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Engi János elvtárs, a Paprikafeldolgozó Vállalat főmérnöke 
páiosversenyre hívta Kardos Ernő elvtársat, 

a Konzervgyár főmérnökét 
A Dóltnagyarország november 19-i 

számának vezércikkében olvastam 
a műszaki vezetők feladatairól. A 
cikk áttanulmányozás® után még 
világosabban látom, mennyire nagy 
és szép a műszaki vezetők feladata, 
döntő tervévünk negyedik negyed-
évi tervének végrehajtásában. Éppen 
ezért, hogy a jövőben még jobb 
munkát tudjak végezni, én, a Sze-
gedi Paprikafeldolgozó Vállalat fő-
mérnöke, nz ötéves tersünk döntő 
tervéve negyedik negyedévi tervé-
nek sikeres befejezése, illetve túl-
teljesítése érdekébein, versenyre hí-
vom ki a Szegedi Konzervgyár fő-

mérnökét, Kardos Ernő elvtársat »z 
alábbi versenypontok szerint: 

1. A gépállási idők jelenlegi négy 
.százalékát, a karbantartási munkák 
jobb megszervezésével egy százalék 
kai csökkentem. 

2. A tervtcljesitéscn kívül a terv. 
szerűséget 95 száza'ékra fokozom, 

3. Havonként benyújtok egy újí-
tást az újítási bizottsághoz, amely 
u termelés növelését segíti cl®. 

4. A munka jobb megszervezésé-
vel és a Rőder-niozgalom kiszélesí-
tésével az citfTginéi több segít-
séget nyújtok a 10(1 százalékon 
a'ul teljesítő dolgozóknak és ígé-
rem. hogy n 100 százalék alatt tel . 

Jesltfl dolgozók számát, az október 
havi eredményhez viszonyítva 5 
százalékkal csökkentem, 

5. Vállalom, bogy a szénfelhasz-
nálást anyagnormánál 2 százalékos 
megtakarítást érek el. 

Arra kérem Kardos Ernő elvtár-
sat, hogy versenyfe'hívásomat fo-
gadja ol és az eddig nél is jobban 
harcoljunk a terv időelőfti hefeje. 
zéséért Segítsük jobban a dogozó-
kat, hogy Sztálin elvtárs 73. szü-
lelésnapjának tiszteletére befejez-
hessük 1952. évi tervünket, 

Engi János, 
a Szegedi Paprikafeldolgozó Válta-

tat főmérnöke 

A szegedi járásban a mérahalmi lermeSőcsoporloli élenjárnak, 
a deszki Iszcs-k lemaradtak az öszi munkákban 

A szegedi járásban 108 termelő-
szövetkezet és csoport áll verseny-
ben az őszi munkák sikeres eiwég-
zésóre. Azokban a községekben, 
ahol a termelöcsoport tagsága jól 
szervezett munkával, példamutuóan 
a határidő előtt betakarította ter-
ményoit s idejében a földbe tette 
az ősziek magját, ott az egyénileg 
dolgozó parasztok is jobban igye-
keztek s már az őszi búza is szé-
pen zöldéi. 

Móra halmon a Vörös Október 
termelőszövetkezet mutatott példát 
a község nyolc termelőcsoportjának 
és az egyénileg dolgozó parasztok-
nak. 

A 126 hold kukoricát, 15 hold 
ricinust, 25 hold fűszerpaprikát 
kellő időben betakarították, s 
ezzel egyieViben cl is vetettek. 
246 hold őszi kalászosuk már 
hetekkel ezelőtt a földbe került, 

s szépen zödel. 
Az eredményeket elsősorban annak 
köszönhetik, hogy jól megszervez, 
ték a brigádokat, munkacsapato-
kat, amelyek egymással párosver-
senyben dolgoztak. Kúszó Ferenc, 
az egyik növénytermesztési brigád 
tagja eddig 500 munkaegységet te? 
jesített. A tsz 161 tagja közül száz 
nő, akik vailamennyien jól kivették 
a részüket, az öszi munkákból, Szo. 
gő Péterné 64 éves kora elenére már 
több mint 300 munkaegységet 
ért el. 

