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II munkások anyagi előnyére, 
erkölcsi megbecsülésére 

és az ország javára válik 
az augusztus 20-i munka verseny 

Uj város a hegyek alján \ u j a b b 2 5 0 0 0 F t 

volt, a tényszám 4,8 száza-
lék, Igaz, ebben nemcsak a 
munkások igyekezete van 
benne, mer t igen sokat se-
gített a »szaglógép« is, amit 
néhány hónapja kapott az 
üzem. E gép segítségével 
már több helyen, legutóbb 

Kemény munka a nagy hőségben 
Aki még nem volt a Gáz- műszak is csak 11-én kéz-

mű fűtőházában, a kemen- dődik, de előrelátható, hogy 
cék előtt, amikor az izzó a verseny eredményes lesz. 
kokszot tolókocsikra r ak ják , Ez nem egyszerű, könnyel-
nem is tudja , mi t jelent az, mű megállapítás, ennek 

A nagy ünnep előtt ismét felötlött Szeged üzemeiben 
a versengés gondolata. Ez természetes, mert ha talan 
nem is ismernénk a munkaverseny fogalmát, akkor is 
élne a munkásemberben az az egészséges vágy, hogy egy 
fejjel magasabbra törjön, mint társai. Az alkotmány 
tiszteletére indított versenyből, a jobb munkából a 
munkások anyagi előnye, erkölcsi megbecsülése szárma-
zik és e verseny a népgazdaság hasznára szolgál. Ki is 
bontakozott a nemes vetélkedés, amely augusztus 20 a József Attila sugárúton si-
előtt, m a j d az ünnepi műszakban éri el tetőpontját a sze- került nagyobb mérvű gáz-
gedi üzemekben. ömlé 

A verseny eredménye most 
is a jobb munka, aminek 
egyenes következménye a 
város lakosságának jobb 
és biztosított gázellátása. 

És mit kap ezért a munkás? 
A verseny díját . Mindenki 
azonban nem kaphat ebből 
a pénzből, ez igaz, de az is, 
hogy az év végi nyereség-
részesedésből má r igen. A 
mostani verseny célkitűzése 
sem elvonatkoztatott a nye-
reségrészesedéstől. Nem ti-
tok a Szegedi Gázműnél: 
az augusztus 20 előtti t ízna-

amit a korábbi ünnepek al- pos ünnepi műszak befejez-
versenyfeítételeket "is maguk kalmából indítottak. téve] el aka r j ák érni, hogy 
•-kovácsolták* ki. Kinek-ki- A szerelők sem hajigálóz- annyi megtakarí tot t nyere-
nek a terv szerint elvégzen- nak az üres szavakkal. Elég sége legyen a vál lalatnak.^ 
dő munká ja , s nem is akár- megnézni a hálózati veszte- amelyből máris egy-egy havi ' 
hogyan végzett munká ja , ség alakulásáról készült ki- keresetnek megfelelő nyere-
mert jelenleg a nyolc ke- mutatást . A tervezett háló- ségrészesedés ju tha t egy 
mence helyett csak hét ter- zati veszteség 10 százalék munkásra, 
mel gázt, a nyolcadik javí-
tás alat t áll. Ez az egy ke-
mence kiesést jelent, de nem 
érzik -meg a fogyasztók. Eh-
hez nem kismértékben az 
ls hozzájárult , hogy 

hogy a munkahelyen meleg 
van. Talán nem is kifejezés 
ez a szó, hogy meleg. For-
róság van itt, amely való-
sággal pir í t ja az emberi bőrt. 

Ilyen helyen és körülmé-
nyek közölt dolgoznak azok, 
akik a Gázműnél az alkot-
mány tiszteletére indított 
versenyt kezdeményezték. A 

alapja van. Helyesebben: a 
fűtőháziak szava jó fedezet-
tel bír, úgy is mondják, 
hogy »koksz«-fedezettel. 
Ugyanis 

150 mázsa kokszot ered-
ményezett már eddig is 
takarékossági versenyük. 

