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Az élelmiszeripar élüzemei 
' Az élelmiszeripari minisztérium 
JU élelmezcsipari dolgozók szak-
szervezetével együtt értékelte a I I I . 
negyedévi eredmények alapján az 
„élüzem" ciniért folyó verseny ál-
lását és a következő sorrendet álla-
pította meg: 

M A L O M I P A R 

Elilzem: Tisza Malom, Szeged. 

Negyedéves termelési tervét 119.1 

százalékra teljesítette. 

HÍJTÖ- ÉS RAKTARGAZDAL-

X O D Á S I I PAR 

Élüzem: Szegedi Hűtőipari Válla-

lat. I I I . negyedéves tervét 179.6 

százalékra teljesítette. 

Jelentések a forradalmi műszak 
eredményeiről 

' A X I . SZ. AUTÓJAVÍTÓ 

VALLALAT 

dolgozói a forradalmi műszak alatt 
kimagasló eredményeket értek el. 
A Kiss alvázszerelő-brigád az eddig 
még soha el nem ért 200 száza-
lókért küzd. Versenyben van ve-
lük a fényező-torigád, a Beloiannisz 
karosszéria-brigád. 

A raktárból al ig győzték kiadni az 
alkatrészeket és egyéb anyagokat. 
A verseny egyre fokozódott. Kócsó 
Pál sztahánovista, amikor a fel-
ajánlását megtette, úgy határoeott, 
hogy 200 százalékot ér el. Est túl-
haladva 207 százalékot teljesített a 
forradalmi műszak napjaiban. Csó-
kás! János és Tóth Lajos villany-
szerelők az üzem repedés-vizsgáló-
jának transzformátorát javították. 
Ez négynapi munka lett volna — 
két nap alatt végezték el. 

Szép eredmények születtek a 
motorszerelő műhelyben is. Két 
nap alatt őt motort adtak á t telje-
sen kész állapotban. Az esztergá-
lyos műhelyben Kl iv inyi László 
203, Szikora Gábor 201 százalékot 
teljesített, Csúcs István karosszéria 
akatos pedig elérte a 250 százalé-

ko t 

Sarnyai Vencel 

A SZEGEDI 

KÖTÉL- ÉS H A L Ö G T A R 

atunkásai lelkeshangú röpgyülésen 
beszélték meg, hogy november 7-ét 
megelőző héten forradalmi műsza-
kot tartanak. A dolgozók közül 
iiitotoen má r az első napokban telje-
sttették vállalásukat. Javult a hálók 
minősége is. Teleki Lajosné 158 
százalékot ért el, Móczó Jú l i a gépi 
hálókötő 110 százalékra teljesítette 
napi tervét. Gá l Katal in i f júmun-
kás sztahánovista 141, Veszeli 
György né pedig 145 százalékos 
eredménnyel köszönti az Októberi 

Forradalom ünnepét. Valamennyien 
hiba nélkül, elsőrendű minőségű 
hálókat készítettek. A D ISZ fiata-
lok közül Kis-pál Erzsébet és Lo-
vászi Piroska tűntek ki, akik 160 
százalékos teljesítménnyel dolgoz-
nak. A kötéltelepen Kása József 
kötál íonó sztahánovista is 160 szá-
zalékos eredményt ért el a forra-
dalmi műszakban és Berek Lajos 
sztahánovista kötélfonó csupán 2 
százalékkal maradt mögötte. 

Zsadányi Gáspárné 

A Z ELSŐ SZEGEDI 

SZABÖ KSZ 

dolgozói az Októberi Szocialista 
Forradalom 36. évfordulója tiszte-
letére 13.400 forint értékű munka-
felajánlást tettek. Tervük túltelje-
sítésével, a minőség javításával 
akarnak ünnepelni november 7-én. 
Kivá ló munká jukka l eddig má r 
sok dolgozó kitűnt a forradalmi 
műszakban. 

