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Határidő előtt teljesítik vállalásaikat 
a Borforgalmi Vállalat dolgozói 

1 'A Csongrád-Békési Borforgalmi 
Vállalat dolgozói is megtették fel-
ajánlásaikat november 7-re, a 
Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom 35. évfordulójának tiszteletére, 
ök is több és jobb munkával ké-
szülnek erre a napra, hogy telje-
sítményük fokozásával köszöntsék 
azt az évfordulót, amelynek béké. 
jüket, szabadságukat köszönhetik. 

A vállalat dolgozói színes al-
bumot készítettek, amelyet szere-
tet te l küldtek Rákosi elvtársnak. 
Az album lapjain feltüntették fe'-
ajánlásaikat. A Borforgalmi Vál-
lalat dolgcuzói most úgy végzik 
munkájukat , hogy Rákosi elvtárs-
nak tett ígéretüket valóra is vátt . 
hassák. A vállalat b6gyüjtési cso-
portjának tagjai ígéretet tettek ar-
ra, hogy november 7«re 

tervüket 110 százalékra 
teljesítiR. Szorgalmas munkájuk 
eredményeként felajánlásukat ez-
ideig már csaknem teljesítették. 

A napi munka jobb végziése mel-
lett a csoport tagjai megígérték 
azt is, hogy jó felvilágosító mun-
kával meggyőzik a falvak dolgo. 
zó parasztjait a csoportos gazdál-
kodás előnyeiről Mándics Mi-
hály például vállalta, hogy novem-
ber 7-ig tíz dolgozó paraszttal be . 
szélget. Néhány nappal ezelőtt 
büszkén számolt be a vállalat ve-
zetőségének, hogy azok közül, 
akikkel beszélgetett, edd ig i 19 dol. 
gozó paraszt lépett be a termelő-
csoportba. Ugyancsak jó munkát 
végzett Kothencz Lajos is, aki hat 
dolgozó parasztot győzött meg a 
nagyüzemi gazdálkodás előnyeiről. 
Jó munkát végzett Somogyi Ist-
ván is: 'három dolgozó parasztot 
szervezett be a termelőcsoportba. 
Bodor Mihály, Engi József, Vass 
Ferenc és Pallagi Endre is idő 
előtt tett eleget vállalt kötelezett , 
ségének. Hasonlóan jó munkát 
végeztek a körzeti felügyelők s, 
akik felajánlották, hogy az 1952— 
53-as gazdasági évben szerződésre 
kerülő földterület 40 százaléka no-
vember 7-ig szerdödést kötnek 
Ezt a munkát úgy kívánják elvé-
gezni, hogy megmagyarázzák a dol-
gozó parasztságnak, mit jelent, ha 
a dolgozó nép államával szerző-
dést kötnek. Elmondják, hogy a 
dolgozó parasztság a szerződött 
területre időben kapja meg a ma-
gasabb terméshozam b'ztosítása 
érdekében a védőanyagokat és 
holdanként a 600 kilogrammon fe-
lüli must után jelentős összegű 
felárat kapnak. 

A fizikai dolgozóik is értékes fel-
ajánlásokat tettek november 7. 
méltó megünneplésére. Vállalták, 
hogy eddigi teljesítményüket átlag-
ban 

öt százalékkal teljesítik túl. 
Fischer La jos például Ígéretet tett 
arra, hogy eddigi teljesítményét 130 
százalékról 135-re emeli fel. Fi-
scher Lajos vállalását túlteljesítve, 
150 százalékos átlagteljesítményt 
ér el. Gyuris Mihály 130 százalék-
ról 138 ra emelte teljesítményét. 
BOZSÓ Piroska 108 százalékról 123-
ra Nagy Lajosné 103 százalékról 
125-re, Ungi Pál 106 százalékról 
117 százalékra emellé fel teljesítmé-

nyét. Tóth András 109 százalék he-
lyet(_ 111 százalékra teljesíti nor-
máját . Szalma István 108 százalék, 
ról 115 százalékra emelte teljesít-
ményét. Csetneki Lajos az eddigi 
106 száz'ajékos teljesítményét túltel. 
jesítve 114 százalékra teljesíti nor-
máját. . Kükovccz András pedig 117 
százalékos átlagteljesítményt ért 
Szöllősi Imre pincemester novemibe-r 
7- tiszteletére felajánlotta, hogy az 

