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Ma délelőtt béketalálkozó lesz az Ady-téri egyetemen. 

Szerdán ülést tart a Városi Tanács 

Miért kell órákat várni egy vizsgálatra 
a szegedi Rendelőintézetben? 
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r. Békeharcosok küldötteinek 
tanácskozása 

• A béke elérhető távolságra van* — állapította meg a többi 

között a Béke-Világtanács budapesti felhívása. Az ülésen részt-

vevő békeharcosok fö ldünk minden tá jékának becsületes embereit 

képviselték és elhozták magukkal a reménység alapját, a száz-

mil l iók tevékeny, erősödő békeakaratát. A háborús uszítók retteg-

nek az egyszerű emberek követelésétől. Tudják: a százmilliók 

akarata, hangja, tevékenysége képes elodázni a háborút. 

Nem nyugszik ebbe bele az imperialista fenevad. Még a 

tárgyalások ideje alatt értesültünk arról, hogy volt SS-legények és 

más gyilkosok felbérelésével fel akarták támasztani a hitleri szel-

lemet és háborút akartak zúdítani Nyugat-Németország felől 

Európa békés népeire. A békeharcosok kemény öklén, a beavat-

kozó szovjet haderőn múlott , hogy elfojtották az alattomban be-

csempészett tüzet. Kemény tanulság ez a békeharcosok erősödő 

táborának. 

Nem sokkal a Béke-Világtanács budapesti ülése után repült 
világgá a hír, hogy Panmindzsonban fogcsikorgatva kényszerült az 
amerikai háborús fenevad megbízottja a fegyverszünet aláírására. 
Emberek százezrei menekültek meg ekkor a közvetlen haiálve-
szélytől. Családok százezrei a fegyverszünet aláírása után derűseb-
ben tértek esténként nyugalomra, mert megszabadultak a gondtól, 
hogy szerettük távol idegenben ugyan megéri-e a holnapot. Meg-
könnyebbült a szenvedő koreai nép és felszabadultabban beszéltek 
azokban az országokban, amelyekből a koreai harctérre kénysze-
rítették, vagy csábították az egyszerű embereket az imperialisták. 

Győzelem volt a fegyverszünet aláírása. Sok vérben, küzde-
lemben, türelemben, nélkülözésben megszületett győzelem. Kétsze-
resen erősödött a béketábor e győzelemmel: egyrészt meggátolt 
egy gyilkos, pusztító háborút, másrészt ú jabb mi l l iók előtt bizo-
nyosodott be, hogy milyen erős a békéért harcoló mi l l iók össze-
fogása. A nemzetközi helyzet ilyen alakulásából a Béke-Világta-
nács Irodája a tanulságot abban foglalta össze, hogy éberségre 
inti a népeket, ugyanakkor Bécsbe összehívja a Béke-Világtanács 
ülését. 

A világ minden tá ján seregszemlét tartanak a békeharcosok 
napjainkban. Megvizsgálják a nemzetközi helyzetet, megbeszélik, 
hogy együtt és külön-külön mit tehetnek a béke ügyének újabb, 
még nagyobb sikereiért. Hol landiában az ©európai hadsereg* ellen 
tiltakoznak, Ind iában az idegenek tula jdonában lévő földbirtokok 
megszüntetéséért harcolnak a békeharcosok. A föld minden részén 
megtalál juk a maguk mód ján a bókéért harcoló embereket, 

A megyénkben megtartott békebeszéigetéseken sokszor em-
legették a nemzetközi békeharc eseményeit. Most úgy készülnek 
a Béke-Világtanács bécsi ülésére, hogy a békebeszéigetéseken sok-
oldalúbban, alaposabban vitat ják meg a külpolit ikai kérdéseket. 
A szegedi Petőfi-telepen is sokáig emlegetik azt a forró hangulatú 
békeestet, amikor a hős koreai nép képviselőjének jelenlétében 
választották mea küldötteiket a járási béketalálkozóra. Száz és 
száz elhatározás született Szőregen, Röszkén, Gyálaréten és Kü-
bekházán ós másutt a békeesteken a békeharcosok lelkében, hogy 
milyen tettekkel fogják még odaadóbban szolgálni a béke nagy 
ügyét. Megerősödtek, felélénkültek megyénk békebizottságai eb-
ben a nagyszerű munkában , mikor békebeszélgetésekkel, békees-
tekkel készültek a járási béketalálkozókra. 

