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Forgóeszközcsökkentési kiállítás nyílik 

Szegeden 

Június 26-án nyílik meg Szege-: 
den a forgóeszközcsökkentési kiál-
lítás. Nagyban folynak már az elő-
készületek. Az elfekvő készletek ki-
állítását előkészítő bizottság jó 
munkája nyomán egymásután je-
lentkeznek az üzemek, hogy a rak-
tárukon elfekvő felesleges árut és 
anyagot a kiállításra bejelentsék. 
A június 10-i határidőre a szegedi 
könnyűipari üzemek nagyrésze: az 
Ujszegedi Kender-Lenszövő Válla-
lat, a Szegedi Kenderfonógyár, a 
Szegedi Textilművek, a Ruhagyár, 
az Ujszegedi Ládagyár, a Szegedi 
Gőzfűrész, a Szegedi Bútorgyár, a 
DÉMA és a Szegedi Cipőgyár je-
lentkeztek a kiállításon való rész-
vételre. 

Az üzemeken kívül több kisipari 
termelőszövetkezet is bejelentette 
részvételét. A vasipari, valamint a 
háziipari és papucs KSZ-ek jelent-
keztek eddig. A földművesszövet-
kezetek is résztvesznek a kiállítá-
son: a bordányi és a röszkei föld-
művesszövetkezet jelentkezett. A 
kiállítás előkészítő munkája Bács-
Kiskun és Békés megyében is fo-
lyik. A munkához a Magyar Nem-
zeti Bank hitelügyi előadói is ko-
moly segítséget adnak. A bank dol-
gozói már eddig is komoly harcot 
folytattak a vállalati anyaggazdál-
kodás rendezéséért; 

A hitelügyi osztály dolgozói fel-

keresik a kiállításon eddig jelent-
kező, de a távolmaradó üzemeket 
is, és ellenőrzik, bejelentettek-e 
minden elfekvő készletet. Megvizs-
gálják például, hogy a Szegedi Ru-
hagyár által bejelentett 200 ezer 
forint értékű elfekvő anyagon kí-
vül nincs-e még olyan felesleg, 
amelyet szintén átadhatnának más 
üzemeknek. Nem áll-e fenn ebben 
az üzemben — és más üzemekben 
is — az, hogy bár az anyagra most 
nincs szükség — „hát még szükség 
lesz rá" jelszóval nem viszik el a 
készletrendező kiállításra féltve őr-
zött anyagjukat. Megnézik azt is, 
hogy az anyagnormák alapján 
mennyi nyers- és segédanyagra van 
a vállalatnak szüksége és megálla-
pítják a felesleget. 

A II. szegedi forgóeszközcsökken-
tési kiállításon már meg kell mu-
tatkozni a I I I . pártkongresszus ha-
tározatai végrehajtásának. Meg kell 
mutatkozni abban, hogy az üze-
mek, kisipari termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok, földművesszö-
vetkezetek elhozzák a kiállításra 
elfekvő készleteiket és átadják 
olyan vállalatoknak, melyek fel-
használják azokat. 

A II. forgóeszközcsökkentési ki-
állítás tehát nagyban hozzájárul a 
kormányprogrammnak és pártunk 
határozatainak mielőbbi és mara-
déktalan végrehajtásához, 

Traktorosnap Röszkén és Deszken 

Békehetek, béketalálkozók Szegeden 
a Béke Vitágtanács budapesti ülésének első évfordulóján 

A héten lesz egy éve, hogy a 
világ legjobb békeharcosad Buda-
pesten üléseztek. A béketábor az-
óta elért eredményeinek ismerteté-
sére Szeged hét kerületében tartot-
tak a közelmúltban békeheteket. 
Mintegy százötven békebeszélgeté-
sen több mint ötzer dolgozó előtt 
ismertették a békeharc egyévi ered-
ményeit és a genfi értekezlet napi 
eseményeit. Hétfőtől Újszeged és 
Alsóváros utcáiban gyűlnek össze 
a dolgozó parasztok, hogy minél 
többen megismerjék a legfrissebb 
külpolitikai eseményeket. Az Uj-
szegedi Kender- és Lenszövő Vál-
lalatnál a kerületi békehét alkal-
mából minden üzemrészben béke-
beszélgetéseket tartanak és vála-
szolnak a dolgozóknak a „kérdezz-
felelek" ládákban elhelyezett több 
mint száz kérdésére. Az újszegedi 
és alsóvárosi békehét műsoros bé-

kematinéval, illetve nagygyűléssel 
ér majd véget. 

