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Példamulató munkás Ujabb vállalatok ajánlották fel 
évi tervük határidő előtti teljesítését 

A szegedi üzemek, vállala-
tok túlnyomó többsége — 
mint lapunkban már jelen-
tettük — csatlakozott a húsz 
budapesti ipari vállalat felhí-
vásához, az évi terv jó telje-
sítéséért, az MDP Központi 
Vezetősége márciusi határo-
zatának végrehajtásáért. 
Most újabb szegedi vállala-
tok tettek szocialista kötele-
zettségvállalást. 

A Sze sgedi Nyomda 
Vállalat 

A Szeged-rókusi Szertár-
nál raktári munkás Veszpré-
mi Istvám. Munkáját mindig 
jól és becsületesen végzi. 
Éveinek száma nem kevés, 
de azért példát mutat nem 
egy fiatalnak, A legutóbbi 1 
értékeléskor teljesítménye j 
160 százalék volt, 

dolgozói felajánlották, hogy 
1955. évi tervüket december 
15-re befejezik. Az egyes 
üzemrészek is megtették szo-
cialista kötelezettségvállalá-
saikat. A termelékenységet a 
második negyedévben kettő, 
a harmadik negyedévben há-
rom százalékkal, a negyedik 

Röpgyűlés a Szegedi Tudományegyetemen 
A Szegedi Tudományegye-

tem több mint 40 tanszékén 
tartottak röpgyűlést a varsói 
értekezlettel kapcsolatban. A 
résztvevő professzorok, taná-
rok s az egyetem dolgozói 
mindenütt helyeslően nyilat-
kozitak az értekezlet határo-
zataival kapcsolatban. 

Wagner Richárd profesz-
szor, az éghajlattani intézet 
vezetője hozzászólásában 
hangsúlyozta: a varsói érte-
kezlet határozata, a szerző-
dés megkötése egyben tilta-
kozás az imperialisták ' ag-
ressziós szerződései ellen. 
Mindannyian tisztán látjuk, 
hogy a nyugati kapitalista 
országok erőpolitikájával 
szemben csak erőink egyesí-
tésével válaszolhatunk. Érez-
zük, hogy 

a varsói értekezlet határo-
zatai még szorosabb egy-
ségbe kovácsolták a béke-
tábor országait, s ez két-
ségkívül a tartós békét se-
gíti elő. 
Czirok András, a földrajz-

tani intézet dolgozója a kö-
vetkezőket mondotta: 1945 
tavaszán befejeződött a há-

ború. A felszabadulás után 
néhány hónappal kislányom 
született. Ügy gondoltunk, 
hogy békés, nyugodt életün-
ket ezután hosszú ideig sem-
mi sem fogja megzavarni. 
Hamarosan tapasztaltuk 
azonban, hogy vannak, akik 
újabb háborúra spekulálnak. 
A béketábor országai eddig 
sikeresen megakadályozták a 
harmadik világháború kirob-
bantását. Most a varsói szer-
ződés megkötését is azért üd-
vözlöm nagy lelkesedéssel és 
örömmel, mert az a háború 
megakadályozását célozza, s 
egyben kislányom, családom 

és valamennyi magyar dolgo-
zó békés életét, boldog jö-
vőjét biztosítja. 

Princz Gyula professzor, a 
földrajzi intézet vezetője ar-
ról beszélt, hogy a varsói ér-
tekézlet határozatai olyan 
agresszió reakciója, melyeta 
nyugati törmb ellenségesen 
kiprovokált. 

Korpás Emil, a földrajzi 
intézet docense hangsúlyoz-
ta a varsói értekezlet békés 
szándékait. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban — mondotta 
—, mint az, hogy ehhez a 
szövetséghez bármely béke-
szerető ország csatlakozhat. 