Ma a Szeged város és a szegedi járás békeharcosainak kül-
döttei is megvitat ják a nemzetközi helyzetet. Itt mond ják el béke-
megbizatásaikat és itt ad ják át megbízóik békeüzeneteit. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a Szovjetunió segítségével m i 
is helyet foglalhatunk a békéért harcoló és az emberiség haladá-
sért küzdő szabad népek táhoráhan. Nagyszerű érzés szabadon 

élni; kimondhatat lan boldogságot jelent, hogy szabadon, nyíltan 
harcolhatunk a békéért; többet, jobbat., szebbet termelhetünk, véd-
hetjük független hazánkat. Nagy nyugalmat és erőt önt belénk, 
hogy az emberiség legiabbinival és az egyszerű emberek százmil-
lióival egy táborba tartozunk, egy célért küzdünk: a bókéért! Er-
ről tettek hitet a békebeszélgetések, békeestek, békeüzenetek. Ezt 
erősíti meg a városi és járási béketalálkozó is. 

A békebeszéigetéseken elhangzott vélemények, a békeestek 
eseményei egyben figyelmeztetnek bennünket arra is, hagy a bé-
ketnlálkozókon neesnk ünnepel jünk, hanem határozzuk meg fel-

datatnkat is. Sok becsületes, hazáiét szerető embor van még me-
vénkben, eki a béke híve, de még nem harcosa. Sőt, vannak 

olyan alapjában véve becülctes emberek ls. akik a közöttünk lévő 
háborúra spekuláló eüenség szavától nem hal l ják, nem lát ják még 
a béketábor ereiét, útját , követelésének emberi igazságát. Mlnd-
eaviket meg kell nyernünk, türelemmel, szeretettel, igaz szóval és 
"éklamutptásml. B'ketalélkozóink akkor lesznek sikeresek, a 
néke-Világtanées bécsi ülésére kütöött üzeneteknek akkor lesz 
;enzi tarta'niuk. ha a béketolálkozókon résztvevő minden küldött 
's meoVvott megfogadta és megvalósítja ígéretét: visszatérve kör-
nyezetébe, napi elfoglaltságához, még szívósabban, még áklozato-
ibbsn harcol megyénkben a béketábor szélesítéséért, békeblzott-
•fgaink megerősítéséért, azok ál landó munkájáért . Eredményezzék 

• béketalálkozók azt hogv megyénk minden becsületes embere 
megértse: a béke elérhető távolságra van, ra j tunk áll, hogy el is 
érjük. 

Eexde Mihály, a megyei békebizottság titkára 

osz'o'ták az .Ipari tanu!ó!<épzésérí* kiKinle'éselceh 
Budapesten, a Munkaerőtnrtalő-

knk Hivatala 21, számú ú j , szovjet-
mintá jú Ipnritamilólntézotében or-

'.ágos ünnepség keretében osztották 
ki a* ipnritanulóképzés területen ki-
váló eredményeket elért pedagógu-
sok részére az „Iparitnnulóképaós-
évt" érdem érmeket, valamint az 

Csongrád. Bács-Kiskun és Békés 

megyo területéről László Nándor, az 

MTH Délkeletmagyarországi igaz-

gatósága osztályvezetője, Serege 

Gábor a kiskunfélegyházi intézet 

igazgatója, Bonke Zoltán, a makói 

intézet mórnüko és Magyar Vince, 

A munkaverseny nyilvánossága Szeged üzemeiben 
J ó A VERSENY 
N Y I L V Á N O S S Á G A — 
EMELKEDNEK 
A TELJESÍTMÉNYEK 

A Szegedi Bútorgyárban a 
kapu alatt két díszes dicsőségtáb-
la büszkén hirdeti azoknak a dol-
gozóknak neveit, akik a negyedik 
negyedévi terv mielőbbi befeje-
zéséért folyó harcból példásan ve-
szik ki részüket. Az egyik dicső-
ségtábla a D ISZ fiataloké, a má-
sik pedig az idősebb dolgozóké. 
A táblák már régiek, de a rajta 
lévő nevek naponta változnak. A 
versenyben ú jabb és ú jabb ered-
mények születnek és a dolgozók 
lelkesen harcolnak az elsőségért. 