A szegedi egyetemek professzorai, 
előadói — akiket egy éve megláto-
gattak a békevilágtanács külföldi 
tagjai — baráti béketalálkozón em-
lékeznek majd vissza egy évvel 
ezelőtti eseményekre. 

A Szegedi Városi Békebizottság 
és a Sztaniszlavszkij munkás szín-
játszí stúdió Csehov halálának öt-
venedik évfordulója alkalmával 
emlékestet rendez. A legjobb üze-
mi színjátszók egyfelvonásos dara-
bokat mutatnak majd be a nagy 
orosz író műveiből. A nézők az 
előadás szüneteiben megtekinthetik 
a szegedi Somogyi könyvtár által 
rendezendő Csehov könyvkiállítást. 

A szegedi Horizont könyvesbolt 

ugyancsak Csehov műveiből béke-

kirakat rendezését tervezi, 

Felavatták a K IOSZ szegedi csoportja 
békebizottságának békezászlóját 

Szombaton este a KIOSZ Klau-
zál-téri helyiségében gyűltek össze 
Szeged kisiparosai, hogy felavassák 
a KIOSZ békebizottságának béke-
zászlaját. Az ünnepségen Lacsán 
Mihályné elvtársnő, a Városi Béke-
bizottság titkára mondott zászló-
avató beszédet, majd a Városi Bé-

kebizottság szalagját helyezte el a 
békezászlóra. Ugyancsak szalagot 
kötöttek a békezászlóra az MNDSZ 
Városi Bizottságának és a KIOSZ 
megyei titkárságának küldöttei is. 
Az ünnepség keretében a KIOSZ 
kultúrcsoportja nagysikerű műso-
ros előadást tartott. 

Nagysikeríí „kacagó-estet" rendeztek az újszegedi 

„November 7" kultúrolthonban 

Nem bánták meg a hosszú sétát 
azok a szegedi dolgozók, akik 
az újszegedi November 7. 
Kultúrotthon pirosbetűs pla-
kátjainak hívására ellátogat-
tak szombaton a hetek óta hirde-
tett Kacagó-estre, ahol a szegedi 
Nemzeti Színház művészei: Kádár 
Eta, Sugár Mihály, Káldor Jenő 
léptek fel. A zongoránál Paulusz 
Elemér karnagy foglalt helyet. 

Fél órával a műsoros est meg-
kezdése előtt már alig volt üres 
hely a nézőtéren. Özönével jöttek 
a munkában töltött hét utolsó nap-
ján a szórakozni vágyók a kultúr-
otthonba; Kár, hogy a jelenetek-
ben, tréfákban, dalokban gazdag 
műsor színeit nem elevenítették fel 
a szereplő színészek újabb műsor-
számokkal. Persze a siker így is 

várakozáson felüli volt. Sugár Mi-
hály, aki egyszemélyben az est köz-
vetlen hangú műsorközlője és 
mondhatni főszereplője volt — ka-
pott igen sok elismerő tapsot a há-
lás közönségtől. Kádár Eta az új 
magyar táncmuzsika legjobb dalai-
ból válogatta össze műsorát •—szin-
tén sok tapsot kapott. Káldor Jenő 
szereplését felcsattanó taps fogadta. 

Szombaton este a mulattatás mű-
vészeivel találkozott össze a No-
vember 7 Kultúrotthon közönsége. 
A kultúrotthon vendégei, szegediek 
és újszegediek egyaránt megkap-
ták, amit a kacagóest műsorától 
vártak és a művészek sem marad-
tak üres kézzel: a nézők egyálta-
lán nem takarékoskodtak a tap-
sokkal. 