A kézimunka részlegen Sül i Jó-
zsefné teljesítménye emelkedik ki. 
ö hosszabb ideig nem érte el a 100 
százalékot és most 87-ről, 100 szá-
zalékra fokozta termelését. Lakatos 
Lajosné 120 százalékos teljesít-
ményt vál lalt — 157 százalékot ért 
el. A mérték után dolgozó részle-
günknél Kothencz Sándor 127, Vé-
ber János 217, Magyar Antal 203 
és Szabó János 131 százaiékos telje-
sítménnyel dolgoznak. K ivá ló mun-
kát végez még Gyarmat i Sándor, 
akinek 162 százalékos a teljesítmé-
nye, Bitó György, aki 214 száza-
lékot ér el és Széli Józsefné, aki 
181 százalékra teljesíti tervét. Le? 
hetne még sorolni azokat a dolgo-
zókat szövetkezetünkben, akik a 
forradalmi műszak alatt lényege-
sen javítottak mennyiségi és minő-
ségi munká jukon . 

Tóth Ferenc 

Értelmiségi békenagygyűlés az Ady-téri Egyetemen 
TSc.dden este az értelmiségi bé-

kenagy gyűlés alkalmára dísz-
be öltözött az Ady-téri Egyetem 
Auditórium Maximuma. Égszínkék 
drapériák, vörös és piros, fehér, 
zöld zászlók közül emelkedett ki a 
budapesti Szabadság-szobor kicsi-
nyített mása. Egy feliraton Joliot 
Curie, a Világ Békatanács elnöké-
nek szava szólt a gyűlés résztve-
vőihez: „Ma talán még inkább, mini 
bármikor, szükség ran a jószándé-
kií tudományos dolgozók egysé-
gére". 

Az Egyetem órája hatot mutat. 

Gyülekeznek a békenagygyűlés 

résztvevői. Idős, őszhajú tudósai;, 

feleségeikkel lassan lépkednek fel a 

lépcsőn, ők korábbem elindultak, 

nem akarnak elkésni. Eiafal taná-

rok, művészek igyekeznek a gyűlés 

színhelyére. A gyűlés résztvevőt 
közölt van Kiss Árpád, a Termé-
szettudományi Kar dékánja, a ké-
mia tudomány doktora, a felső-
oktatás kiváló dolgozója, Kollár 
Pálné, munkaérdemrenddel kitün-
tetett Zeneművészeti Szakiskola 
igazgatónője, Kolt/iy Kasztner Jenő 
egyetemi tanár, Kiss István, a Fő-
iskola biológiai tanszékének vezet-
töje. Lakó Ferenc, a Szegedi Gőz-
fűrész műszaki osztályának veze-
tője, kétszeres sztahánovista, Mar-
tonyi János, a Szegedi Tudomány-
egyetem rekiorhelyettese és még sok 
értelmiségi dolgozó. 

A 3 elnökség tagjai elfoglalják 
- ' helyüket. Az elnökség tagjai: 

Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas 
egyetemi tanár, Baráti Dezső, a 
Bölcsészkar dékánja, Wagner Ri-

Komócsin Zoltán elvtárs beszéde 

ehdrd egyetemi tanár, Fodor Gábor 
egyetemi rektor, Kossuth-díjas aka-
démikus, Paniuk István *lvlárs, a 
Csongrádmegyei Pártbizottság affit. 
prop. titkára, Toldi István Kos-
suth-díjas, a Petőfi-telepi I. sz. ál-
talános iskola igazgatója, Valtner 
Károly, a Gyermekklinika igazga-
tója, Nagy Sándor, a Textilmű-
vek mérnöke. Tóth Jánosné makói 
főorvos, Szőkefalvi-Nagy Béla két-
szeres Kossuth-dijas egyetemi ta-
nár, Dr. Búza László, a. Jogi Egye-
tem dékánja, akadémikus, Csillag 
Miklós, a Szegedi Állami Nemzeti 
Szinház igazgatója. 

Fodor Gábor elvtárs üdvözli a 
megjelent békeharcosokat és átadja 
a szót Komócsin Zoltán elvtársnak, 
az MDP Központi Vezetősége agit. 
prop. osztálya helyettes vezetőjé-
nek. 