Szeretik, megbecsülik a Szege-
di Bútorgyárban azokat, akik a 
munka frontján első helyre küz-
dik fel magukat. A két dicsőség-
táblán lévő neveket naponta két-
szer is megnézik a dolgozók — 
amikor bejönnek és amikor el-
mennék az üzemből — és büszke-
séggel, örömmel beszélnek azok-
ról, akiknek nevük a dicsőségtáb-
lán áll. 

Most a tábla Hamar Pál 192, 
Szűcs József 178, Kovács Mihály 
176, Bodó Mihály 175, Varga 
Győzőné 174, Szlatki Jenő 165, 
Lo'oozsár Ferenc 157, Balogh Sán-
dor 151, Tamaslts János 150, Pa-
csa János 149 százalékos eredmé-
nyét hirdeti. Mellette a fiatalok 
dicsőségtábláján pedig Nagy Sán-
dor 157, Hoff Ferenc 146, Papp 
János 144, Kószó Szilveszter 136 
és Szekeres József 128 százaléka 
szerepeli 

A Szegedi Bútorgyárban a di-
esőségtéblák mellett minden 
üzemrészben versenytábla van el-
helyezve, amelyen mind-en dol-
gozó eredményét feltüntetik. Igy 
a dolgozók láthatják azt, hogy 
előző nap mit teljesítettek, 
de láthat ják azt is, hogy 
kjk azok, akik jól dolgoznak, és 
k ik azok, akik hanyagul végzik 
munká jukat . 

Az üzemben a szakszervezet 
törődik a verseny nyilvánosságá-
nak biztosításával. Ez nagyban 
elősegíti, hogy az üzemben ilyen 
lelkes a verseny. A dolgozók x,-
váló eredmények elérésére tö-
rekszenek és egyre kevesebb a 
100 százalékon alul teljesítők 
száma. 

A VERSENY 
N Y I L V Á N O S S Á G Á N A K 
VÁLTOZATOS F O R M A I 
A SZEGEDI 
ECSETGYARBAN 

A Szegedi Ecsetgyárban bal-
kézíelőj a falon, a kapus épület 
mögött hatalmas, dfszes dicsőség-
tábla fogadja a belépőt. Ha va-
laki elolvassa a neveket rajta és 
másnap ismét megnézi, már ú j 

A szegedi üzemek szakszer-
vezeteinek az évi terv mielőb-
bi befejezése érdekében bizto-
sítani kell a verseny nyilvá-
nosságát, Abban az üzemben, 
ahol a szakszervezet törődik a 
verseny nyilvánosságával, ott 
szélesedik a munkaverseny, 
emelkednek a teljesítmények. 
Ez biztosítéka annak, hogy az 
üzem dolgozói becsülettel áll-
ják meg helyüket, a határidő 
előtt teljesítik éves tervüket, 
adósság nélkül kezdik meg az 
1954-es évet. 

nevekkel, ú j eredményekkel ta-
lálkozik. Az Ecsetgyárban a dol-
gozók lelkesen küzdenek a terv 
teljesítéséért s azért, hogy ne-
veik a dicsőségtáblán szerepel-
jenek. 

Az élenjárók mellett a közepes 
teljesítményt elérő dolgozókat is 
népszerűsítik az üzemben. Min-
den üzemrészben két versenytáb-
la áll. Az egyiken az üzemrész 
val&mennyi dolgozójának neve és 
teljesítménye szerepel s a mási-
kon — az üzemrész dicsőségtáb-
lá ján — a legjobbak neve áll. Az 
eredményeket a dolgozók egész 
nap látják. Minden nap újra és 
újra nemes vetélkedésbe kezde-
nek egymással és arra töreksze-
nek, hogy megelőzzék az elsőt. 
Ilyen nemes verseny következté-
ben tudta 153 százalékra emelni 
teljesítményét Radnóti Mihály. 
Amikar Radnót i elvtárs neve és 
teljesítménye a táblára került, 
többen megfogadták: nem hagy-
juk sokáig elsőnek Radnót i Mi-
hályt. Váczi Karola a munka jó 
megszervezésével, a munka idő 
száz százalékos kihasználásával 
152 százalékos teljesítménnyel 
közelítette meg Radnót i elvtár-
sat. Ugyancsak lelkesen küzde-
nek az elsőségért a Béke- és a 
Vörös Lobogó-brigád tagjai, akik 
eddig 145, illetve 135 százalékra 
teljesítették normájukat . 