A Vörös Október tagjainak pél-
dája nyomán a község vala-
mennyi termelőcsoportja s egyé-
nileg dolgozó parasztja Ls már 
hetekkel ezelőtt végzett iaz 

ősziek vetésével. 
Az eredmények elérésében nagy ré . 

k sze van a községi tanácsnak is, 
amely népszerűsítette az élenjáró-
kat. Húsz körzetre osztotta fel a 
községet, amelyeknek élére a me-
zőgazdasági álíandó bizottság tag-
jait állította. Az állandó bizottság 
tagjai 160 aktívát szerveztek nxa-

A p o s t a H á l ó z a t é p í t ő 
O s z t á l y á n a k d o l g o z ó i 

2 0 m á z s a v a s a t 
g y ű j t ö t t e k 

Minden nap jobb és jobb ered-
ményt érnek el az iskolák a vas . 
gyűjtésben. A MÉH Vállalat áta 
vevőhelyein az utóbbi napokban 
megkétszereződött a forgalom. Van 
olyan brigád, amelyik naponta 
többször fordul. A Tömörkényi 
Leánygimnázium brigádja vasú'i 
síneket hozott be. melynek egy 
darabja legkevesebb 50 kg. He-
lyesnek bizonyult az iskolák ki . 
vánsága, a vasgyüjtőnapok meg-
hosszabbítására vonatkozólag. No-
vember 30-ig lesz idejük a fiata-
loknak, hogy vállalásaikat ne csak 
teljesítsék, hanem túlszárnyalják! 
A Mudách-iskota úttörői 8-as lét-
számú brigádban eddig 900 kfl 
vasat gyűjtöttek. 

A Posta Hálózatépítő Osztályá-
nak dolgozói ls kiveszik részüket 
a vaegyüjtésből: a vasúti híd új-
szegedi oldalán szabadidejükben 

. Véső estig dolgoztak, de meg is 
volt az eredmény, 20 mázsa vasat 
termeltek ki, 

guk mellé, akik segítették a felvi-
lágosító munkát. Mórahalom ter-
melőcsoportjainak dogozó paraszt-
jai lendülete a község párosver. 
seny társát Zákányszéket is magá-
val ragadta, 10 nappal később ott is 
végeztek az őszi vetéssel. 

A szegedi járásban eddig az őszi 
búza- ós rozsvetésfe előirányzott 
területnek 99,1 százalékán földbe 
került a mag, s jeíienleg még mint-
egy 500 hold vár vetésre. 

Olyan termelőcsoportok gátol, 
ják a vetésterv teljesítését, mint 
például a deszki Kossuth tsz, 
ahol a fervhevett 305 hold őszt 
kalászoshói eddig mindössze 

147 holdat vetettek ef. 
A szövetkezetben Iriza a munka f e . 
gyelem, a tagok nem járnak kl 
rendszeresen dolgozni. Akadályoz-
zák a gépállomás munkáját is az-

zal, hogy még mindig nagy terülő, 
len kint van a kukoricaszár s így 
sem a vetőszánlást, sem a. mélyszán-
tást nem tudják végezni. Még a csá-
vázott 32 mázsa búzát sem vetelték 
el a szövetkezeiben. 

A községi tanács sem nyújt kel-
lő segítséget a termelőcsoportok 

munkájához. 
Több köíségj taüáostag sem mutat 
példát, közülük többnek a felesége 
t zcs-tag s még ők sem dolgoznak 
rendszeresen. Ennek tulajdonítható, 
hogy nemcsak a Kossuth-lsz. de a 
többi termelőcsoport is eimr.rad nz 
őszi munkákkal s az egész község-
ben még csaknek 509 hold vár ve-
ié- re. Ha ezen a területen mielőbb 
földbe kerülno a vetőmag, az egész 
já rás behozná lemaradásai, globáli-
san teljesítené a vetéalerve't. 