' eddigi munkát jó szervezéssel négy 
ember munkaidejének megtakarítá-
sával, túlóra nélkül határ időre végzi 
el. Szöllősi Imre valóra ís váltotta 
igéretét. Munkáját négy munkaerő 
megtakarításával mindenkor ponto-
san ha j t j a végre. A csökkentéit lét . 
számmal ugyanilyen jó munkát vé_ 
gez Szabó István pincemester is. 

Az eredmények mellett akadnak 
hibák is, különösen a munkafegye-

lemben. A könyvelési osztály pél-
dául 

nem használja ki 
a munkaidőt. Az osztályon még min-
dég sok és rendszeres a túlóra. A 
központ közel hetven do'.gozóji kö-
zül 11-en egyáltalán n?m t a r t j ák be 
a 10 perces mozgalmat és amíg a 
többiek a munka kezdete előtt 10 
perccel, vagy még többel is ott van. 
nak munkahelyükön, ők a munka 
kezdetének idejére, vagy késve ér-
keznek be a vállalathoz. Ilyen a 
többi között Gyuris Rózsi, Ferenczi 
Györgyné, Grulich Sarolta és a Szé. 
nyei házaspár. Ezek a do'gozók vál-
toztassanak a munkához való viszo-
nyukon és kövessék a. fizikai és a 
többi adminisztratív dolgozók példá-
ját, hogy a Borforgalmi Vállalat 
dolgozói minél hamarabb elküldhes. 
sék Rákosi elvtársnak győzelmi je-
lentésüket vállalásuk b-ífeisaéwirő!. 

A bolgár állami fervbizottság jelentése 
1952 harmadik negyedévi terv 

teljesítéséről 
Szófia. A Bolgár Állami Tervbi-

zottság kiadta jelenlését az 1952. év 
harmadik negyedévi tervteljesítési-
ről. 

Az ipari termelés a harmadik ne-
gyedévben 17 százalékkal múl 'a fe -
lül 1951. év hasonló időszakának 
eredményé!. Az egyes minisztéri-
umok tervteljesítése a mult év ha-
sonló időszakához képest jelentősen 
emelkedett. így például az építő-
iparban az emelkedés 48 százalék. 

1952 harmadik negyedévében si-
keresen fejeződölt be a termés be-
takarítása. A dolgozó parasztság 

időben eleget tett beadási kötele* 
zettségének. 

1952 harmadik negyedévében 4.4 
százalékkal nagyobb területet vetet-
lek bc, mint a mult év hasonló idő-
szakában. Az állatállomány jelentő-
sen emelkedett. 

A jelentés végül megál lapí t ja , 
hogy összehasonlílva a mult év ha -
sonló időszakával, a bolgár dolgozó 
nép jóval több rizst, cukrot, cukor, 
terméket, éto'ajntt, húst, húsárut, 
különféle sajtot, tojást, pamutot, 
gyapjú- és selyemszövetet, cipőt, 
bútort, kályhát és más terméket vá-
sárolt, mint tavaly. 

fl Szegedi Texlilmüvelc dolgozói októberben több mini 
nyolc és félezer kg. fonalai termeilek terven felül 

A Szegedi Textilművek dolgozói a 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 35. évfordulójának tisztele. 
tére megfogadták, hogy október ha-
vi tervük túlteljesítésével nagyrész-
ben behozzák harmadik negyedévi 
lemaradásukat. 

