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Eden az új angol miniszterelnök 
(2. oldal) 

Levél egy fiatal költőhöz 
(2. oldal) 

Csongrád megyei dolgozók kitüntetése 
(3, oldal) 

II ruhagyáriak felhívása 
Hazánk felszabadulásának 10. évfordulójára Sze-

ged munkásosztálya is ú j sikerekkel készült. A gyá-
rak és munkásaik általában becsülettel teljesítették 
mindazt, amit április 4 tiszteletére ígértek. A felszaba-
dulási verseny, műszak sikereivel lényegében meg is 
oldottuk az idei tervév első negyedének feladatait. S 
az eredményekben gazdag felszabadulási verseny meg-
teremtette az előfeltételeit annak, hogy a második ne-
gyedévi terv tennivalóihoz jól kezdjünk hozzá s hogy 
végre is hajtsuk azt. 

Az ünnepi versenyben megnőtt a műszakiak és a 
munkások kezdeményező készsége? alkotó ereje, s ez 
fontos része volt az eredményeknek. Lépést tettünk 
előre azért, hogy az MDP Központi Vezetőségének 
március 4-i határozatában megjelölt ipari feladatokat 
megoldjuk. S szabadságunk születésének 10. évfordu-
lója után, kedden reggel a szegedi üzemek dolgozói is 
kedvvel fogtak munkához, s ennek a napnak is jók az 
eredményei. Ez is arra mutat, hogy az ünnepi ver-
senyszakasz létrehozta az előfeltételeit anmak, hogy a 
második negyedévi tervfeladatok végrehajtásáért is 
jól, sőt még jobban folyjék a harc, mint az első ne-
gyedévi teendők megvalósításáért. 

A Szegedi Ruhagyár dolgozóinak — amint erről a 

»Délmagyarország« április 3-i, vasárnapi számában 

beszámoltunk — április 2-i, szombati üzemi ünnepsé-

gén megszületett az elhatározás: "Tovább folytatjuk a 

versenyt-! A ruhagyáriak újabb vállalást tettek május 

1 méltó megünneplésére, a második negyedévi terv jó 

végrehajtására. A Ruhagyár dolgozói felhívással for-

dultak a szegedi üzemekhez: "Gyárunk dolgozói vár-

ják a szegedi üzemek csatlakozását felhívásukhoz, a 

versenyhez, május 1 tiszteletére, a második negyedévi 

terv feladatainak végrehajtásáért". A nagy évforduló 

küszöbén számos szegedi üzemben kifejezésre juttat-

ták a dolgozók azt a szándékot és akaratot, hogy a fel-

szabadulási verseny lendületével a munka újabb sike-

reiért dolgoznak. A Szegedi Konzervgyárban azt ha-

tározták el, hogy áprilisi tervüket két nappal a ha-

táridő előtt teljesítik, g tervezett önköltséget öt száza-

lékkal, a munka minőségét pedig 3 százalékkal növe-

lik. Több szegedi üzemből érkezett jelentés már most 

arról, hogy csatlakoznak a ruhagyáriak felhívásához. 

A Kéziszerszámgyár, az Űjszegedi Kender-Lenszövő 

Vállalat, a Jutaárugyár dolgozói is azt határozták el, 

amit a ruhagyáriak. Vállalást tettek május 1 tisztele-

tére, a második negyedévi terv jó végrehajtására. Bi-

zonyára csatlakozik — csatlakozzék is — minden üzem 

a ruhagyáriak felhívásához, 

A jólétért, békénk biztosításáért keményen meg 

kell dolgozni. Az életszínvonal másként nem növeked-

het, csak úgy, ha munkával, jó versennyel megteremt-

jük előfeltételeit. Ezért fontos, hogy minden szegedi 

üzemben az ünnepi műszak tapasztalatait felhasználva 

fokozottabban előtérbe kerüljön a termelékenység 

emelésének, az önköltség csökkentésének, a minőség 

megjavításának, a takarékosságnak a kérdése. Ezzel 

együtt nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy emel-

kedjék a műszaki színvonal, a terveket dekádról de-

kádra, hónapról hónapra pontosan teljesítsük, túltelje-

sítsük. Az export-kötelezettségeknek eleget tenni, azt 

jelenti, hogy előrevisszük a nép javát. Az üzemek ve-

zetőinek, öntudatos dolgozóinak azért is kell tevékeny-

kedni, hogy szilárduljon a munkafegyelem, a társa-

dalmi tulajdon védelme. 