A Csongrádmegyei Épületszerelő Vállalat 
teljesítette évi tervét 

A Csongrádinegyei Épületszerelő 
Vállalat dolgozói nevében örömmel 
jelentjük, hogy fogadalmunkat, 
amelyben az évi termelési tervünk 
forint értékben való tejesítését vál-
LI tak november 7-re. november 
2-án teljesítettük. Ez t nagymérték-
Ive,, elősegítette az, hogy október 
havi módosított tervünket dolgo-
zóiak 160 százalékra teljesítették-

Most újabb Ígéretet teszünk. Az 
Ujszegedi Kender-Lenszövő Válla-
lat versenyfelhívásához mi is csat-
lakoztunk és az év végéig 700 ezer 
forint tervtútteljesítést vállaltunk. 
Ezt megtoldjuk és újabb százezer 
forint értékű szerelési munkát vég-
zünk el terven felül. 

Erdélyi Péter ÜB. elnökhelyettes 
Kovács István igazgató 

SZEGEDI JEGYZETEK 

r> Tegye ahová akarja 6  

Bármerre járunk 
városunk egészség-
ügyi intézményeiben, 
kórházban vagy kli-
nikákon, a legna-
gyobb megelégedés-
sel tapasztalhatjuk a 
rendet és a tisztasá-
got. Ehhez az ered-
ményhez nagyban 
hozzájárult a szovjet 
,,Makarovi Mozga-
lom" elsajátítása, 
amely kórházkultú-
ránk fejlesztését se-
gíti elő. A „Makarovi 
Mozgalom" bevezeté-
se óta egészségügyi 
dolgozóink sokkal 
eredményesebb mun-
kát végeznek, bármi-
lyen munkareszorton, 
mint eddig. A szovjet 
példa nyomán mind 
szélesebb körben ja-
vítják meg a betegek-
hez és munkatársaik-
hoz való viszonyu-
kat. 

Nem mindig van ez 
igy azonban az Or-
vostudományi Egye-
tem I. sz. Sebészeti 
klinikáján. Ez az 
alábbi példa is bizo-
nyítja: 

Pénteken délelőtt 
az I. sz. Sebészeti kli-
nikán volt dolgom, 
s ahogy a folyosón 
mentem keresztül, ott 
láttam a következő 
esetet. 

'A főápolónővér 

Bessenyei Elei — ki-
lépett az egyik aj-
tón, s cigarettára 
gyújtott. Pár pilla-
natig tétovázva tar-
totta a gyufát, gon-
dolkozva azon, hogy 
vájjon hová dobja. 
A folyosó ragyogott 
a tisztaságtól, nem 
volt ^szive" eldobni, 
s ebben a pillanatban 
jött; a nem várt se-
gítség, Egy hivatal-
segéd fordult be a 
folyosón, kezébe ira-
tokkal sietett a dol-
gára. A főnévéinek 
felcsillant a szeme, 
hirtelen odalépett hoz-
zá, s még mielőtt a 
csodálkozó hivatal-
segéd ellenkezhetett 
volna, kezébe nyom-
ta az elégett gyufa-
szálat. 

— Tegye ahova-
akarja — mondotta, 
s megkönnyebbülve 
indult tovább. mint 
aki jól végezte dol-
gát. 

A hivatalsegéd csak 
egy pillanat múlva 
ocsúdott fel meglepe-
téséből. — s nagyon, 
helyesen — megmond-
ta Bcssenvei. Etel-
nek. hogy dobja az 
elégett gyufát a fo-
lyosóm erre a célra 
elhelyezett tartóba, 
hiszen a hivatalsegé-
dek nem azért van-

nak alkalmazva, hogy 
egyes személyeket 
szolgáljanak ki. Erre 
a főnövér megsértőd-
ve válaszolt: 

— Mi az, talán nem 
tetszik? Nem kell 
olyan válogatósnak 
lenni! — A „Kedves 
Főnővérke", aki el-
várja, hogy így szó-
lítsák, vagy ahogy 
mások nevezik: B i-
buska nővér nem 
gondol arra, hogy 
nem valami nagy 
„kedvességre" vall a 
viselkedése. Önnek, — 
aki az emberek meg-
mentésének és az éle-
tük visszaadásának 
szentelte életét. — kel-
lene legjobban tud-
nia, hogy legfőbb er-
tek az ember. A hi-
vatalsegédek ma már 
nem azért vannak, 
hogy alázatosan les-
sék egy-egy orvos 
vagy ápolónő paran-
csait. hanem ők is 
megbecsült dolgozói a 
társadalomnak. Bi-
zonyára Ön is meg-
alázónak érezné, ha 
például a felettesei 
hasonlóan bánnának 
Önnel, s a kezébe 
nyomva a kiégett 
gyufát azt monda-
nák — tegye ahova 
akarja! — 

