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Győzelmi jeleiatések a november 7-i felajánlások teljesítéséről 
Szeged i 

A u t ó j a v í t ó Vál la lat 

A negyedik negyedéves terv ha-
táridő előtti befejezéséért és a no-
vember 7-r e tett felajánlások túltel-
jesítéséért indulnak harcba a Sze-
gedi Autójavító Vállalat dolgozói 
is. Fogadalmat tettek a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 35. 
évfordulójára hogy negyedik ne-
gyedéves tervüket december 21-re, 
Sztálin elvtárs születésnapjára be-
fejezik. Október hónap második de-
kádjában 126.2 százalékos átlagtel-
jesítményt értek el. ígéretet tettek, 
hogy a jelenlegi 12 száz százalékon 
alul teljesítők számát nyolcra csök-
kentik. Eddig elérték azt, hogy az 
üzemben kilencen vannak még olya-
nok, akiknek teljesítményei nem éri 
el a százszázal'ékot. Számosan van-
nak már, akik fogadalmukat jóval 
túlteljesítették. Bálint Mátyás meg. 

. fogadta, hogy ezévi tervét novem-
ber 7-ére befejezi. ígéretét becsü-
lettel teljesítette, mert október 25-
én befejezte évi tervét. Jelenleg ja. 
nuár 3-i tervénél tart. Molnár Géza 
villanyszerelő vállalta, hogy 500 fo-
rint értékű hulladékanyagot takarít 
meg. A legutóbbi értékelésnél már 
670 forint értékben teljesítette vál-
lalását. Kispüter Árpád ígéretet tett, 
hogy 120 százalékos átlagát 125 
százaiéikra emeli. A tegnapi napon 
127 százalékos teüjesítméinyt ért el. 
Kelemen Imre megfogadta, hogy 
évi tervét, november 7-re befejezi, 
27-én már december 28-i tervénél 
tartott. Simonovios István november 
7-re megfogadta, hogy két újítást 
nyújt be november 7-re, ezt m á r 
teljesítette is. Újítása 'a vállalatnak 
25.487 forintos megtakarítást ered-
ményezett. 

Szeged i 
Kőtél- és Háló&zem 

Az üzem dolgozói felajánlásuk 
túlteljesítésévei készülnek novem-
ber 7 méltó megünneplésére. Foga-
dalmat tettek, hogy a negyedik ne-
gyedéves tervelőirányzatukat 381 
ezer forint értékben túlteljesítik. 
Ebből előreláthatólag október 30-ig 
30 ezer forint értéket teljesítenek. 
Tólhpál Illés a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 85 évforduló-
jára megígérte, hogy ezévi tervét 
november 7-re befejezi. 25-én már 
december 17-1 tervét teljesítetté. 
Zsadányi Gáspárnó vállalta, hogy 
126 százalékos átlagát 145 ' száza-
lékra emeli. Jelenleg 155 százalékos 
teljesítménnyel dolgozik. Berek 
Lajos megfogadta, hogy évi tervét 
november 16-ára befejezi. Tegnap 
már december 9-i tervén dolgozott-
Bús Istvánná sztahánovista felaján-
lotta, hogy 320 százalékról 125 szá-
zalékra emeli teljesítményét. Októ-
ber hónap második dekádjában. 134 
százalékra teljesítette normáját. Gál 
Katalin ifjúmunkás jó munkájával 
példát mutál dolgozó társainak. No. 
vember 7-re tett vállalását is túltel-
jesítette. Megfogadta, hogy napi 
108 százalékos állagát 110 száza-
lékra emeli, s jelenleg 113 százalé-
kos eredményt ér eL Skabla 
Györgyné felajánlotta, hogy telje, 
sítményét 130 százalékról 135 szá-
zalékra emeli. Vállalását túlteljesí-
tette, jelenleg 155 százalékot ér el. 
Ifjú Kása Illés ígéretet tett, hogy 
december l-re befejezi évi tervét, 
a tegnap november 24-i tervét tel-
jesítette. 