1 verseny nyilvánossága jobb eredményekre ösztönöz 
Szeged 2. sz. postahivatal dolgo-

zói lelkesen végezték munkájukat 
a kongresszusi versenyben. A mun-
ka üteme azóta sem lanyhult. To-
vább folyik a verseny és új, meg 
új dolgozók törnek fel az első közé 
kiváló eredményeikkel. A dolgozók 
munkakedvét, a verseny lendületét 
fokozza a rendszeres értékelés, az 
eredmények tudatosítása. 

Alajos Tiborné elvtársnő végzi 
a verseny értékelését. Dicséretet ér-
demel, mert nem mechanikusan 
végzi munkáját, szivén viseli a 
dolgozók vállalása teljesítésének 
pontos értékelését. Lelkiismeretes 
munkájával példát mutat és ki-
érdemelte a dolgozók bizalmát. Jó 
munkája növeli a szakszervezet te-
kintélyét is, mivel vezetőségi tagja 

a szakszervezetnek. A versenymoz-
galom fejlesztésében nagy része 
van Ágoston József termelésfelelős-
nek is, aki szintén segíti a verseny 
nyilvánosságát. 

Üzemünkben az elmúlt héten el-
ső helyre kerültek: Békési Pál a 
hivatal legjobb rovatolója, Tóth 
Jenő a mozgóposta kezelője, Bálint 
Antal és Törő Lajos raktárkezelők. 
Farkas Kálmán csomagkézbesítők, 
Kuczora Péterné expressz csomag 
kézbesítő. A felvételnél Tiszavöl-
gyiné érte el a legjobb eredményt. 
A versengés azonban tovább folyik 
és az úi dolgozók nemcsak elérik, 
hanem túl is szárnyalják az elsők 
eredményeit. 

Kovács Mihály 
j ^ t a l ú v a i a i _ 

A szegedi járás gépállomásain 
— mint az ország minden gépállo-
másán — vidáman ünnepelték meg 
az első traktorosnapot, — vasárnap. 

Vidám és szép volt az első Trak-
torosnap Röszkén is. Már a kora-
reggeli órákban ünneplőbe öltözöt-
ten gyülekezni kezdtek a traktoris-
ták és a gépállomás körzetéhez tar-
tozó községekből a termelőszövet-
kezeteknek, egyéni gazdáknak a 
képviselői. 

A gyálaréti Komszomol tsz. 
tagjai tehergépkocsival mentek 

át Röszkére, — ünnepelni. 
Ott volt a Komszomol tsz-ből Far-
kas Dezső elvtárs, a tsz elnöke, 
Vecsernyés János elvtárs, a tsz. 
brigádvezetője, Varga P. Etelka és 
sok más tsz tag. Szinte valameny-
nyien résztvettek az első Trakto-
rosnapon a röszkei Lenin tsz. tag-
jai és sokan az egyéni dolgozó pa-
rasztok közül. 

A tanyavilágból is jópáran ci-
eljöttek. A nagyszéksósi határ-
ból ott volt Császár János és 
Vér József is, dolgozó parasz-
tok, a mezőgazdasági termelési 

bizottság tagjai. 
A röszkei kultúrházban mondott 

ünnepi beszédet Nóvák Károly elv-
társ, megyei főagronómus. Ezután 
n röszkei Lenin tsz tagjai nevében 
Császár János elvtárs, a brigádve-
zető hatalmas 

virágcsokrokat nyújtott át a 
tsz-ükben kiváló munkát végző 
Paplógó József, Trója János, 
ördögh István, Kószó János és 
Tóth József traktoristáknak. 

Paplógó József elvtárs. felelős 
vezető váltótársával három nap 

alatt végezte el 60 hold négyzete-
sen vetett kukorica gyomtalanítá-
sát. Még éjszaka is dolgoztak: Pap-
lógó József és Trója János, s mun-
kájukkal kivívták a tsz tagok meg-
becsülését, szeretetét. Paplógó Jó-
zsef és Trója János elvtársak is 
megígérték a Traktoros napon, 
hogy tavaszi kapálási tervüket túl-
teljesítik, — mind a növényápo-
lásban, mind az aratásban és csép-
lésben jó munkát végeznek. 