L e v e l e z ő i n k í r j á k 

Ha kell fegyverrel a kezünkben megvédjük hazánkat 

A Munkaerőtartalékok Hivatala 
600. számú fiataljai mély gyűlö-
lettel hallgatták a rádióban a jugo-
szláv emberrablók bűnperét. Inté-
zetünk if júmunkásai tudatában va-
gyunk antnak, hogy az ellenség 
nem nyugszik, ú j ra és újra meg-
aka r j a semmisíteni mind azt, amit 
eddig a magyar nép áldozatok 
árán félépített. Röpgyülésen adtak 
kifejezést a DISZ fiatalok véle-
ményüknek, helyeselték, hogy 
szabad jövőnk rombadöntésére tp. 
ickvő titóista bérenceket halálra, 
ítélték, A fiutalok. elhatározták, 

hogy még keményebben fognak 
harcolni a békéért és a Sze;ed 1 
Kenderfonógyár felhívása nyo-
mán a 600. számú intézet tanulói 
minden osztályban, fegyelmezel' 
tebb tanulással mulatják meg a; 
ellenségnek, nem engedjük, hogy 
szép iskolánkat, otthonainkat 
banditák elpusztítsák. Itt, a déli 
halárckon még éberebben fogunk 
őiködni és MSZHSZ foglalkozáso-
kon keresztül, hu kell fegyverrel a 
kezünkben megvédjük hazánkat 
minden ellenséggel szemben. 

Lázár Ilona 

November 30-ig meghosszabbították az őszi vásárt 

Nagy örömet jelenteti Szegeden 
is- aimikor október hónap 15-én 
megkezdődölt az ősz} vásár. Az eluő 
naplói kezdve hatalmas érdeklődés 
volt a dolgozók körében a vásár 
iránt és naponta százával keresték 
fel a Ruházati Bohok árudáit dol-
gozóink. Szebbnél-szebb ruhák, ci-
pők között választhat « vásárló és 
lényegei en olcsó áron. Például Ká-
rolyi Feren. a szegedi Kertész tég-
lagyár dolgozója télikabátot vásá-
rolt 700 forintért, amely a vásár 
előtt 928 forint volt. örömmel 
mondta el, hogy n megmaradt pén-
zen még mi'tag inget is tud m gá-
nak vásárolni. Vagy Csiszár János 

Alföldi-utca 18. szám alatt i lakos 
és Bárányi István vasutas dolgozó 
örömüknek adtaik kifejezést, hogy 
ilyen olcsón, sok szép ruhaneműt és 
cipőt ludnak a dolgozók vásárain 
De ugyanilyen örmmel és lelkese 
déssel elégítik ki a vásárlóközön-é 
get a Ruházali Boltok dolgozói 
igyekeznek minden vásárló igényeit 
kielégíteni. Az őszi vásárt a nagy 
érdeklődésre való tekintettel novem-
ber 30-ig meghosszabbították, így a 
hónap végéig rendelkezésére! állnak 
dolgozóinknak az olcsón beszerez-
hető ruházati cikkek. 

Sárvári Mihály. 