Most az a feladatunk, hogy alkalmazzuk és to-

vábbfejlesszük mindazokat a tapasztalatokat, amelyek 

a felszabadulási versenyben, műszakban felszínre ke-

rültek. Ne szűnjünk meg szakadatlanul tevékenykedni 

a műszaki színvonal növeléséért, a jó munka feltéte-

leinek biztosításáért. A verseny csak akkor eredmé-

nyes igazán, ha megvan nyilvánossága. Ez sem kerül-

heti el az üzemek vezetőinek figyelmét. A verseny to-

vábbi eredményességének biztosításában nagy szerepe 

van a gzakszervezetnek. A nagy évfordulóra készülve 

a szakszervezetek egyre inkább a verseny gazd i v á 

váltak: — menjünk előre tovább ezen a téren is. 

Teendőnk, hogy megszüntessük a versenyszervezés 

egyes bürokratikus, lélektelen vonásait. A pártszerve-

zetek népnevelői segítsék a szakszervezeti bizalmiakat 

abban, hogy minden dolgozóval külön-külön megbe-

széljék újabb egyéni vállalásaikat. A kommunisták pe-

dig, csakúgy, mint eddig, szóval-tettel járjanak a ver-

seny élén, a legkülönbözőbb formában segítsék azt. A 

kommunista példamutatás nagy erő, és nyomában 

eredmények járnak. 

Nem kis feladatok állnak a második negyedévben 

a szegedi üzemek dolgozói előtt. Képesek vagyunk eze-

ket megvalósítani. A cél elérése megköveteli a jó mun-

kát, a gazdaságosabb termelést. Ezért a nagy ünnep 

után töretlenül folyjék tovább a verseny, amelynek 

hasznát az egyén és az egész nép látja. Teljesítsük jól 

és egyenletesen a második negyedévi tervet! 

A f e l s z a b a d u ' á s i v e r s e n y lendü'e l 'ével új e r e d m é n y e k é r i 

Május l-re készülnek a Textilmüvekben 
— "Á gépes dolgozók már 

megtették újabb felajánlá-
saikat április hónapra. A 
nagy évfordulóra tett válla-
lásunkat teljesítettük, s most 
tovább folytatjuk a versenyt, 
— állapítja meg Gombos 
Andrásnó, a Szegedi Textil-
müvekben. 

Molnár Lászlónó műszak-
ja, — ahol ő a szakszervezeti 
műhely-titkár, — az első ed-
dig, az újabb fogadalmak 
megtételében. Nála már a 
leszedő csoportok is meg-
ígérték, hogy eredményeiket 
továbbra is megtartják. 

A fiatalok jártak az élen 
a felszabadulási versenysza-
kaszban és még április 4. 
előtt elhatározták, hogy má-
jus 1. tiszteletére újra fel-
ajánlást tesznek; élenjárnak 
továbbra is. Felkeresték a 
gyár igazgátóját, vezetőit, s 
kértek, bízzák meg őket az-
zal, hogy április hónapban 
ők szervezzék a versenyt, 