A Szegedi Ecsetgyár vezetősé-

ge a szakszervezet kezdeménye-

zésére néhány hete alkalmazza a 

verseny nyilvánosságának azt a 

formáját is, hogy a teljesítmé-

nyek mellé odaírják a napi ke-

resetet is. Ez még nemesebb ve-

télkedésre készteti a dolgozókat. 

Kohajda Miklós szombaton reg-

gel már tudta, hogy pénteken 154 

százalékra teljesítette napi tervét 

s ezzel 40 forintot keresett. Kar-

dos András 115 százalékos telje-

sítménye után pedig 32.70 forin-

tot kapott. 

H A N G O S H I R A D Ó 
A SZEGEDI 
S Z A L Á M I G Y Á R B A N 

„Az elmúlt dekádban Balogh 
Mária kötözőnő 17S százalékra 
teljesítette normájá t " — hirdeti 
a hangoshíradó a Szegedi Sza-
lámigyárban. De nemcsak Balogh 
Máriáról beszél a hangszóró, ha-
nem mindazokról, akik kiváló 
eredményt érnek el a munkaver-
senyben. Beszél Kádár Jú l ia 126 
százalékos, Kádár Sándor 165, 
Forgó Béla 159 és Jenei Istvánné 
168 százalékos teljesítményéről 
is. Ezek a dolgozók az élenjárók, 
a példamutatók az üzemben. A 
hangszóró azonban tovább beszel 
és a bemondó nem feledkezik 
meg azokról sem, akik nem kö-
vetik az élenjárók példáját, r.kik 
hanyagok és nem törekszenek 
eléggé arra, hogy teljesítményü-
ket emeljék. Igy szerez tudomást 
az üzem valamennyi dolgozóit 
arról, hogy Takó Sándor csak 98, 
Szabó Már ia csak 84, Frank Ist-
ván csak 87 százalékra teljesítet-
te normáját . 

A Szalámigyárban nemcsak í 
hangoshíradó, hanem az üzem-
részekben elhelyezett versenytáb-
lák is beszélnek a dolgozók ered. 
mény élről. 

NAPONTA ÉRTÉKELIK 
A VERSENY EREDMÉNYEIT 
A SZEGEDI G Á Z M Ű B E N 

A Szegedi Gázműben néhány 
héttel ezelőtt még csak dekádon-
ként értékelték a teljesítménye-
ket. Ennek következtében a dol-
gozók munkában elért eredmé-
nyei hul lámzók voltak és a dekó-
dolt végén hol lejjebb, hol fel-
jebb szökött a grafikon. Az egyik 
termelési értekezleten a dolgozók 
azt javasolták, hogy naponta ér-
tékeljék munká júkat . November 
elseje óta a dolgozók között lévő 
verseny eredprtényeit naponta ki-
írják az üzemrészekben lévő fa-
litáblákra. Ennek az lett az ered-
ménye, hogy a gázgyár dolgozói 
között egyik napról a másikra az 
addiginál lendületesebb verseny 
bontakozott ki. 

A Szegedi Gázműben egyre 
jobban szélesedik a munkaver-
seny. Minden nap ki ír ják tz el-
ért eredményeket és a szakszer-
vezet egyetlen egyszer sem fe-
ledkezik meg erről a feladatáról, 
hisz a Gázmű dolgozóinak van 
mire büszkélkedniük. Veszelka 
János és Gémes Sándor 141 szá-
zalékra, teljesíti normáját. Lu-
dek János és Tóth Géza 160.8 
százalékra. László Pál 137,8, Le-
hóczki Károly ISI 5. Vaskó Jó-
zsef 136.4, Szendei Pá l ugyancsak 
136.4, Nagy Ferenc pedig 140.3 
százalékra teljesítette tervét. 

A munka megkönnyítését szolgáló beruházó sok 
a Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalatnál 

ezekkel járó oklevelet és pcnzjutal- | a szolnoki intézet oktatója rcszesül-

mat, ltok a ritka kitüntetésben. 