»Sok kicsi, sokra megy« jelszóval gyiijlik a vasat 
az ásotthalmi úttörők 

Az ásolthalmi állami általános 
iskola II. Rákóczi Ferenc 2685. szá-
mú úttörőcsapata hat téma s lelkese-
déssel fogoit hozzá a fémgyűjtéshez. 
Brigádokat szerveztek meg ég egy-
mással versenyre kelve kezdték meg 
a yasgyüjtést , A 28-as számú úttö-
rőcsapat már «z elmúlt vas- és hul-
ladékanyiuggyüjtésnél i s győztes 
volt a köz. égi tanyai iskolák ver-
senyében és most sem akarnak le. 
marndni. A pajtások vállalták, hogy 
felkutatnak a környéken minden ta-

nyát, hogy összeszedjék az elfekvő 
vas- és fémhulladékot, mert tudatá-
ban vannak, milyen nagy szüksége 
van országunknak az ócskavasra. 
„Sok kicsi, sokra megy" jelszóval 
dolgoznak. A vashulladékért kapott 
forintjaikat az últörőkasszában 
gyűjtik. Ezen a pénzen futballt 
ikarnak vásárolni, hogy ia jó mun 
ka utáp megérdemelt szórakozásban 
(egyen részük. 

Lele János, 
a Délmagyarország" levelezőj 

A prágai állambíróság 
megkezdte az áruló Slansky 

és társai elleni per tárgyalását 
BralislavO. A bratislavai rádió 

csütörtök déU adásában közölte, 
hogy november 2C-án Prágában 
megkezdődött az áruló Slársky ée 
bandája elleni per tárgyalása. Az 
államügyészség Slánskyt, Slinget, 
Cleinentist és társaikat állame'-
Jtnes összeesküvéssel. kémtevé-
kenységgel és hazaárulással vádol-
ja. Slénskyék a népi demokral' '. 
kus rendszer megdöntésére és a 
kapitalizmus visszaállítására szö. 
vetkeztek. (MTI). 

Holnap reggel indulnak Szeged küldöttei 
a harmadik Magyar dékekongresszusra 

Az otozág békeharcosainak aján-
dékaival díszes zászlókkal, békát r . 
solyokkal, levelekkel megrakott bé, 
k&vona:, amely eddig már kövbe 
jár ta hazánkat, ma délben 12 óra 
50 perckor Szeged "e érkezjk. A Bé-
kevonalot :i naigyáilomáson Szeged 
Város BékebizoUságn, a MÁV Bé-
kebizottságu. a szegedi üzemek dol-
gozóinak képviselői fogadják ünne-
pélyesen. A Békevonat több időt tölt 
el Szegeden é a ezalatt a kocsin 

Készpénzért minden dolgozó paraszt 
vásárolhat búzavetőmagot 

Még néhány százalék választ ja el Szeged dolgozó parasztjait az 
őszi búzavetés száz százalékos teljesítésétől. A mull héten, de ntár ezt 
megelőzően többen voltak, akik arra hivatkoztak, hogy ntnes elegendő 
vetőmagjuk. A Városi Tanács szerzett vetőmagot, amit minden dol. 
gozó paraszt készpénzéri megvásáro ltat. Már a mai naptól kezdve je-
lentkezhetnek a vetőmagéri a Városi Tanács mezőgazdasági osztályán. 
Most már minden lehetőség megvan arra. hogy közel néhány »ap alatt 
Szeged dolgozó parasztjai kivétel nélkül befejezhessék az őszi vetést-

Elvisszük Szeged dolgozóinak linrcos üdvözletét 

fi BÍTMIÍGYAR BEKEKONGRESSZUSRfi 
Holnap reggel útnak indulnak 

Szeged békeküldöttei a III. Magyar 
Békekongresszu&ra. Fele.öSaégUljea 
és kitüntető feladat áll előttük: 
Szegei békeharcosainak üzenetét vi. 
szik t i a magyar nép seregszemlé-
jére.' Elmondják majd, hogyan har-
colnak Szeged dolgozói a békéért, 
hí.zúnk boldogabb, szocialista jövő-
jéért. 