gondoskodva a verseny nyil-
vánosságról is. Ezt a ke z-
deményezést támogatta az 
üzem vezetősége. A DISZ 
megbeszélésén részt vettek a 
gyár vezetői és hasznos ta-
nácsokkal látták el a fiata-
lokat. A megbeszélésen az if-
jú munkások megbízatásokat 
kaptak. A 10-eg csoport ve-
zetők azt, hogy a szakszer-
vezeti bizalmiakkal együtt 
dolgozzanak, hogy az első 
negyedévi eredményeket to-
vább fokozza az üzem. A 
brigádok közül Bille György 
ifjúmunkás vezetésével új-
szerű versenytáblát készíte-
nek, amit még ezen a héten 
kifüggesztenek. Ezen a táb-
lán az üzemrészek legjobb-
jainak neveit naponta köz- | 
lik. A hónap végén aztán 
megállapíthatják, metyik 
dolgozó neve szerepelt leg-
gyakrabban az élenjárók kö-
zött. Szúnyog Erzsébet bri-

gádja azért felelős, hogy má-
jus l-ig a faliújságok, az 
üzemi újság közölje, tudas-
sa, hogy a verseny további 
szakaszában a legjobbak ho-
gyan dolgoznak. 

— A felszabadulási ver-
senyben jól dolgoztak a fia-
talok, ezt bátran elmondha-
tom, — beszéli Acsádi Mi-
hályné DISZ-tilkár. — De 
nem állunk meg, a verseny-
lendületet tovább fokozzunk. 
Molnár Lászlóné műhelytit-
kárnak segítettek legjobban 
a DISZ-esek. Itt a bizalmiak 
nagy része ifjúmunkás és 
maguk is példamutatóan 
dolgoznak. 

Az újabb felajánlások meg-
tételénél mindenki azon ipar-
kodik a Textilművekben, 
hogy azt az eredményét, 
amit a felszabadulási ver-
senyben elért, még növelje. 
Főként az anyagtakarékos-
ságra, a minőség javítására. 

a hulladék csökkentésere 
tesznek ígéretet. Farkas Osz-> 
kárné vállalta, a hulladékát 
0,2 százalékkal csökkenti. 
Szeretné, ba fonalának mi-
nősítése a legjobb osztályza-
tú: 5-ös lenne. Molnár Já-
nosné ugyancsak 5-ös osz-
tályzatra szeretné javítani a 
4,5-ös fonalminősüését. Nála 
még mindig elég sok a hul-
ladék. Átlagosan 3.6 százalé-
kot tesz ki, ezt 3 százalékra 
szerelné csökkenteni. 

Még nem tett mindenki 
az üzemben újabb vállalást. 
A gépesek már mindannyi-
an oda írták a versenylapra, 
hogy mit ígérnek, s a töb-
biek is rövidesen megteszik 
így az üzem április hónapra 
lett ígérete valóság lesz. Ez 
az Ígéret május 1 liszteleté-
re: áprilisi tervet 1 százalélt-
kal teljesítik túl. Ezt a túl-
teljesítést megtakarított 
anyagból szeretnék elérni. 

H e l y t á l l n a k e z u t á n is 
a z Ű j s z e g e d i K e n d e r - L e n s z ö v ő 

d o l g o z ó i 
Az Űjszegedi Kender-Len-

szövő dolgozói a felszabadu-
lási versenyben 1,279.490 fo-
rint értékű árut adtak ter-
ven felül. A nagy évforduló 
után méltóképpen kívánják 
ünnepelni május 1-ét, jól 
akarják teljesíteni a máso-
dik negyedévi tervet. Csatla-
koztak a Ruhagyár dolgozói-
nak felhívásához. 

Megígérték azt is, hogy a 
második negyedévben a szö-
vődéi vetéstervüket 3 száza-
lékkal túlteljesítik, hónapról 
hónapra ütemesen. Ezzel nő 
a termelékenység, a terme-
lés, több lesz az áru. Az ex-
port-tervre ezután is nagy 
gondot fordítanak. Felaján-
lották. hogy második ne-
gyedévi export-tervüknek 
minőségi kifogás nélkül a 
határidő előtt 8 nappal ele-
get tesznek, Májusi export-

tervüket már május 204ig 
teljesítik. A tervezett minő-
séget 0.5 százalékkal kíván-
ják túlteljesíteni a második 
negyedévben. A jó munka 
feltétele a műszaki intézke-
dés. A műszaki intézkedési 
tervnek 100 százalékban ele-
get tesznek. 