Á Rodope hegységnek ebben a szűk völgyében az utazó 
még tíz évvel ezelőtt is csak aprócska házakat, kis falusi 
települést találhatott. Néhány esztendő alatt azonban szinte 
a földből új város nőtt ki emeletes, modern házakkal, 
amint képünkön is látható. Egy új bányászváros, Madan 
létrejötte is annak a nagy iparosodást folyamatnak az 
eredménye, amely a Bolgár Népköztársaságban a felsza-
badulás óta mind jobban tért hódít és sikereket ér el. 
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Szaporodik a pénz a munkaszalagok 
takarékossági számláján 

versenyben dolgoznak a 
fűtöházi munkások. A kez-

Még az április 4-i munka- nak látszott, csak a kivite-
verseny során, a kormány lezéssel kellett még várni, 
takarékossági felhívása u tán Előbb megállapították, hogy 

__ _ vetődött fel a gondolat a mennyi cérna, segéd- és 
deményezők szava nem Szegedi Ruhagyárban: »léte- egyéb anyagot vegyenek ala-
marad pusztába kiáltott s l t s u n k egyéni megtakarí tási pul, amihez a megtakar í tás t 
szó, csatlakoztak más üzem- számlákat*. Ez azt jelentet- mérik. Kigyűjtöt ték a ko-
részbellek is te> h °Sy az üzemben szala- rábbi tényszámokat ós meg-

gonként legyen egy-egy ^állapították a normákat . A 
feltételek hirdetése után 

megnyitották a számlákat, 
s ezzel egyidőben még ki 
nem mondottan, de meg-
kezdődött a verseny. 

Ki gyűj t többet? Volt és 
van is ér te lme a vetélke-
désnek, mer t a megtakarí -
tott összeg a nyereségrésze-

Értékelni a versenyt még számla. Az ötlet az első pil-
korai lenne, hisz az ünnepi lanattól kezdve elfogadható-

Kádár János elvtárs 
fogadta B. P. Bescsevet 

Kádár János elvtárs, a jetunió hazánkban tartózko- . . . 
Magyar Szocialista Munkás- dó közlekedésügyi miniszte- sedest növeli Huszonot sza-
pár t Központi Bizottságának r é t * baráti iéakörben le- 2 3 MjavaL Ezt a 25 szá-
első t i tkára Kossá István tegKoroen te ugyanis keszpenzben 
közlekedésügyi és postaügyi }olyt ^szélgetésen a két or- kap ják meg a munkások, 
miniszter kíséretében fogad- s-úgot érintő kozlekedesi Június vegen a számlak osz-
ta B. P. Bescsevet, a Szov- kérdésekről tárgyaltak. 

Ez a sok repülő hogyan került így egymás mellé? - cso-
dálkozhat az olvasó. Eláruljuk. A prágai technikai Nem-
zeti Múzeum repülőgépkiállításán jogadja ez az érdekes 

kép a látogatót. 

szesítéséből kiderült , hogy 
a szalagok és más üzem-
ágak 60 ezer for int értékű 
pénzt gyűjtöt tek össze, eb-
ből 15 ezer kerül felosz-
tásra közöttük. 

Legjobb eredményt az l -es 
terem ér te el, ahol 21 063 fo-
rint ér tékű cérnát, 547 fo-
rint ér tékű egyéb anyagot 
takar í to t tak meg. Már több 
üzemrészben ki is fizették 
a ju ta lmakat . 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Gyarapszik a deszki 
Kossuth Tsz 

U j a b b kilenc egyéni gazda 
kérte felvételét . a deszki 
Kossuth Termelőszövetkezet-
be. közöt tük olyan falu-
szerte . ismert, s jeles közép-
parasztok, 1 min t ' Bereczki 
Antal 11 holdas, és - Simon 
Szilveszter, aki családjával 
egvúit • szintén 11 hold föl-
det művei. Sisák. József 
egyéni gazda r.égy és fél 
hold földet visz a közösbe. 

Ujabb közgyűlésre is ké-
szül a tsz, mer t a fa luban 
jelenleg mintegy 30 olyan 
egyéni gazda van, köztük 
szép számmal középparasz-
tok, akik már felkeresték a 
termelőszövetkezetet. El-
mondották, hogy ők is be-
lépnének, ha közöttük és a 
szövetkezet között előnyös 
megállapodás jöhetne létre 
a lovakra és egyéb számos-
állatokra vonatkozóan, 