Szeged békeharcosait képviseli a 
III. Magyar Békekongtüsszuson 
Nagy Sándor elvtárs, Sztálin-díjjal 
kitüntetett, Kossuth-díjas író, aki a 
toll fegyverével harcol a békéért. 
Szeged nagynevű bákehnreosát a 
város dolgozói szeretettel köszöntik, 
fes figyelemmel kisérik a kongresz-
sztison való részvételét. Tölgyesi 
Béla, a Szegedi Gyógypedagógiai 
Iskola igazgatója Nagy Sándor elv-
társnak a következő levelet ír ta: 

„Kérjük, adjon kifejezési a kon-
gresszuson harcos békeakaratunk, 
nak, amely munkánkat, életünket, 
szívünket áthatja- Mi békét aka-
runk. Építeni, dolgozni akarunk, A 
békéért, ha kéül, fegyverrel is har-
colunk es itt a határszólen munkánk 
fokozásával szolgáljuk a béke szent 
ügyét. Nagy örömmel vettük, hogy 
kemény ököllel sújtot tak le az el-
múlt napokban a titóista kémekre. 
Halál azokra, akik országunkban a 
lelkes építő munkát akadályozni, el-
pusztítani akarják. Kívánunk a har . 
madik Békekongresszusnak sok si-
kert és eredményt a bfekeharc to-
vábbi út ján-" 

Sok-sck levél köszönt! a békekül-
döt 'eket elutazásuk előtt. Ezek a 
levelek arról tanúskodnak, hogy f i -
gyelemmel kisérik a küldöttek kon-
gresszusi szereplését választóik- A 
legfiatalabb küldött Bakaity Vera a 
Textilművek kitüntetett fonónője. 
Küldöttként képviseli Szeged dolgo-
zóit Wagner Richárd egyetemi ta-
nár a mikroklíma tológia kiváló 
szakembere. Tudományos kutatásait 
a gyapotternelésben érvényest! i és a 
béke szolgálatába állítja- Wagner 
Richárd elviszi majd a kongresszus, 
ra az Egyetem valamennyi békehar-

cosának üdvözletét és beszámol 
majd arról, hogy mit tesznek as 
Egyetem dolgozói a béke megvédé-
séért-

A küldöttek között szerepei a mű-
szaki vezetők részéről Dudovic.s J á -
nosné. aki a Szegedi Ruhagyárban 
mint mester dolgozik. Munkáját ki-
válóan végzi, biztosít ja a dolgozók 
békeharcához, a bék+mü szak okhoz, 
a békeőrségekhez a műszaki feltéle-
leket és ezzel járul 'vozzá ötéves t e r , 
vünk, a béketerv sikeres teljesítésé-
hez. A MÁV dolgozói iöziíl is vá-
lasztottak küldöttet a szeged, béke-
harcosok. Nagyiván Ferenc MÁV fő-
intéző eddigi jó munkájával érde-
melté ki ezt a kitüntetést. 

A küldöttek között képviselve 
van ifjúságunk is, i f j . Rusznyák 
János szentélyében, aki a Szegedi 
Kenderfonógyárban mint lakatos-
segéd dolgozik. A termelésben k ;-
váló eredményeket ér el. Munkája 
befejeztével a Gépipari Techn'-
kuntba jár, tovább képezi magát, 
hogy tanulmányai befejeztével, 
mint technikus szolgálja a béke 
ügyét. Az Űjszegedi Kender. és 
Lenszövő Vállalat sztahanovista 
szövőnőjét, Bodó Páinét i s példa-
mutató munkájáér t választották 
meg Szeged dolgozói küldöttnek. 
A művészeti dolgozók közül Sugár 
Mihály, a Szegedi Nemzeti Szín. 
ház, várostirk egyik legnépsze-
rűbb művésze vesz részt a III. Ma-
gyar Bókekongresszuson. 

A küldöttek nevében ígérjük 
Szeged város békeharcoeainak, 
hogy a feladatot, amit ránk bíz-
tak, maradéktalanul tel jesí t jük, 
üzenetüket, harcos békeakaratu-
kat tolmácsoljuk. A kongresszuson 
hozott határozatokat magunkévá 
tesszük és tudatosítjuk minden 
becsületes emberrel. Ennek szelle-
mében Indulunk a III. Magyar Brá 
kekongreaszusna. 