Zatykó Józsefné 1933 óta 
dolgozik az űjszegedi gyár-
ban. A felszabadulási ver-
senyben állta szavát ő is. A 
napi 333 méter anyag kivar-
rása helyett 670 métert tel-
jesített. Szerkesztőségünknek 
küldött levelében a többi kö-
zött ezeket írja: "Érdemes 
jól dolgozni, mert tudom, 
hogy mi látjuk a hasznát. . . 
Én már idős vagyok, de 
azért megfogadtam, hogy a 
nagy évforduló után jobban 
dolgozom. Mert munkával 
válik még jobbá az életünk",' 

A Juta űrügy űr dolgozóinak 
újabb vállalása 

A Minisztertanács és a 
SZOT vándorzászlajával, él-
üzem jelvénnyel kitüntetett 
Szegedi Jutaárugyár dolgqgói 
sem adják alább a verseny 
lendületét. Ujabb hat pontba 
foglalt vállalást tettek. 

Vállalták a Jutaárugyár 
dolgozói a többi között, hogy 
második negyedévi tervüket 

8 tonna áruval túlteljesítik. 
Ezzel is biztosítják azt, hogy 
december 22-re befejezzék 
éves tervüket. A tervezett 
első osztályú készáru ará-
nyát 0.3 százalékkal túltel-
jesítik. Takarékoskodnak az 
anyaggal és a tervezett kifő-
nási százalékot 0.3 százalék-
kal növelik. 

I Kéziszerszámgvárban növelik 
a termelékenységei, csökkentik az önköllséget 

A Szegedi Kéziszerszám-
gyárban a nagy ünnep után 
nem csökkenő kedvvel fog-
tak munkához. Űjabb válla-
lás született a Kéziszerszám-
gyárban május 1 tiszteleté-
re, a második negyedévi terv 
minél jobb végrehajtására. 
Megígérték, hogy második 
negyedévi "feszített" tervü-
ket 102 százalékra teljesítik. 

A második negyedévben a 
januári és februári tényszá-
mokhoz viszonyítva a ter-
melékenységet 2 százalékkal 
növelik. 

Vállalták, hogy a selejtet 
0.5 százalék alá csökkentik. 
Ezért jobbé teszik az ellen-
őrzést és a technológiát. Az 
önköltséget 1954-hez viszo-
nyítva 2 százalékkal csök-
kentik. 

Elfogadták a tanácsülések a kerületek 1955. évi 
községpoUtikai tervét 

Kedden délután rendkívüli tanács-

üléseken tárgyalták meg a kerüle-

tek községpoUtikai tervét. Ez volt 

as első eset városunk történetében, 

amikor egy-egy városrész lakossá-

gának választott tanácstagjai ilyen 

nagyjelentőségű feladatot tárgyal-
tak meg a kerület nevében. 

A községpolitikai tervet, a párt 

1953. júniusi, a III• pártkongresszus 

és a KV márciusi határozatának 

szellemében a kerületi Hazafias 

Népfront-bizottságok, a tanácstagok, 
a dolgozó tömegek javaslatai alap-
ján készítették el, figyelembevéve el-
sősorban a külvárosok fejlesztését. 

A község politikai terveket a ke-
rületi tanácsülések egyhangúlag 
nagy lelkesedéssel jóváhagylak. 

Az I. kerületi tanács községpolitikai tervéből 

A kerület fejlesztésére 
1955-ben 3,429.130 forintot 
fordítanak. Ez komoly ösz-
szeg, bár a kerület lakosai 
minden igényének kielégíté-
séhez jóval több, nagyobb 
beruházásra lenne szükség. 
Egyszerre mindent nem le-
het megvalósítani — a ke-
rületi tanács a legfontosab-
bakat tartotta szem előtt, 
amikor tervét elkészítette. 