A Csongrádraegyni Nyomdaipari 
Vállalat dolgozóinak munká ja meg-
könnyítésére nemrégen lett kész 
104 ezer forintos beruházással egy 
modern önműködő lift, Eikészülto 
előtt a különböző műszakban há-
rom segédmunkás húzta a kő'éllel 
vontatott kézi Jiftot az iizom har-
madik emeletéig, majd ugyancsak 
kézzel húzták le. Most egy gomb-
nyomással 

másadpercek alatt szállíthatják 

az új liften a kiszedett újságol-

(lalakat, a köwivkötészéiből és 

a többi üzemrészekből a külön-

böző nehéz anyagokat. 

Az elmúlt napokban kaptak a 
nyomda dolgozói egy formahordó 
kocsit és egy unyaghordó kocsit, 
amely ugyancsak nagyban meg-
könnyíti munkájukat . A kötéezc'bcn 
és a gépteremben átrendezték a gé-
peket, ajtót is vágtak, a két mun . 
katerem dolgozói munkájának, fo-
lyamatossága, megkönnyítése, gyor-
anbbá tétele érdekében. Több gépet 
generáloznnk ós lcét kis nyomógépet 
most szerelnek át modem formára. 

A doboz részleg ú j helyiséget ka-
pott a Kígyó utca é3 a Bajcsi Zsi-
linszky-utoa sarkán, ahol 

ÚJ gépeket szereltek fel, fürdőt. 

öltözöt, ebédlőt építettek a dol-

gozók kényelmének biztosítása 
érdekében, 

A doboz o3ztályon jelentós felada. 
tokát végeznek a dolgozók. Export-
ra készítenek gyógyszeres dobozo-
kat. amely Igen gondos munkát igé-
nyel, azonkívül a szegődi cipőgyá-
rak számára jelentős mennyiségben 
gyártanak olpőrtobozokat. Ebben az 
üzemrészben kitűnik kivá 'ó mun-
kájával Hős Erzsébet, Bitó Erzsé-
bet és Szilágyi Jánosné. 

A szegődi nyomdában készül igen 
sok könyv, amelyeket a könyves 
boltokban vásárolunk. Többek kö-
zött, jelenleg egy egyelotni mate-
matikai tankönyvet, Szele Tibor 
Kossuth-díjas, a debrecont egyetem 
kivátó matematikusa „Bevezetés az 
algebrába" című könyvöt készítik. 
Több külföldi nyelvű, — német, 
francia — könyvet is itt nyomnak, 
kötnek, igen szép kivitelben és Jut-
tat ják cl külföldre. Jelenleg Túrán 
Pál : „Az analízis ú j módszeréről és 
annak egyes alkalmazásáról" című 
könyvét, — amely magyar nyelven 
már megjelent, — német nyelven 
adják kl, illetve készítik n nyomda 
dolgozói. 

Ezt a nehéz feladatot — az 

egész könyvet kézzel szedik 
a Bólyai-brigdd végzi kiválóan. 
Kerosztúri Jenő brigádvezelv 

irányításával. 
Munkájukért sorozatosan magas 
prémiumban részesülnek a Könyv-
kiadó Vállalatoktól, 

Igen .Tolcntős Dobó József, a sze-
döosztá'y vezetőjének újítása. 
Dobó elvtárs egy typográphiai mé-
rőlécot készített, ami a szedők 
munkáját könnyíti meg. Újításáért 
eddig ezer forint juta lmat kapott. 
Az újítást országoson elfogadták és 
a Szegedi Finommorhanikai Válla-
lat készíti sorosabban, 

A Csongrádmegyei Nyomdaipari 
Vállalat dolgozói igen szép ored-
ményeket értök et eddigi munká-
juk során. Mitrov Jánosné könyv-
kötő például mér 1051. április hnvi 
• ervét trljesltl. hasonlóképpen Lé-
ber Tstván szedő, Kozma István 
szedő és Vinozo György vágó jövő 
év március hónapjában Járnak ter-
vük teljesítésével. Hernádi Gyula 
tördelő, februári, Haek János gép-
mester pedig január i tervét taljesltt 
már. A dolgozók jó munká ja nyo-
mán az egész üzem jolentősen halad 
előre az évi terv teljesítésében. 