A kultúrműsor után közös 
ebéd volt a gépállomáson. Szólt a 
zene s énekeltek is. Ezután a sze-
gedi üzemek sportolói bemutatókat 
tartottak a sporttelepen. Estefelé 
újból a kultúrházba mentek, ahol 
vígan, tánccal, dallal töltötték az 
időt. 

Ünnepelt a falu népe. Hétfőn 
pedig újra munkába indultak a 
traktoristák, tsz. tagok és egyéni-
leg dolgozó parasztok. 

A Traktorosnapra ünneplőbe öl-
tözött a deszki gépállomás is. Zöld 
gallyakkal, virággal díszítették a 
bejáratot és ilyen feliratok is vol-
tak: „Szeretettel köszöntjük ven-
dégeinket!" „Szeretettel köszöntjük 
a traktoristákat!" 

A nagyszerű ünnepségre — az 
első Traktorosnapra — délszláv 
nemzetiségi dolgozók is elmen-
tek, s együtt ünnepeltek a ma-

gyarokkal. 
Ott voltak a deszki Kossuth és Pe-
tőfi tsz magyar és délszláv tagjai, 
a szőregi Vörös Rózsa tsz tagjai 
is és a környező községek szövet-
kezeti dolgozóinak, egyénileg gaz-
dálkodó dolgozó parasztjainak kép-
viselői. Résztvett az ünnepségen és 

jol szórakozott a deszki Novkov 
Kadója délszláv egyénileg gazdál-
kodó dolgozó paraszt is. Természe-
tesen az első Traktorosnapon ott 
voltak a gépállomás dolgozóinak 
családjai is. 

Hollósi Gyula elvtárs, a megye 
gépállomási igazgatóságának veze-
tője tartott beszédet és köszöntöt-
te a traktoristákat. A gépállomás 
több dolgozójának okleveleket adtak 
át a szeretet és megbecsülés jele-
ként. Balla Pál, Mihók Lajos. Bagi 
András, Takács Sándor, Molnár 
Gergely, Márkus István traktoris-
ták, Juhász I. Ferenc traktorisia 
brigádvezető, Dénes Lajos műszaki 
vezető, Csanádi Ferenc körzeti 
mechanikus és Halasi Jenő agronó-
nius kaptak elismerő oklevelet. 
Több irodai dolgozót is oklevéllel 
tüntettek ki. 

A közös ebéd után sportbemuta-
tók voltak. A szegedi sportolók a 
többi között kardvívást, súlyeme-
lést is bemutattak. Ezután, 

estefelé felcsendültek a zene 
hangjai, összecsendültek a po-
harak — ünnepelt, szórakozptt 
a falu népe. öregek és fiatalok 

táncra perdültek. 

Természetesen felkérte táncra á 
tsz-ben dolgozó asszonyokat a trak-
terista. De táncoltak a tsz tagok', 
egyéni gazdák is. 

Az ország, a falu népe köszöntöt-
te a traktoristákat, kiknek szép, 
de felelősségteljes a munkájuk. Még 
inkább segíteniök kell a növény-
ápolást s jól felkészülni a nyári 
nagy tennivalóra: az aratásra és 
cséplésre. 

Több evi rendszeres munka eredménye a sikeres érettségi 

Látogatás a Radnóli-gimnáziumban 
Az egész országban folynak az 

érettségik. A fiatalok százai áll-
nak most a vizsgáztató bizottságok 
előtt, hogy számot adjanak az el-
múlt éveik munkájáról. Megmutat-
ják, -nem volt hiábavaló a sok 
tanulás, méltók a bizalomra, mely-
lyel szüleik, dolgozó népünk is-
kolába küldte őket. 