— R — K — 

Komócsin elvtárs beszédéi a Bé-
ke V^ig tanács budapesti ülésének 
felhívásával kezdte: „Uj reménység 
született. Ma már minden ember 
látja, hogy lehetséges a megegye-
zés". — mondja a felhívás. — Az 
1953-as év a nemzetközi helyzel 
bizonyos fokú enyhülésének az éve. 
Komócsin elvtárs arról beszél, hogy 
a béketábor győzelmeinek legfon-
tosabb tényezője a Szovjetunió kö-
vetkezetes békepolitikája. Másik 
tényezője az imperialista hatalmak 
közötti ellentétek éleződése és vé-
gül a viliig népeinek rendíthetet-
len békeharca, békeakarata. A mai 
nemzetközi helyzet gyakorlatban 
mutatja és bizonyítja, hogy lehet-
séges a békés együttműködés a Szov-
jetunió és a nyugati tökésorszá-
gok között. Most tovább kell kö-
vetetni a budapesti felhívás megva-
lósítását. Öljenek le a nagyhatal-
ma]: és tárgyaljanak! 

'A béketúbor sikerei nyomán as 
imperialistát: is kénytelenek fel-
vetni a tárgyalások kérdését. Ter-
mészetesen különbség van a tárgya-
lások kérdésének felvetésében, a 
Ssovjetunió és az imperialisták 
közölt. Az imperialisták a tárgyalá-
sok megkezdése előtt, maguk között 
előzetes feltételekben akarnak meg-
állapodni. Igy nem lehet és nem is 
szabad a Szovjetunióval tárgyalni! 
Hogy a tárgyalások létre jönnek-e, 
az attól is függ, hogy a népek kö-
vetelik-e továbbra is következete-
sen a nagyhatalmak tárgyalásai-
nak megkezdését, függ a Szovjet-
unió békepolitikájának sikereitől és 
az imperialisták közötti ellentétek 
növekedésétől. Ma a legnagyobb 
ellentét az Amerikai Egyesült Ál-
lamok és Anglia között van. Első-
sorban gazdasági ellentét ez. Harc 
folyik a piacokért. De némcsak 
gazdasági ellentét, hanem politikai 
ellentél is jelentkezik az egyes 
imperialista országok között. Az 
Amerikai Egyesült Államok által 

diktált nyers, brutális politika kezd 
egyre kényelmetlenebb lenni ezen 
országok tőkés vezetőköreinek. As 
Amerikai Egyesült Államok akadá-
lyozzák, hogy Anglia és más nyu-
gati országok Kínával, a Szovjet-
unióival ís a népi demokratikus or-
szágokkal gazdasági kapcsolatot te-
remtsenek. A békemozgalom, olyan 
fontos tényezővé vált, amellyel szá-
molni kell a hatalmon lévő kor-
mánynak. Vannak azonban olyan 
jelek, amelyek a béke híveit éber-
ségre intik. Bár szavakban van bi-
zonyos változás a kapitalista orszá-
gol: külpolitikájában, de tettekben 
lorábh folytatják a háborít előké-
szítését. Ezt mutatják a nyugalné-
metországi választások, a koreai 
helyzet, a kísérletek a vietnámi há-
ború kiszélesítésére és az az erőfe-
szítés. az 'Amerikai Egyesült Ál-
lamok részéről. hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének alapokmá-
nyait megváltoztassák. 

Ezeknek a tényeknek összefüggé-
sében beszélt Komócsin elvtárs a 
békeharc jövőjéről, majd azt mon-
dotta el, hogy a béke ügyét szotgdl-
ják a Szovjetunióban a népi demo-
kráciákban, így a Magyarországon 
is hozott intézkedések. Míg mi 
erőfeszítéseket leszünk a mezőgaz-
daság fellendítésére, az élelmiszer-
viszonyok megjavítására. addig 
egészen más a helyzet a tőkés orszá-
gokban. Az 'Amerikai Egyesült Ál-
lamokban mezőgazdasági válság 
réme fenyeget. 1952-ben a mezőgaz-
dasági termékek ára 12 százalékkal 
esett, a farmerek adóssága 2 milli-
árd dollárral emelkedett. 1953. jú-
niusában 4.5 milliárd dollár eladha-
tatlan mezőgazdasági termék gyűli 
össze n raktárakban. A válság elő-
re veti árnyékát,, a munkanélküliek 
száma növekszik. Newyorkban pél-
dául június végén 260 közalkalma-
zotti állást hirdettek, s erre 3000 
munkanélküli jelentkezett. 