Lacsán Mihályné 
a Városi Békebizottság titkára, 
a III. Magyar Béktkongrcsszu* 

küldötte 

November 22-én avatják fel a Pefőfi-hidat 
November 22-én délután ünne. 

pélyesen avatják fel Budapest 
legújabb hídját, a Borárof-'éri híd 
romjaiból új jáépült Pelöfi-hidat. 

A hídavatási ünnepség 22-én, 
szombaton délután 3 órakor kezdő-
dik a budai hídfőnél. Az ünnepi 
beszédet Bebrits Lajos elvtárs, köz. 
lek edésügyi miniszter mondja. A 
főváros dolgozói nevében Pon-
grác* Kálmán elvtárs, a Budapesti 
Városi Tanács elnöke veszi át a 
hidat. 

Az ú j híd, mely Budát és Pestet 
két forgalmi csomóponton köti 
össze, lényeges változást, nagy 
könnyebbséget jelent majd a fő-
város közlekedésének lebonyolítá-
sában. Mindenekelölt a túlterhel1 

Szabadság-híd forgalmát csökkenti 
majd, különösen a teherforgalom 
tekintetében, de csökkenti a Sza-
bodság-hídon át közlekedő vlllr-
mosok és autóbuszok zsúfoltsá-
gát is. 

Szombaton reggel indulnak Budapestre megyénk békeküldöttei 
reietüket és harcos kiállásukat a 
béke mellett, 

A megyénkben megválasztott 38 
békeküldölt pénteken délután Vásár-
helyre érkezik. A küldőiteket az 
MNDSZ fogadja, mnjd az úttörők 
tolmácsolják i f júságunk békevágyát. 
A közös vacsora után a küldöttek 
megtárgyal ják: milyen feladattal 
bízták meg őket dolgozótársaik és 
hogyant termek ennek eleget. Szom-
baton a reggeli órákban indulnak ol 
a küldöttek Budapestre, a III- Mn-
gyur Békokongresázusra, külön fel-
díszített vasúti kocsiban, 

Megyénk békeküldöttei járás i és 
városi békeértekezl eteken megvá-
lasztották a küldötteket a I I I . Ma-
gyar Békekongresszusra. A kon-
gresszust Budaposten november 
22-én és 23-án tar t ják, A kongresz. 
szus napjá t megelőzően a békehar-
cosok ezrei munkájukkal ét; minden 
cselekedelükkel kinyilvánították sze-

megrendezett kiállítást megtekinthe 
tik Szeged dolgozói. 

Szeged békcküldötle't holnap reg-
gel hat őr kor ünnepé yesen bú 
c súza t j ák a szegedi "békeharcosok. 
Már Orosházáról gyönyörűen feldí-
szített. külön békekocsin érkeznek a 
csongrádmegyei békeküldöttek Sze. 
gedre, ahol a búcsúztatásra elkísó. 
rik Szeged kongres-zusi küldötteit ug 
üzemek, a kerületek békeharcosai, 

ADY — A RADIÓBAN 
Ady Endre születésének 75. évfor-

dulója alkalmából a rád 'ó ünnepi 
mfsorokat sugároz. November 21-én, 
pénteken 15 óra 50 perckor a Pe-
tőfi rádión a. „Rohanunk a fo1 rada-
lorrtba" című mflsor hanqzta el. 
Ugyencs-k pénteken 15 óra 50 perc-
kor a Kosáulh rád 'ó megzenésített 
Ady verseket ad elő. November 22-án 
szombaton 15 óra 25 perckor Bölö-
nyi György „Igy em'ékszem Ady 
Endrére" elmü előadása hangzik el 
a Pelőfi rádión. November 23-án, 
vásárnap ,,A mi Adynk" címmel Bó-
ka László tart előadást a Petőfi rá-
dión. 