Visszatért Szegedre 
a Tisza-kutató expedíció 

Mint ismeretes, dr. Kolos- lapítani, hogy a Tiszának 
vary Gabqrnak, Ja Szegedi vizsgált szakaszán sok ko-
Tudomanyegyetem Állat- rábban nem ismert egysejtű 
rendszertani Intézete vezető- él. Sikerült egy az Alföldön 
jének irányításával, kutatók nagyon ritka csigafaj ta be-
nagyobb csoportja kiadásra gyűjtése. Értékes adatokat 
készíti elő a Tisza több kö- szolgáltatnak a ta la j - és víz-
tetre tervezett monográfia- minták is. 
ját. A kutatók idei nyári Érdekessége az útnak, 
út jukról hazatértek Szeged- hogy az ár téren bronzkori 
re, miután tizenkét napig sírokra bukkantak. Ezekben 
tanulmányozták Szolnok és többek között bronzsarlót és 
Csongrád között a folyót, más használati eszközöket, 
valamint ár terének növény- valamint szép díszítésű edé-
és állatvilágát. A 25 főből nyeket találtak. Az expedí-
alló expedíció tagjai sok ció tagjai számos fénykép-
szaz ládában, üvegtartály- felvételt is készítettek s 
ban gyűjtötték össze az al- ezek segítségével a közeljö--
gákat, csigákat, halakat, nö- vőben több művelődési ott-
vényeket. A gazdag tudomá- honban vetítettképes elő-
nyös anyag rendszerezése a adásokon számolnak be a 
követkéző hónapok feladata, Tisza növényi- és állatvilá-
de már most sikerült megál- gáról. 

Szegeden is vendégszerepel 
a „Nyírfácska" „ 2 

»A mezőn egy nyírfácska 
állott* — így kezdődik a z a z 
orosz népdal, amely Csaj-
kovszkijt is megihlette IV. 
Szimfóniájának zárótételé-
ben. E dallam r i tmusára ké-
szítette tíz évvel ezelőtt Na-
gyesda Nagyesgyina asszony 
negyven tagú táncegyüttese 
részére a "Nyírfácska* ko-
reográf iá já t . Ezt a nevet, a 
lányok kezében tar tot t ha j -
ladozó nyirfaággal való gon-
dolattársítás a lapján adta — 
a közönség. 

Az együttes 1949-ben a 
Budapesti Világifjúsági Ta-
lálkozó versenyén az első di-
jat nyerte, s a jelképpé vált 

Nyírfaág tőlünk indult el, 

Tervszerűbb szállítás, nagyobb 
megtakarítás a Szegedi 

Építő KTSZ-ben 
A Szegedi Építő KTSZ, vetlenüi a lakosság részére mentését jelentette a szó-

mely abbén az évben nagy- végzett javítási munkákra , vetkezetnek a múlt évhez 
mértékben átállt a családi- jelentós költségmegtakarít á- viszonyítva, 
ház építkezésekre, s a köz- sokat ért el az első fél év- A szövetkezet takarékos-

tan. Csaknem egy százalék- sági te rvé tan éves szinten 
kai csökkentették például 70 ezer forint megtakarí tást 
a rezsiköltségeket, s ha- kalkuláltak ki a vezetők és 
sonló szép megtakarí tás a tagok. Az első féléves 
adódott abból is, hogy az eredmény azonban ennél is 
anyagszállítások jobb meg- jobb éwég'i eredményeket 
szervezésével leszorították sej tet — hiszen az első fél 
az idegen fuvarokra kifize- évben már 54 ezer forintot 
tett összegeket. A fuvarozó takaritottaK meg az anya-
jámiűveket ebben a tél év- gon, szállítási, bér- és 
ben tervszerűbben használ- egyéb költségeken. A taka-
ták ki, egészen kisszámú rékoskodás szép összeggel 

dapesten, az Erkel Színház- volt páldául a korábbi idők- emeli a szövetkezet nyeresé-
ban bemutatott , kiterebé- höz viszonyítva az üres já gét is. Az első fél évben 0 6 
lyesedett műsoruk szívhez rat . Ezt úgy érték el, hogy százalékkal több nyeresége 
szóló produkciói legyőzték kidolgozták a kocsik útvo- volt a ksz-nek, mint tavaly 
sa já t h í rnevüket : túlszár- nefót, e lőre összeállították ebben az időszakban és ez 

"^örvendetes hír érkezett a a z e g y e < s naunkahelyek n a P i 3 8 e z e r forintot tesz ki. Bár 
minap Szegedre: még ebben anyagszükségleteit —. tehát ennek az összegnek jelentős 
a hónapban — valószínűleg a jármű egy körúttal több részét a nagyobb tervtelje-
1 5 " e . . k o r ü l ~ a Nyírfácska építkezést is el tudott látni sítés adja . de ténvieges sze-
egyuttese Szegedre latogat _ . . . , . . 
és fellépnek az újszegedi E z a m ° o s z e r szaz forint hepe van a takarekosságnaJi 
szabadtéri színpadon. hí jával 19 ezer toriét meg- is. 

Csehszlovákiától Kínáig, Gö-
rögországtól Norvégiáig: 
húsz országon át te r jedő hó-
dító ú t já ra . A Nyírfácskán 
azóta ú j haj tások sar jadtak, 
s most, hogy ismét elláto-
gattak Magyarországra, Bu-