Könnyen le lehet mérni a Szov-

jetunió és az 'Amerikai Egyesült 
Államok politikája közötti különb-
séget. A Szovjetunió politikájára 
a jólét növelése, a békéért való 
következetes harc, az Amerikai 
Egyesült Államok politikájára as 
életszínvonal csökkenése, a há-
borúra való törekvés jellemző. A 
Szovjetunió, habár rendelkezik a 
hidrogén-bomba titkával, mégis kö-
veteli, semmisítsék meg a tifnneg-
pusztító fegyvereket. Az Amerikai, 
Egyesült Államokban az atom- és 
hidrogén-bomba rémségeiről szá-
molnak be az egyszerű embereknek, 
az újságok. 

Válunk, a pdrt és a. kormány új 
politikája megfelel azoknak a vá-
rakozásoknak, amelyeket a magyar 
nép fűz a párthoz és kormányhoz. 
Érvényt akarunk szerezni a szocia-
lizmus gazdasági alaptörvényévek. 
A nehézipar fejlesztésében az el-
ért eredmények stabilizálására tö-
rekszünk. Nagyobb mértékben fej-
lesztjük a mezőgazdaságot. A több 
búza előfeltétele a városban lakó 
dolgozók életszínvonala megjaví-
tásának. A mezőgazdaság fejlesz-
tésével nyersanyaggal látjuk el 
iparunkat. Az új politika lehetővé 
teszi, hogy az országban kibonta-
kozzék a béke, a jólét. A béke. jói-
Tét. munka jelszava szoros össz'-
függésben állnak egymással. A ter-
melőmunka minőségének megjaví-
tása egyel jelent a béke erősítése, 
vei. Nemcsak kívánni kell a békét, 
hanem szolgálni is. 

A világ békéért harcoló népe ér-
zi, hogy ü) reménység született. Vi-
lágosan látja és tudja, hogy a bé-
ke elérhető, s rajtunk ált, hogy el-
érjük. 

Komócsin elvtárs Petőfi szarai-
val zárta be nagy tapssal fogadott 
beszédét: 

Békát, békét a viláqnafc. 
De ne zsarnok kénytől 
8ékét csupán a szabadság 
fe|Szente]t kezéből 

November 15-én megnyílnak 
a szakosított vájártanuló 

intézetek 
A Munkaerőtartalékok Hivatala 

idén ősszel a sajószentpéteri, tatai, 
móri , pécsi, nagymányoki és kom-
lói vá jártanuló intézeteket szakosí-
totta. Az újt ípusú szakosított vá-
jártanuló intézetekben november 
15-én megkezdődik a tanítás. Az 

j intézetekbe még lehet jelentkezni. 
' Az iskolán egy év alatt képezik bá-
1 nyásszá a fiatalokat. Az első hó-
Í napokban a tanulók általános ké-
I pet kapnak a bányamunkáról , ma jd 
! a fejtési vá jár , elővájó vájár, vagy 
az aknamélyítő vá j á r szakon foly-
tatják tanulmányaikat . Korszerűen 
felszerelt otthonokban laknak s a 
tanulók ingyenes á l lami ellátást, 
valamint tanulmányi eredményük 
arányában pénzt is kapnak. 

