kertjében
szal. azt bizonyítja, hogy népünk ellenmával,
rőzsével
és
melegágy' ségei, az áruha'mozók, zavarlkellők
a
üvegablakokkal letakarva
150 kg gyorsan megérdemelt helyükro
krumplit oly rosszul tárolt, hogy börtönbe jutnak.

MODERN MUNKÁSSZÁLLÁS
ÉPÜLT
A HALEP
DOLGOZÓINAK
A Szegedi Hálózatépítő Vállalat
távirdamunkásainak részére a Sztálm-körú't 45 szám alatt egy korszerűen berendezett
munkásszállást
építettek. Az
új
munkásszállás

egyike a legszebb most
létesült
munkásszállásoknak, amely kitűnő
pihenési 'és tisztálkodási lehetőséget
nyújt a távirdamunkásoknak

A Szőrme- és Bőrruhakéssíiő Vállalatiéi
36 dolgozó üdüli ebben az évben
A dolgozók kulturális igényeinek
kielégítése érdekében
szeptember
hónapban a Szegedi Szőrme és
Bőrruha Válla'at dolgozóinak üzemi
könyvtárát több mint 100 szakmai,

szépirodalmi és egyéb könyvekkel
bővítették.
Az üzemből ebben az évben 36
dolgozó kapott jó munkájáért a
szakszervezettől üdülési beutalást
az ország legszebb nyaralóhelyeire.

Nyolcévi börtönre ítéltek egy itías gépkocsivezetői, aki halá!os
balesetei okozoü
A váci járásbíróság íárgyal'a
Szvoboda Imre Dezső bűnügyét.
Szvoboda a Teherautó
Fuvaozási
Vállalat egyik fé'tonnás teherautóját vezette. Szolgálata közben szeszes italt fogyasztóit és gépkocsijával Vác előtt egy szabályosan kivilágított
kerékpárral
találkozott.
Szvoboda a menetiránnyal ellentétes oldalra lért át. A gépkocsi elkapta a kerékpárt és letaszította a
rajta ülő Alcsák József sztahanovista kőművest, aki rendkívül
sú-

lyos sérüléseket szenvedett Szvoboda az összeütközés után tovább hajtott és csak a gépíróé iban ülők erélyes követelésé e fordult vissza
a
sérü'thöz, akinek a gépkocsi utasai nyújtottak elsősegé'yt. A'csák
sérüléseibe néhány őra múlva belehalt.
A bíróság Szvoboda Imre Dezső
gépkocsivezcí őt 8 évi böriönbünle
tésre ítélte és a gépkocsivezetéstől
örökre eltiltotta. (MTI1