Műszaki-kör az Ecsetgyárban 
Hz újítási mozgalom erőtel-

jesebb fellendítéséért a Sze-
gedi Ecsetgyár műszaki dol-
gozói a sztahanovistákkal és 
élenjáró dolgozókkal együtte-
sen megalakították a mű-
szaki-kört. Ennek feladata, 
hogy célbrigádok alakításá-
val felkutassa azokat a lehe-
tőségeket, amelyeket kihasz-
nálva a termelékenység 

Ifjúsági műszakra készülnek a fiaialok 
a Szalámigyárban 

X Szalámigyár DISE-fiatal-
jai már hónapok óta készülnek 
a DISZ II. kongresszusára. 
Még az év elején csatlakoztak a 
budapesti fiatalok felhívásához, 
az export-terv határidő előtt 
kiváló minőséggel való teljesí-
téséért folyó versenyhez. 'Azóta 
sok kiemelkedő eredmény bizo-
nyítja, helytállnak adott sza-
vukért. A munka lendülete egy 
napra sem csökkent. Jó munká-
val négy fiatal nyerte el a szak-
ma kiváló dolgozója címet és 
tizenketten lettek sztahánovis-
ták. 

Szoboszlai Sándor és Gár-
gyán Zoltán az elmúlt tíz nap 
is 150 százalék felett teljesítette 
előírt tervét. Dicséretre méltó 
munkát végez a csomagoló ifjú-
brigád is. Jóminőségű munká-
jukat bizonyítja, hogy az export 

áruküldeményeik csomagolása 
miatt nem volt reklamáció az 
utóbbi időben. 

Most újabb eredmények el-
éréséért indulnak harcba. Két-
hetes ifjúsági műszakkal akar-
ják köszönteni a kongresszust, 
melyen a DISZ-szervezet tit-
kára, Varga Lászlóné képviseli 
őket is. 

A munka mellett tanulásra is 
fordítanak időt a fiatalok. Két 
Petőfi-kör működött az üzem-
ben, melyen csaknem vala-
mennyi DISZ-tag résztvett. 
Jól működik kultúrcsoportjuk 
is. A táncosok hetenkint két-
szer-háromszor próbálnak. 
Szebbnél szebb népitáncokat 
tanulnak, hogy azután műso-
rukkal szórakozást, örömet 
szerezzenek dolgozótársaiknak. 

emelkedik és csökken az ön-
költség. 

Az elmúlt hónapokban 
megtartott öletnapokon a be-
nyújtott újítások és ötletek 
nem emelkedtek számszerint 
magasra. Ezért a műszaki-kör 
által megalakított célbrigád 
alapos kutatást végzett az 
üzem fa és összeszerelő rész-
legeiben. Ennek eredménye 
az lett, hogy 14 komoly és 
jelentős gazdasági eredményt 
hozó ötletet és újítást jelen-
tettek be. A benyújtott javas-
latokat a műszaki-kör követ-
kező ülésén tárgyalják meg. 

Schwarcz Sándor 
levelező 

Autóbusszal 
a munkahelyre 

Pár perccel két óra előtt ha-
talmas kék autóbusz élit meg 
az Újszegedi Kender-Lenszővő-
gyár bejárata előtt. Sietve, be-
szélgetve szálltak kl belőle az 
utasok, az üzem dolgozói. Az 
autóbusz vezetője azután behaj-
tott az udvarra, ismerősként 
köszöntötte a portást, az udvari 
munkásokat, majd megfordult 
és az autóbusz megállt ismét a 
kijárat előtt. Várt. Várta a dol-
gozókat. A délelőtti műszak be-
fejeztével ismét megtelt a busz 
és hozta most már befelé a vá-
rosba az üzem munkásait. Így 
van ez reggel 6 óra körül és 
este 10 órakor is. Az Anna-
kúttól indul az autóbusz az Új-
szegedi Kenderig. Útközben 
jövet is, menet ts megáll a 
nagyposta, a Mezőker előtt, 
mert vannak, akik itt szállnak 
fel vagy le. , 

Az Újszegedi Kenderfonó-
gyár dolgozóinak jóbarátjává 

! vált az autóbusz az elmúlt pár 
I hét alatt. Szeretik, mert ké-
nyelmes, gyors és egész a ka-
puig szállítja őket. Csak, mint 
mondják, egy kicsit drága a f 
napi 2 forint az utazásért. Sze-
retnék, ha a tanács kedvezmé-
nyes bérletjegyet bocsátana ki 
számukra, hogy minél többen 
vehessék igénybe a kényelmü-
ket biztosító autóbuszt. 