November első felében t ö b b 

fontos új közlekedési 
létesítményt adnak át 

rendeltetésének 
Több új fontos közlekedés: léte-

sítmény készült el. November 5-én 

ünnepélyese,, adják át rendelteié-

nek a Komló és Hird között meg-

épített 11 km hosszúságú keskeny-

vágá.iyú vasútvonalat. Néhány nap-

pal később, november 8-án Győr-

ben felavatják az Újjáépített kettős 

Rába-hídat. November 15-én adják 

át a forgalomnak a Budapest— 

Nagykanizsa közötti főközlekedési 

út B a la tonkeres ztúrtól Nagykani-

zsáig újonnan épült 43 km hosszú 

szakaszát. 
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PARTÉPITÉS 
ntmutatást nyújt a mindennapi 

pártmunkában 

Ünnepségek november 7. alkalmából 

A dicső győzelmű Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 36. 
évfordulójának megünneplése al-
kalmából a Magyar Dolgozok 
Párt ja Szeged Városi Bizottsága és 
a városi tanács 1953 november 
7-én este 7 órai kezdettel ünnepsé-
get rendez a Szegedi Ál lami Nem-
zeti Színházban. Itt ünnepi beszé-
det Karácsonyi Béla Kossuth-díjas 
egyetemi docens, országgyűlési 
képviselő mond. A beszéd után ün-
nepi kultúrműsor lesz, 

7-én délelőtt 11 órakor a Szé-

chenyi-téri Szovjet Hősi Emlék-
műveknél és a Dugonics temető-
ben egyidejű koszorúzás lesz, mely 
alkalomból Szeged dolgozóinak 
képviselői hálával emlékeznek meg 
a szabadságunkért elesett Szovjet 
Hősök emlékéről. 

November 6-án este valamennyi 

szegedi üzemben s munkahelyen 

műsoros ünnepi gyűlések kereté-

ben emlékeznek meg/Szeged dol-

gozói a forradalom győzelmének 

évfordulójáról. 

Rz Űjszegedi Kender-Lenszövögyar már három és fél 
tonna hulladékontvénv! adott át a Szegedi Vasöntödének, 

ahol ebből ötven elektromotor öntvényt készítetlek 
Az Ujszegedi Kender-Leaszüvő-

gyár dolgozói a legutóbbi vasgyüj-
tő hét sorá.i 26 tonnás tervüket Ita-
tandó előtt 37 to lnára teljesítették. 
Több dolgozó kapott pénzjutalmat 
lelkes munkájáért . 

A hulladék felkutatás ezután sem. 
állt meg az üzemben. Most az önt-
vényraktár átrendezése során min-
den ©gyes darabot számba vesznek 
és a hibás, hasznavehetetlen öntvé-
nyeket kiselejtezik. Ezzel nemcsak 
sok vasat adnak vissza a népgaz-
daságnak. hanem a rendezett rak-
tárból sokkal gyorsabban és pon-
tosabban tudják a műhelyeket a 

szükséges alkatrészekkel el'átni. _ 

Igy vált tehetővé, hogy máris há-
rom ég fél tonna öntvényvasat ad-
tak át a Szegenf Vasöntődének, ahol 
ennek felhasználával mintegy 50 
darab 10—30 1'óeTős elektromotor 
öntvényét készítettük el 

A Szegedi Textiltechnikum fia-
taljai bekapcsolódtak az őket pat-
ronáló újszegcdi üzem vasgyüjtési 
munkájába. Pontos, térkép alapján 
felkutatják az udvar egész terüle-
tet Az általuk összegyűjtött hulla-
dékot a dolgozók gondosan átnézik 

c^ u felesleges anyagokat a fiatalok 
az üzem udvarán létesített gyűjtő-
helyre szállítják I t t másfél méteres 
fallal körülkerített, táblákkal ellá-
tolt boxokban külön-külön tárolják 
az c.gves vas- és fémfajtákat, in-
nen könnyen, minden válogatás 
néíkű! a megfelelő helyre szálllthat-
i a maid a Vas_ és Fémhulladék 
Ipari Vállalat szegedi telente 

I szakma 'egiobb tiolgozói 
a közlfkgöís 

és a mélyépítőipar területén 
A közlekedés- és postaügyl mi-

nisztérium, a közlekedési és szállí-
tási dolgozók szakszervezetével, 
valamint az építő- és faipari dol-
gozók szakszervezetével közösen — 
hathavi munka alapján — értékel-
te a „szakma legjobb dolgozója" 
címért folyó verseny állását a köz-
lekedés. illetve a mélyépítőipar 
területén. Az értékelés szerint a 
„szakma legjobb dolgozója" címet a 
többi között a gcpjárműközlekedés 
terén Kiss Arnold a Szegedi MA-
VAUT autóbusz-kalauza nyerte el. 