Víz-
Szegedi 

és Csa tornamű 

Az üzem dolgozói az anyagtaka-
rékosság terén eddig is komoly 
eredményeket értek el. Az Októberi 
Szocialista Forradalom 35. 'évfor-
dulójára fogadalmat tettek, hegy a 
negyedik negyedévben még az ed-
diginél is jobban kihasználják a 
tervteljesítésben a takarékosság 
adta lehetőségeket.. A szocialista 
munkaversenyben minden nap kima-
gasló eredményeket érnek el, de 
kádonkint fokozatosan és egyenle-
tesen emelkedik az üzem átlagos 
teljesítménye. Október első dekád-
jában 125.5 százalékos téljesítm'ény-
nyel dolgoztak, a második dekád-
ban 133-4 százalékra emelték ered-
ményeiket. A kútfúró brigád nevé-
ben Móra Vince ígéretet tett, hogy 
az erdőgazidasági munkálatokat ok-
tóber 27-re befejezik. Fogadalmu. 
kat már teljesítették: 21-én befejez-
ték munkájukat, amellyel 2378 fo-
rintos megtakarítást értek el. Papp 
Dezső és Czuth József üzemi ková-
csok vállalták 100 darab használha-
tatlan csavarnak a kijavítását. Fel-
ajánlásukat 200 darabbal túlteljesí-
tették. Szécsi József, a kőműves 
brigád tagjai nevében ígéretet tett, 
hogy 120 százalékos átlagukat 121-
re emelik. 135 százalékban tettek 
eteget fogadalmuknak- Heim Géza 
a vízvezetékszerelő brigád nevében 
a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 35. évfordulójának megün-
neplésére vállalta, hogy a brigád 
tagjai termelésüket 137 százalékra 
emelik. Jelenleg 174 százalékos tel-
jesítménnyel dolgoznak. Vetró Jó-
zsef a brigád! valamennyi dolgozója 
nevében, fogadalmat tett, hogy 119 
százalékról 120 százalékra emelik 
normájukat. Október 25-ig 139 szá-
zalékos átlagot érteik ei. 

A C S E H S Z L O V Á K N É P K Ö Z T Á R S A S Á G 
N E M Z E T I Ü N N E P E 

Sok az igazolatlanul hiányzó 
a Délmagyarországi Rostkikészítő Vállalat 

új szegedi telepén 
Többet törődjön az üzemi bizottság a mnnkaversennyel 

A Dfltaagyerországi Roettriké-
«srftő Vállalat űjszegedi telepének 
dolgozói is lelkesen tették meg fel-
ajánlásaikat november 7 tiszteleté-
re, a negyedik negyedéves terv si-
keres teljesítéséért. A vállalások óta 

tizeimben szorgalmasan folyik a 
munka. Jobban vigyáznak a minő-
ségre is, hogy méltóképpen ünnepel-
hessék meg a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 35, évforduló-
i t . 

November 7 tiszteletére megfo-
gadlak, hogy a negyedik negyedév-
ben terven felül 221.100 forint ér-
tékű készáruval gyártanak többet. 
Számtalan dolgozó tett újabb mun-
kavállalást. 

Zsiga János. « kóckikészítő bri-
gád nevében megígérte, bogy terv-
előirányzatukat 14.040 forint érték-
ben túlteljesítik. Csókási Gyuláné 
a törő brigád nevében tett fogadal-
mat arra, hogy évi tervüket novem-
ber 15-ére befejezik] A művezetők 
i s vállalást lettek: a fizikai dolgo-
zók munkáját elősegítik; biztosítják 
az üzemanyagellátást és az anyag-
hiány miatt előforduló gépállásokat 
teljesen kiküszöbölik. Ezen a téren 
az elmúlt hónaphoz viszonyítva 
eredmény mutalkozlk. Ebben a hó-
napban 52 százalékos csökkentést 
értek el. A művezetők vállalták, 
hogy az egyéb gépállásokat is 4 szá-
zalékkal csökkentik. Eddig 22 szá-
zalékos eredményt értek el. 

A fogadnának teljesítésében 

kimagasló eredményt 
ért el Csókási Gyulár.é brigádja a 
törőben. Már október 25 én a de-
cember 12-i tervüket teljesítették. 
Csókási elvlársnő brigádja jól meg-
szervezi a napi munkál, a nyolc 
órai munkaidőt jól kihasználják. 
Ügyelnek arra, hogy a brigádban a 
munkafegyelem még jobban megszi-
lárduljon. Csókásiné brigádja pá-
rosversenyben van Kórász Islvánné 
brigádjával, ők október 25 én no-
vember 28-1 tervüket teljesítették. 

Az egyéni teljesítők között is van-
nak szép eredmények. A tilolóban 
Józó Györgyné eredménye az egyik 
legkiemelkedőbb teljesítmény. Mái-
január 10-i tervén dolgozik. Ügye-
sen és helyes beosztással végzi mun-
káját s öt hónapja tartja a sztahá-
novista szintét. Márkus Jánosné 
sem akar lemaradni Józóné mögött. 
Október 25-én január 5-i tervet tel-
jesítette. 