Kihasználva a percekeh 

Megkezdődött a földieper szállítása Budapestre 

negyedévben 3.5 százalékkal 
növelik. Az évi termelési ter-
vüket pedig 200 ezer forint-
tal teljesítik túl. 

A minőségi kifogásolásokat 
0.5 százalék alá szorítják. 
Megígérték, hogy a tervezet-
ten felül a második negyed-
évben 2.5, a harmadik ne-
gyedévben 3, a negyedik ne-
gyedévben 3.5 százalékkal 
olcsóbban termelnek. Fontos 
feladatnak tekintik a kollek-
tív szerződés munkavédelmi, 
szociális, jóléti pontjainak 
határidőre való megvalósítá-
sát, 

Az Újszegedi 
Rostklkészitö 

dolgozói is vállalást tettek a 
több, gazdaságosabb munká-
ra. Felajánlották, hogy évi 

tervüket december 20-ig be-
fejezik. Helyesen külön pon-
tokba foglalták, mit tesznek 
azért, hogy a vállalást hala-
déktalanul végrehajtsák. 
Csökkentik a költségeket és 
az év végéig 224 ezer forin-
tot takarítanak meg. 

A Szegedi Élelmiszer 
Kiskereskedelmi Vállalat 

dolgozói az éves terv befeje-
zését december 25-ére vállal-
ták. Értékesítési tervüket 
101.7 százalékra teljesítik. A 
túlteljesítés összege 2 450 000 
forintnak felel meg. A társa-
dalmi tulajdon védelmét fo-
kozottabb mértékben biztosít-
ják, a leltárhiányt húsz szá-
zalékkal csökkentik. Ez év-
ben 24 vevőankétot rendez-
nek, 

írásbeli érettségi vizsga Moszkvában, a Zseleznodo-
rozsnyij-kerületben lévő 315, számú fiú-középiskolában. 

A moszkvai «SztáIin»-au tógyár kollektívája új, kor-
szerű antóbnsz, a «ZISZ—127" kibocsátására készül. Az 
ű j autóbuszt távolsági forgalomba állítják be, 180 lóerős 
Diesel-motor ha j t ja ,és különleges, kényelmes ülésekkel 
látták él. Az autóbusz jól szellőztethető és fűthető. Átla-
gos sebessége 75—80 kilométer óránként. A gyár az idén 
elkészíti az újtípusú autóbusz első sorozatát. 

A képen: A «ZISZ—127" autóbusz belseje. 

Húsz éves a moszkvai Metró 
A képen: Az «Arbatszkaja"-metróállomás kívülről. 

A megyei Zöldség- és Gyü-
mölcsfelvásárló Vállalat a ko-
rai zöldség- és gyümölcsfélék 
bel- és külföldi szállításával 
foglalkozik. A megyéből pél-
dául 11 repülőgép salátát szál-
lítottak Németországba és 
Csehszlovákiába. Megkezdődött 
a földieper szállítása is, 

'.rtî fy?.. L 

elsősorban Szegedre és Buda-
pestre. Szerdán kezdik meg a 
karalábé export-szállítását Prá-
gába és Berlinbe. Ezenkívül na-
ponta 8—10 mázsa zöldpapri-
kát is szállítanak Újszegedről 
és Szentesről. 

Az újburgonya begyűjtését 
és szállítását e hónap végén 
kezdik meg. | ^ j 

A Szegedi Textilművekben a leszedő csoportok a fo-
nók munkáját egészítik ki. Lutz Károlyné, a Petőfi gyű-
rűs leszedő brigád tagja is jól kihasználja a perceket — 
segíti gépénél a fonónőt. Ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy 
brigádja a tervét legutóbb 104.4 százalékra teljesítette. 

ítlebmann Béla íelvétefeu.. Szerelik a kahpvkat vízi erőmű első gépcsoportját. 