A Radnóti gyakorló gimnázi-
umban is az elmúlt hét elején kez-
dődtek az érettségik. Elsőnek az 
iskola büszkesége, az orosztago-
zatú IV/C. osztály tanulói érett-
ségiztek, akik tanulmányi eredmé-
nyükkel 

egész évben 

az iskola legjobbjai voltak. Há-
rom napig folyt az érettségi. Az 
ünneplőbe öltözött fiatalok egymás 
után jelentek meg a vizsgáztató bi-
zottság előtt Egyesek sápadtan, 
mások kipirulva az izgalomtól. Ez 
érthető is volt, hisz egész életük-
re döntő az érettségin való sze-
replésük. Be mint később kitűnt, 
nem sok okuk volt az izgalomra, 
mert az alapos felkészülés nyo-
mán jól oldották meg a legnehe-
zebb tételeket is. 

Az érettségi vizsga elnöke, Sza-
deczky Kardos Sámuel egyetemi 
docens is elismerően nyilatkozott 
a fiatalok felkészültségéről. „Él-
mény volf számomra — mondta — 
az az alapos, szerteágazó Indás, 
amely a tanulók feleleteiben meg-
mutatkozott. Feleleteik átgondol-
tak, logikusak, érett gondolkozásra 
vallanak. Mindebben az iskola ma-
gasszínvonalú oktató-nevelő mun-
kája tükröződik". 

S valóban Zsadányi Nagy Árpád 
magyar- és irodalomszakos tanár, 
aki osztályfőnöke volt az osztály-
nak, fáradtságot nem kímélve 

segítette a fiatalokat 

az elmúlt négy év munkája során. 
Ugyanakkor szigorú ellenőrzésével 
fegyelemre, lelkiismeretes munká-
ra szoktatta hallgatóit. Az elmúlt 
évek során szoros kapcsolatot épí-
tett ki tanulóinak szüleivel is. 
Többször felkereste őket otthonuk-
ban, ellenőrizte a diákok baráti 
körét is. Most az érettségire való 
felkészülési idő jó kihasználására 
is nagy gondot fordított. Pontos 
ütemtervet készíttetett minden hall-
gatójával. Be volt osztva, hogy a 
nap bizonyos óráiban mit tanulnak 
mennyi anyagot vesznek át a fia-
talok. Zsadányi elvtárs otthonuk-
ban is ellenőrizte az ütemterv pon-
tos megtartását és ha valami ne-
nézségük volt a fiataloknak, segít-
séget nyújtott. Ez elősegítette az 
érettségire való jó felkészülést. Az 
eredmény nem maradt el. A 26 je-
töltből kilencen kitűnően, négyen 
jeles, négyen jó, heten közepes osz-
tályzatot kaptak. Ketten megfelelő 
osztályzattal végeztek. 26 tanuló kö-
zül tehát egyetlen sem bukott 
Az osztály tanulmányi átlaga 4.08 
lett. Ez országos viszonylatban is 
igen szép eredmény. 

E szép eredmények , eléréséhez 

. tcajuiíZcjísefL jarui; _ ftsztulj-. 

többi tanárának. — Almási Gyula,Jtályfőnökének segítsége nagyban 
Papp János, Kálmán László, Vo-1 hozzájárult kitűnő érettségi bizo -
zari Palné, Iványi János és Ker- nyítványa eléréséhez, 
tész Ferenc — jó munkája is. Az 
iskola igazgatója. Gallé László 
elvtárs is mindent megtett azért, 
hogy az érettségire készülő negye-
dikes diákok 

nyugodi körülmények közölt 

tanulhassanak. Azoknak, akik ott-
hon nem tudtak nyugodtan tanul-
ni, fűtött tanulószobát, kedvezmé-
nyes étkezést biztosított. 

Mindezzel tisztában vannak a fia-

talok, min; az Papp László szavai-

ból kitűnt. Mint mondta, ncgy 

évig az Ady Endre diákotthonban 

lakott és az iskola tanárainak, osz-

Az érettségizett fiatalok több-
sége tovább tanul, kész terveik van-
nak a jövőre. A kilenc kitűnően 
érettségizett fiatal közül Bitó Já-
nos matematikusnak, Kesselyák 
Péter mérnöknek. Császár Rudolf 
erdőmérnöknek, Meggyesi György 
vegyésznek, Papp László állator-
vosnál;, Szabó Bálint hangmérnök-
nek, Szilágyi Sándor mérnöknek 
készülnek. Kitiinő bizonyítványuk 
előre mutatja, hogy nagy terveik 
valóraváltásához szükséges képesi-t 
téseikért is sikercsen és kitarióau 
tudnak majd harcolni, 
i . (»*. r.) 