Az is elősegítette a terv teljesíté-
sét, hogy számos újítást vezetlek be 
a harmadik negyedév uto'.só hónap-
jában. Az újítások közül egyik leg-
jelentősebb, amelyet a rázóban és a 
törőben vezettek be. Ezekben az 
üzemrészekben az újítás bevezetése 
óta lényegesen kevesebb a por, mint 
eddig, A legtöbb újítási javaslatot 

Máté Lajos adta be. Egyik újítása 
2220 forint évi megtakarítást je-
lent népgazdaságunknak. Újításával 
meghosszabbította a gépszíjak élet-
tartamát s a gépállást Is lényegesen 
csökkentetté-

Az eddig elért eredmények" bizo-
nyítékai annak, hogy a Délrost 
űjszegedi 'elepe. általában jól dol-
gozik. Azonban még jobb ered-
ményt tudnának elérni, ha a mun-
kafegyelemben mutatkozó laza-
ságok ellen i8 keményebb harcot 
indítanának. Az utóbbi Időben ez 
igazolatlan hiányzók száma 

nem csökkenést, 
hanem emelkedést 

mutat. Szeptember hónapban 34 
százalékkal volt több az igazo-
latlanul távolmaradók száma, mint 
augusztusban. A helyi pártszerve-
zetnek ez ellen igen komolyan 
fel kell venni a harcot. A nép-

nevelők feladatául kell kftűzni, 
hogy rendszeresebben foglalkozza-
nak az elkésőkkel és az igazolat-
lanul távolmaradókkal, min' eddig, 
A népnevelők magyarázzák meg 
a fegyelmezetlenkedöknek, hogy 
magatartásuk akadályozza a terv 
teljesítését. A pártszervezet vizs. 
gálja meg az tizeim bizot'teág mun-
káját mert abban is találunk 
hiányosságokat. Az üzemi bizottság 
titkára az utóbbi két-három hónap-
ban kevesefí térődik a munkaver-
sennyel, a dolgozók felajánlásaival. 
A szakszervezeti bizalmiakat sem 
mozgósítja kellőképpen a verseny 
szervezésére. A szakszervezet 
gyenge munkája következtében 
laposodott el a Rőder- és Loy-
mozgalotn, amelyek a munkaver-
seny elórelendítői. Ezeknek a 
hibáknak kijavításé4 szem előtt 
taTtva szervezze mieg jobban, 
munkáját a Délrost újszeged! tele. 
pének üzemé bizottsága. 

A III. Magyar Békekongresszus sikeréért 

Vasárnap délután benépesedett a 
felsővárosi kultúrház környéke. 
Felsőváros 12 békebizottsága béke-
zászlót bontott. Az utcák békehar-
cosai, öregek, fiatalok, úttörők cso-
portosan vidám nótaszóval vonul-
tak a békezászló ala**, amelyet ösz-
szegyiijtött forintjaikból csináltat-
tak. A kultúrterem zsúfolásig meg-
telt békeharcosokkal. Az ünnepsé-
gen Lacsán Miháiyné, városi béke-
titkár mondott ünnepi beszédet. 

— A felsővárosi békebizottság 
csak úgy végezheti sikeresen fel-
adatát — mondotta —, ha taS.Íai 
élenjárnak a termelésben és a fel" 
világosító munkában. Vonjunk be a 
békeharcba minden családot. Te. 
gyenek meg a mi békeharcosaink 
mindent, a béke megvédésének 
szent ügyéért, emeljék magasra bé-
kezászlajukat. 

Karsai Ignácné, a Kossuth béke-
bizottság titkára bontotta ki a 

Október 28-án ünnepli a baráti 
Csehszlovák Népköztársaság létre-
jöttének, az elnyomó Habsburg ura-
lom lerázásának 34-ik évfordulóját. 
Csehszlovákia a külső elnyomóktól 
való szabadulás után igazi szabad-

ságát és függetlenségét a Szovjet* 
unió felszabadító háborújának kö-
szönheti. A Szovjetunió azóta is a 
baráti segítség számtalan formájá-
ban siet Csehszlovákia segítségére. 

zászlót. Amikor az ®gyik oldalon 
kék békejeJvényes, a másikon pedig 
piros, fehér, zöld színű békezászló 
láthatóvá vált, felcsattant a taps 
és Sztálin elvtársat, Rákosi elv-
társat ünnepelték a békeharcosok. 
E zászló alatt vonulunk harcba a 
békéért — mondották a békebi-
zottságok küldöttei, miközbea egy-
másután kötötték a békebizottságnk 
nevében a szalagokat a felavatott 
zászlóra, A szalagokon különböző 
felírások hirdették a felsővárosi 
békeharcosok szilárd akaratát: 
„Munkával, honvédelemmel megvéd-
jük a békét!" 