Felújítják az Attila utcai 
gyalogjárót, a Kelemen 
utcai gyalogjáró egyrészet, 
kocsiutat építenek a Nép-
kert-soron, az Attila utcá-
ban, 

— mindezt többszázezer fo-
rint költséggel. Az I. kerületi 
tanács gyermekjátszóterek, 
parkok létesítésére, rendezé-
sére mindössze ötezer forin-
tot vett fel tervébe. A ta-
nácsülés ezzel kapcsolatban 
javaslatot fogadott el: a par-
kok, terek felújítását a Vá-
rosi Tanács a tartalék-keret-
ből biztosítsa. 

Újszegeden 12 lámpát sze-
relnek fel a tanácshoz beér-

kezett kérelmek alapján. 
Ugyancsak Újszegeden mint-
egy tíz helyen ú j közkifolyót 
létesítenek, vagy bekötik a 
magasnyomású vizet, illetve 
kútkiágazókat készítenek, 
amelyre több mint 55 ezer 
forintot fordítanak. Az elő-
irányzott összegből tízezer 
forintot társadalmi munká-
val akarnak megtakarítani. 
A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat ebben az évben az 
I. kerület területén 1,265.000 
forint költséggel végez el a 
lakóházakban felújítási és 
tatarozási munkákat. (Ebben 
az összegben a kisebb javí-
tások és tatarozások nem 
szerepelnek.) A szegedi gim-
náziumok felújítására 90.000 
forintot, a közgazdasági 
technikum épületének felújí-
tására, felszerelési tárgyai-
nak beszerzésére 12.000 forin-
tot, hasonló feladatokra az 
űjszegedi tanítóképzőben 45 
ezer forintot fordítanak. Az 
általános iskolák felújításá-
ra, bővítésére, felszerelései-
nek kiegészítésére 245.000 fo-
rintot költenek. 

Az újszegedi általános is-
kolában a délutáni oktatás 
megszüntetésére a Bérkert 
utca 4. szám alatti épüle-
tet a tiszaparti iskolához 
csatolják: 

az átalakítási munkálatokra 
35.000 forint szerepel a terv-
ben. Az óvodák bővítésére, 
felszerelésére összesen 23.000 
forintot irányoztak elő. Az 
általános iskolai napközi 
otthonokra 62 ezer, a köz-
ponti konyha létesítésére 226 
ezer forint, a Szőreg úti If-
jú Gárda fiúotthonra 49.000 
forint, a diákotthonokra 65 
ezer forint, a gyógypedagó-
giai iskolára 15.000 forint 
jut. 

Az újszegedi November 7 
kultúrotthon épületének 
helyreállítására 80.000 forin-
tot, a balettiskola helyiségé-
nek rendezésére 25.000, a ze-
neiskola tantermeinek kiala-
kítására 40.000, ugyanitt kép-
zőművészeti kör létesítésére 
27.000 forintot irányoztak elő. 
Az egészségügy fejlesztésére 
— Újszegeden, a Vedres ut-
cában egy ú j körzeti orvosi 

rendelő alakítására 55.000, a 
Kossuth Zsuzsanna ápolónő-
képző iskola kijavítására . 30 
ezer forintot költenek. 

A kerület mezőgazdasági 
fejlesztésére 173.080 forin-
tot fordítanak. 

Tervbe vettek több szüksé-
ges üzlet nyitását és a kül-
területen kisiparosoknak le-
hetőséget nyújtanak, hogy 
munkájukkal a lakossag 
szükségleteit elégítsék ki. Az 
említett költségek felhaszná-
lásánál, a tervek elkészítésé-
nél figyelembe vette a ta-
nács azt a lehetőséget, amely 
a kerület lakossága társadal-
mi munkájában rejlik. Pél-
dául Újszegeden a Déryné 
utcában, a Lövölde utcában 
húszezer forintot takaríta-
nak meg tégla gyalogjáró 
építésénél a társadalmi mun-
ka bevonásával. A megtaka-
rított összegeket, természete-
sen más. fontos dolgokra tud-
ják fordítani. 

A második és harmadik 
kerület községpolitikai •e r -
veiből később ismertetjük a 
legjelentősebb részeket 