Végetért a Szegeden rendezett 

országos húsipari ankét 
Az élelmiszeripari minisztérium 

húsipari igazgatóságának és a Me-
zőgazdasági Élelmiszeripari Tudo-
mányos Egyesület húsipari szak-
osztályának rendezésében kétnapos 
országos ankét kezdődött szomba-
ton reggel a Szegedi Szalámigyár 
kultúrtermében. 

A húsipari vállalatok képviselői 
délelőtt megtekintették a szegedi 
vágóhidat, majd a higiénikus gyár-
tási folyamatokról és a korszerű 
zsírgyártásról hangzottak el elő-
adások, amelyeket élénk vita köve-
tett. Az értekezlet vasárnap tovább 
folytatta munkáját, s délelőtt ta-
pasztalatcsere keretében megtekin-
tették a Szegedi Szalámigyárat. 

Az értekezlet résztvevői ezután 
meghallgatták Tornán Zoltán, az 
Élelmiszeripari Minisztérium Hús-
ipari Igazgatósága műszaki osztály-
vezetőjének „A húsipar rekonstruk-
ciója" című előadását, amelyben 
beszámolt a Német Demokratikus 
Köztársaságban szakmai téren 
szerzett tapasztalatairól és ismer-
tette azokat a módszereket, amely-
lyel a húsipari üzemek a húsfel-
dolgozás gépesítése és automatizá-
lása felé megtehetik az első lépé-
seket. 

Az előadást követő vita után a 

megjelentek határozati javaslatban 

foglalták össze a legközelebbi ten-

nivalólkat. 

A kétnapos értekezlet közös ebéd-

del ért véget; 

A húsipari ankét határozatai: 
1. A fontosabb húsipari közpon-

tokban a higéniás kérdések meg-
oldására, az üzemi tisztaság állan-
dó biztosítására alakuljanak hús-
ipari higéniás munkabizottságok. 
Ezek a bizottságok támogatást és 
irányítást kapnak a központi higé-
niás bizottságunktól. 

2. A férgek és rágcsálók elleni 
küzdelmet, a húsipar sajátosságait 
figyelembe véve — állandóan kell 
folytatni. Az irtás módszereit a 
húsiparban dolgozó egyének az ál-
latorvosokkal együtt dolgozzák ki 
és adják át javaslatukat a féregirtó 
vállalatoknak. 

3. Mindazon vállalatoknál, ahol 
rekonstrukciókkal, nagyobb beru-
házásokkal új üzemrészek létesül-
nek, szervezzenek műszaki munka-
bizottságot és az előterveket a vál-
lalat bocsássa a bizottságok elé bí-
rálatra. 

4. Javasoljuk az iparigazgatóság-
nak, hogy 200 ezer forint értéket 
meghaladó beruházások előterveit 
a kutatóintézet szakembereivel is 
vizsgáltassák meg és kérjék ki vé-
leményüket. 

5. Az igazgatóság foglalkozzon n 
zsírolvasztás technológiájával kap-
csolatban elhangzott előadás javas-
latainak megvalósításával. 

6. A MITE Húsipari Szakosztá-
lya a második félév folyamán a kö-
vetkező városokban tartson előadá-
sokat: Sopron, Pécs, Szolnok, Mis-
kolc és Debrecen. 

Ma összeül az országgyűlés 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: 

A Népköztársaság F.lnöki Tanácsa az Alkotmány 12. szaka-

sza, második bekezdése alapján az országgyűlést kedden délelőtt 

11 órára összehívta. A keddi ülésen Olt Károly pénzügyminisz-

ter előterjeszti a népköztársaság 1954. cvi költségvetését, amelyet 

_ az országgyűlés megtárgyal. 