Vasárnap a szegedi küldöttválasz-
tó értekezletre e felavatott béke-
zászló alatt kísérik el a felsőváro-
si békeharcosok küldötteiket, akik-
kel ezt üzenik a III. Magyar Béke-
kongresszusra: „A béke zászlaját 
mindig magasra emeljük.'' 

fft&gnpiU a HttnxctUdxi fytye.ámeUxaix Hiáltítá* 

Kilenc ország gyermekcinek bé-
keakaratát tükrözik vissza a Nem-
zetkőzi Gyermekrajz-Kiállításon lát-
ható rajzok, amelyet' vasárnap dél-
elölt ünnepség keretében nyitottak 
meg. A Dózsa-iskola úttörő zene-
kara pattogó indulóval köszöntötte 
a kiállításra érkező dolgozókat, 
majd a Békeinduló elhangzása után 
Nagy István elvtárs tanácselnök-he-
lyettes, a Városi Tanács tagja nyi-
totta meg a kiállítást. Többek kö-
zött ezeket mondotta: 

„A Ilii. Magyar Békekongresszus-
ra készül az ország. A béke ügyé-
ért harcolnak a magyar dolgozók, 
Szeged dolgozói is. Ez a kiállítás 
segítse eiő Szeged dolgozóinak bé-
keharcát, mélyítse el a békéért har-
coló milliók közötti barátságot." 

A megnyitó után többszáz dol-
gozó tekintette meg az igen érde-
kes kiállítást. A kiállítás minden-
nap nyitva van, 

Képünk: Josef Bednart, a munkaérdemrenddel kitüntetett bá-
nyászt ábrázolja, aki az osztravai szénmedence „Zarubek" aknájának 
instruktora. Bednar az akna bányászainak elmagyarázza a Szovjet, 
unióból érkezett Donbassz kombájn előnyeit és működését. 

A XIX. pártkongresszus alkalmából előbbre hozták 
egy csehszlovák vízieromü felépítésének határideiét 

A cseh medencét az úgynevezett 
„cseh-morva fennsík" választja el 
Morvaországtól- Sűrű erdők, hul-
lámos völgyek, lágyvonalú dom. 
bok és merész sziklák váltakoznak 
errefelé. Ez a szép vidék a múlt-
ban igen elmarado*t volt. Lakói 
szétszéledtek az ország minden 
részében, mert a sovány földek 
nem biztosítottak megélhetést. 

A fennsík apró nadrágszíj-par. 
celláiról volt hírhedt A sovány 
föld sokezer apró darabkára sza-
kítva, «Hg táplálta a dolgozó pa. 
nászt okat, 

A sokszinti vékony sávok ma 
már osak ros6Z emlékként kísérte-
nek. A mesgyéket felszántották, ha-
talmas táblák terülnek el minden, 
felé. A korszerű agrotechnika se-
gítségével a hajdani sovány föl. 
det termékennyé teszik, A szövet, 
keaetí gazdaságok , 

a g é p e s í t é s rérém 

kimagasló eredményeket értek el. 
A. felszabadulás előtt teljesen 

agrárjellegű vidéken ma vízierő-
művek épülnek. A cseh-morva 
fennsíkon sok nagy esésű _ fo-
lyó van. Eddig ezeket vizszegény-
ségük miatt nem tartották alkal-
masnak villámosenergia termelésre. 
Ez a szemlélet azonban csak a 
kapitalista termelési viszonyoknak 
lelelt meg. A szocializmust építő 
cseh nép számára nagy értéket je. 
lentenek a cseh-morva fennsík 
folyói is. Amíg a vízierőművek a 
tőkések tulajdonában voltak és kü-
lön, elszigetelten termeltek ára-
mot, addig a vízszegény folyók-

nak nem vol' nagy jelentősége. De 
miután kialakul az ország egysé-
ges vízierömű-rendszere, új hely-
zet áll elő. 

Ismeretes, hogy a villany-fo-
gyasztásban úgynevezett „csúcs-
idők" vannak. Előfordul, hogy 
ezekben a csúcsidőkben kevés az 
áram, s ezért gyakran beJlemetlen 
zavarok támadnak, korlátozások 
történnek. A cseh-morva fennsík 
folyóit arra a célra használják fel, 
hogy a csúcsidőkben, a legna-
gyobb megterhelés óráiban sies-
senek az ipar segítségére. Az itt 
épülő erőművek csúcsidőben fog. 
nak dolgozni. 