A lemaradást akkor főként az 
okozta, hogy a műszaki dolgozók, 
művezetők nem tudták elég gyorsan 
kidolgozni azokat a technológiai el-
járásokat, amelyeket egy újfajta 
anyag feldolgozására való áttérés 
megkövetelt. Hiba volt az is, hogy 
lazult a munkafegyelem. a fonónők 
elhanyagolták a gépek karbantartá-
sát. Főként a nyújtóhengerek tisztí-
tására' nem fordítottak kellő gondot, 
ami a szálszakadások számát nö-

\ vette. 
j A november 7-i felajánlás, az ok-
j tóber havi terv egy százalékos túl-
te l jes í tésére adolt szó azonban a 
fonónőket és a műszaki dolgozókat 
egyaránt jobb munkára serkentette. 

Számos intézkedést vezettek be a 
műszaki feltélelek megjavítására, s 
a munkaverseny kiszélesítésére. Az 
előfonó valamennyi gépét felülvizs-
gálták és az új követelményeknek 
megfelelően beállították. A gyűrüs-
foná mellett most már az előfonó-
tan is bevezették az önálló elszámo-
lási rendszert. A művezetők a kifüg-
gesztett kartonokról leolvashaf jak, 
hogy az egyes fonógépek milyen 
feliételekkel, milyen önköltséggel 
dolgozni k, s ez r o g y segítséget je-
lent számukra a hibák okának fel-
kutatásában. 

A helyes munkamódszerek elsajá-
títására a kártolók és a nyújtógép-
kezelők 10 órás tanfolyamon vettek 
részt. Az eddiginél r.rgyobb gondol 
fordí tanak a pamutban lévő szeny-

nyeződések eltávolítására, A kárte-
lóbao u gépek dobját most nem két-
óránkint, há rem másfétóránkint 
lisztt'lják. 

Számos sztahanovista, miután ma-
ga, elsajátította az ú j anyag feldol-
gozásának feltételeit, vállalta, hogy 
a Rőder-mozgalom keretében átadja 
munkamódszerét a tsmieljesítésben 
lemaradt dolgozó társának. 24-en 
adlák á t ilyen módon tapasztalatai-
kat, ami ezt eredményezte, hogy ok-
tóber elejéhez viszonyíiva 30 száza-
lékkal csökkent az üzemben a nor-
ma alatt teljesítők száma. A felaján-
lások teljesítésében elsősorban a 
kommunisták mulatnak példát. Kö-
zülük Barna Jolán fonónő vállalta, 
hogy 111.8 kg-os napi tervével 
szemben november 7-re eléri a 115.5 
kg-ot, már 125 kgr- ra emelte napi 
teljesítményéi. Vencel I rén 7 kiló-
val teljesítetté túl vállalását: ő is 
125 kg-ot termel naponta. A kom. 
munisták példamutatása az üzem 
többi dolgozóját is magával ragad-
ta, s eddig 233 fonónő teljesítette 
november 7-i felajánlását. 

A versenymozgalma ( segílt, hogy 
egy hét óla minden gépre kifüg-
gesztik a dolgozók fe la jánlását és 
r.api tervének teljesítését. 

A jobb műszaki feltételeik, s az 
egyre jobban kibontakozó munka-
verseny eredménye, hogy az üzem 
dolgozói napról-napra túlteljesítik 
tervüket. Amíg, október 21-én 101, 
25-én 194, 28-ám már 107*2 száza-
lékra teljesítette az üzem nripi ter-
vét. Októberben eddig 8.644 kiló-
g'-amm fonalai termellek terven fe-
lül, amelyből szövés, illetve további 
feldolgozás, ulán min'egy 20.000 női 
ruhá t lehetne készíteni. 

Nagyarányú árleszállítások 
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban 

Phcnjan (TASZSZ). A koreai la . 
pok hírt adnak arról, hogy a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársa-
ság szövetkezeti üzleteiben, vala-
mint a városi és falusi piacokon je . 
len'.őscn leszállították aiz élelmiszer-
árakat . 