A folyók esése nagy, vizűk ke-
vés. A vizet gyüjtőmedencékba 
fogják fel. Amikor azután szükség 
van rá, az egész nap gyűjtött vi-
zet rázúditják a turbógenerátéroV. 
ra, s 

•.»áéw-—..„ 
ai erőm® 
nagymenny i sé ig® á r a m o t 
termel. Ezt az energiát azonnal 
átvezetik a 'úlzotfan igénybevett 
villanytelepekre. 

A Chrudimka folyón 1947 óta 
folyik a krlzanovícei erömü épí-
tése. A nagyszabású építkezés be-
fejezését eredetileg 1953 derekára 
tervezték. A munka azonban olyan 
lázas ütemben halad, hogy az érd-
'ők a SZKP XIX. kongresszusa al-
kalmából elhatározták: ez év de-
cember 21»én, Sztálin elvtárs szü-
letésnapján átadják az új vtzierö-
művet. 

(As MTI tudósítóját ól) 

3ó! sikerüli- a ffDélmagyarország' 
vasárnapi ankétja 

A ..Délmagyarország" Szerkesz-
tőségre és kiadóhivatala vasárnap 
délelőtt 9 órakor tartotta meg első 
ankétját, a lap olvasóival a Szak-
szervezett Székház kultúrtermében. 
Az ankéton közel négyszáz dolgozó 
vett részt-

Az ankét Nagy Pál e/Ivtársnák, a 
..Délmagyarország'' szerkesztőbi-
zottsága vezetőjének beszámolójá-
val kezdődött. 

Nagy elvtárs beszámolójában is-
mertette a szocialista és a kapita-
lista újságok közötti különbséget. 
Elmondotta, hogy a kapitalista or-
szágok lapjai a gyárosok, a kapita-
listák, a kizsákmányoló kormány 
érdebeit képviselik, védik. Ugyanak-
kor beszélt arról, ho-gy a népi de-
mokratikus államokban a dolgozók 
számára teljes mértékben biztosított 
a szólás- és sajtószabadság. A fel-
szabadulás után a sajtó is a dolgo-
zóké lett- A dolgozók érdekeit kép-
viseli. s a munkában harcos segítő-
társuk. 

Nagy elvtárs beszámolója után 
számosan szólaltak fel, s elmon-
dották a lap munkájával kapcsola-
tos észrevételeiket. A felszó-
lalók elmondott szavaikban elismer-
ték a lap munkájának eredményeit, 
de feltárták azokat a hibákat is, 
amelyeket a „Délmagyarország" 
munkatársai munkájuk során elbö. 
vettek. 

Az ankét értékes és jelentős se-
gítséget nyújt a sajtó munkatársai-
nak munkájához., De egyúttal előse-

gíti azt Is, hogy Széleskörű ter-
jesztő munka induljon a párt lapja 
olvasóinak száma emelése érdeké-
ben. hogy a „Délmagyarország' 
minél több dolgozó asztalára elke-
rüljön, hogy Szegedi munkásainak, 
dolgozó parasztságának és értelmi-
ségének, békeharcát minél többen 
olvassák, megismerjék. 

Az értekezlet végén a Szegedi 
Konzervgyár kul hírcsoport ja, B a 
Nivó Játéküzem pengetős zene-
kara színes kultúrműsorral szóra-
koztatta az ankét résztvevőit. A 
Konzervgyár kullúrcsoportjának 
népi tánccsoportja két szovjet népi 
táncot adott elő- Kitűnően szere, 
pelt a Konzervgyár kuttúresoportja 
és a Nivó Jáléküzem pengetős ze-
nekara. A műsort dolgozóink hosz-
szantartó tapssal fogadták. 

A Tolt ellenállási harcosok 
nemzetközi értekezletének 

kiáltványa 
Berlin (MTI) . Weimarban vasár-

nap végetért a volt eltenállási har-
cosok háromnapos nemzetközi érte-
kezleté. Az értekezlet részvevői 
szombaton a közeli Buchenwaldban 
megkoszorúzlak a hitleri fasiszták 
koncentrációs táborában elpusztult 
áldozatok emlékművét üs egyhan. 
gúlag elfogadott határozattal kiált-
ványt intéztek a világ antifasisztái-
hoz. A kiáltvány felszólítja a világ 
népeit, hogy hiúsítsák meg a bonni 
ép. a nácicsi háJboriia. szerződőseket. 