A legfontosabb n'Jpélelmezési cik. 
kek ára az ez évi júniusi árak egy-
harmadára csökkent. A közszükség-
leti és ruházati cikkek árai t 60 szá-
zalékkal szállították le. 

A SZKP pártszervezetei aktívaértekezleten vitatják meg 
A XIX. KONGRESSZUS HATÁROZATAIT 
Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unióban pártaktívaértekezleteken 
vitat ják meg a SZKP XIX. kon-
gresszusának munkáját . 

A moszkvai városi pártszervezet 
aktivaéitekezletén N. Sz Hruscsov, 
az SZKP Központi Bizottsága és 
a moszkvai pártbizottság titkára 
tartott beszámolót a XIX. kon-
gresszus munkájának eredményei-
ről. Az értekezlet résztvevői egy-
hangúan helyeselték a XIX. kon-
gresszus határozatéit és kijeién let-
tek: A moszkvai pártszervezet 
minden erejével azon tesz, hogy 
becsülettel teljesítse ezeket a ha-
tározatokat. 

A leningrádi városi pártszervezet 
aktívaértekezlete két napon keresz-
tül tartott. Az értekezleten fel-
szólalók elmondották, hogy a lenin-

grádi kommunisták az egész szov. 
jet néppel együtt nagy lelkesedés, 
sel fogadták a XIX. pártkongresz-
szus határozatát és J . V. Sztálin 
beszédét. A leningrádi üzemekben 
é6 gyárakban fokozódik a tömegek 
politikai és szakmai tevékenysége. 
A pártszervezetekben megkezdődött 
a kongresszus határozatainak, J . 
V. Sztálin beszédének és „A Szo» 
cializmus közgazdasági problémái 
a Szovjetunióban" című művének 
mélyreható tanulmányozása. 

A kongresszus történelmi jelen-
tőségű határozatai hatalmas ter-
melési és politikai fellendülést vál . 
toltak ki Lettországban is, 

A Távolkelet és Szibéria sok vá . 
rosában ls tartottak aktívaértekez-
letet. 

A Szegedi Textilművek kul túr csoport ja 
és a tápéi együttes is bemutatta már műsorát 

az üzem, illetve a község dolgozóinak 
Kultúrcsoportjaink nagy lelkese-

déssel, szorgalmas próbázásokkal 
készülnek a művészeti együttesek 
II. országos versenyére. Számos 
csoport mutatta már be műsorát 
sa já t üzemének dolgozói előtt. 

A Szegedi Textilművekbon még 
soha nem volt olyan nagy az ér-
deklődés kuttúrelöadás iránt, mint 
most. Nemcsak a dolgozók, hanem 
hozzátartozóik is eljöttek és nagy 
figyelemmel kísérték végig az elő-
adást. Ugy döntöttek, benevezhet 
ae együttes az országos versenyre. 
Ugyanakkor több javaslatot tettek 
annak érdekében, hogy még töké-
letesebb legyen az előadás. Kifo-
gásolták, hogy az „őrmester" című 
egyfelvonásos vígjátékot a színját-
szók még nem tanulták meg elég-
gé. 

Az országos hírű tápéi együttes 
16 bemutatta már ú j népi játékát, 
a ,,merlgetős"-t, a község dolgozói-
nak. Az előadáson résztvett a falu 
apraja-nagyja. A több, mint 60C 
személyt befogadó teremből sokan 
kiszorultak az utcára. Az együttes 
eddigi sikereihaz mindig nagyban 
hozzájárult az, hogy nemcsak a 
szereplők, hanem a falu dolgozói 
i® szívügyükinek tekintették az 
együttes munkáját. Most is igy tör-

tént. Az öt órakor kezdődő bew 
mutatóhoz közel ötvenen szóltak 
hozzá és még éjfélkor 4S együtt 
tanácskoztak, vitatkoztak. Az ú j 
népdaljáték azokat az időket ele. 
veníti fel, amikor még Tápén ke-
vés volt a kút és a Tiszára jár-
tak a legények és leányok a víz-
ért. A csoport legidősebb tagja, 
„Ács Gyuri bácsi" egy rég' bal-
ladát idézett fel. A ballada arról 
szól, hogy a múltban a szerelme-
sek' sem találhatták meg mindig 
egymást. Az egyik szegény lány 
gazdag fiút választott és mert a 
fiú szülei ellenezték a házasságot, 
a Tistzába ölte magát. Az írószö-
vetség szegedi csoportjának egyik 
tagja már fel is dolgozta a balladát 
és az együttes ezzel kezdi a szá-
mot. A bevezető verssorokat Tari 
Józsefné dolgozó parasztasszony, 
a csoport egyik tag ja irta. Az 
egyik idős, már 80 év felé járó 
parasztasszony újabb, edig még 
az együttes előtt is is-
meretlen tápéi népdalt éne. 
kelt el, a „Kiöntött a Tisza vÍEe"-t 
amit az együttes ugyancsak beik-
tatott műsorába. Többen felaján-
lották, hogy kölcsönadják korsói, 
kat, amelyeket még abból az idő-
ből őriztek meg, am'kor a Tiszára 
jártak merigetni. 

KALMÁR LÁSZLÓ 
egyetemi tanár 

a Bolyai Intézet békeküldötte. Fá-
radhatatlanul végzi tudományos 
munkáját és kitartó szorgalommal 
neveli, tanítja az ú j értelmiséget. 
Ezt í r ja küldötté vaJó választása 
alkalmából: 

. Bizonyságot keTÍ tennünk népünk 
törhetetlen békeakaraláról. aminek 
annyi tanújelét adták a békehar-
cosok építőmunkájukkal, de egy-
ben elszántságunkról is." 

BÉKEKÜLDÖTTEINK 

GAZDAG JAKOK 
brigádvezető, 

KISPÉTER FERENCNÉ 
sztahánovista. 

az Űjszegedi Kender" és Lenszövő 
Vállalat tömlőszövő üzemrész dol-
gozóinak hékekü'.dötte. Huszonhét 
éve dolgozik az üzemben. ,,A III. 
Magyar Békekongresszus tiszteleté, 
re ígérem, hogy napi 48 ezer vetés 
helyett, 60 ezer vetést érek el-'' Fel-
ajánlását már eddig 141 százalékra 
teljesítette. 

az Alkotmány tszcs tagja, öthó" 
napos iskolán volt s mégis majd-
nem 400 munkaegységet teljesített. 
Amikor megválasztották békekül-
döttnek, ezeket mondotta: 

„A múltban nekünk, dolgozó pa-
rasztoknak, csak a megvetés és 
megaláztatás ju to t t osztályrészül. 
Más kezc lába voltunk. A d csőséges 
Szovjet Hadsereg adta meg szá-
munkra- hogy saját országunkban,-
mint megbecsült emberek élhetünk 
és építhetjük a szocializmust. A 
béke megvédése mindarundunk ügye. 

ÁRVA ANTALNÉ 
sztahanovista 

az Első Szegcdi Cipész KTSZ dol-
gozója. Am :óta megvá'-asztották bé-
keküldöltnek, lelkes,cn készült a 
mai napra- Akkor 173 százalék volt 
a napi teljesítménye és megfo-
gadta: 

••Azon "igyekszem, hogy jobb mi-
nőségi munkát készítsek és még 

I magasabb százaiékot érjek el, mint 
r eddig. 

DUDÁS DEMATrií.NÉ 
háziasszony 

a felsővárosi Kossuth Békebizottság 
küldötte. Kilenc gyermek boldog 
anyja, díszoklevéllel c-s II. fokoza-
tú anyasági érdemrenddel van ki-
tüntetve. Az MNDSZ-ben és a bé-
kebizottságban kiváló munkát végez. 

„Mi asszonyok is a békéért har-
colunk — mondotta —. hogy biz-
tosítsuk gyermekeink boldog jövő-
tót"-


