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A dolgozók páríja I I A íexíilmunkás m*m 
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Fürge kézmozdulattal dolgoznak zottságok kommunista tagiai és a 

a zakatoló szövőgépek mellett. A szakszervezet jól dolgoznak. Az ui-
textilinunkások napi munkába ne- szegedi kendergyárban napi fél li-
héz és fárasztó. Éber figyelemmel ter tejet kapnak az egészségtelen 
kell kisérni a suhanó vásznat: hol munkatermekben dolgozó munká-
szakad el egy szál és hol hibás a sok. A 8 órai munkaidőt kétszer 
szövés. A kenderkikészit'ő telepe- negyedórára megszakítják pihenés 
ken elavult gépi berendezések a és levegőzés céljából. A nagy me-
tüdőbaj terjesztői. A gyapjumo&ó, legben liüsitőitalokat is kaplak a 
ványoló, festő üzemrészek gyáraink gyár munkásai. A szegedi. kender-
legtöbbjében bűzös, fojtó kigözol-, fönóban a lejkiulalás bevezetése ío-
gese folytan a fertozesek csiráit ter- íyamatban van. Az angol-magyar 
jeszlik. A textilmunkások egészsé-
gének megvédéséért, követeléseinek 
megvatósilásáért már hosszú idő 
óla harcolnak a szakszervezet kom-
munista vezetői. 

A vidéki textilmunkások 

a fővárosi textilgyárakhoz viszo-
nyítva kedvezőtlenebb munkavi-
szony mellett dolgoznak. A múlt-
ban el voltak szigetelve azoktól a 
munkásrétegektől, amelyek hasonló 
munkakörben kedvezőbb munka-
feltételek mellett dolgozhatlak. Ma 
már ez nem áll fenn, mégis szám-
talan példa bizonyítja, liogy da-
cára az országos érvényű kollektív 
szerződéseknek, számos vidéki 
gyárban igyekeznek ezt kijátszani. 

Szociális eredmények 

A Szakszervezetek székházában 
beszélgettünk Magyar Mátyás elv-
társsal, a textilmunkások szegedi 
csoportjának kommunista titkárá-
val. Magyar elvtárs elmondta,hogy 
Szegeden közel 3000 textilmunkás 

julafonóban fürdőt, ebédlőt épiLel-
tek, a munkáslakásokat kipadloz-
tatlák és bevezették a villanyt. A 
gyárban a dolgozók gyermekei egy 
öltöny ruhát kaplak. Ezt a ruha-
akciót most az összes szegedi tex-
tilgyárakra akarják kiterjeszteni. 

Főkövetelésük a texlilmunkások-
nak, Jiogy állapítsák meg újból a 

normát, tekintetbe véve az üze-
menként feldolgozandó nyersanya-
gok minőségét. 

Textilmunkások 

az MKP listáin 

A Magyar Kommunista Párt lis-
táin összesen 29 textilmunkás sze-
repel. Szegeden a textilmunkások 
jelöltje Nagygyörgy Mária elvtárs-
nő, .a szegedi kenderfonó üzemi 
bizottságának tagja. Nagygyörgy 
Mária i l éves kora óta dolgozik 
a szegedi kenderfonóban. A sze-
gedi textilmunkások becsülik har-
cos magatartásáért és támogatni 
fogják szavazatukkal a Kommu-
nista Pártot, amely az ő soraikból 
küld be képviselőt az u j ország-
gyűlésbe. 

Az MKP szeretettel várja 
a dolgozókat 

Nem fizetnek hídpénzt a vasárnapi 
népünnepeiven a résztvevők 

A Magyar Kommunista Párti A kultúrműsoron kivül ének és 
nagyszegedi végrehajtó bizottsága, szavaló tehetségkutató verseny. Le-
ma vasárnap egésznapos ünnepélyt'peny és virslievés verseny. Tizen-
rendez Újszegeden. A közönség szó-
rakoztatására egésznapos kultúr-
műsort adi a MKP szabadtéri szín-
pada. A kultúrműsorban közrcmü-

dolgozik a különböző üzemekben. \ ködnek: a Szegedi Nemzeti Szin-
A szakszervezel kommunista veze-\ház művészei, a budapesti 
tői elsősorban az egészségtelen 
munkaviszonyok megszüntetéséért 
folytatnak harcot. Számos ered-
mény mutatja, hogy ,az üzemi bi-

KISTEX 25 tagu külturgárdája, a 
Munkás Kulturszöve ség tagiai .üze-
mi színjátszó csoportok, rendőrze-
nekar, üzemi ének és zenekarok. 

A mi jelöltünk: 

D r . Z ö l d S á n d o r , 
az MKP Nagyszegedi Végrehajtó Bizottságának titkára 

Dr. Zöld Sándor 1913-ban 
Nagyváradon született. Édesapja 
cipészsegéd volt. A középislAüál 
Kecskeméten és Karcagon végez-
te. 1932-ben telt érettségit és 1932 
őszén iratkozott be a debreceni 
tudományegyetem orvosi fakul-
tására. 1932 nyarán lelt a Magyar 
Kommunista Párt tagja. Orvosi 
tanulmányai közben egyre dön-
tőbben ismerte föl azt, hogy a 
magyar nép szenvedésein pusz-
tán orvosi eszközökkel nem lehet 
segíteni. Társadalmi változásnak 
kell jönnie ahhoz, hogy a ma-
gyar nép elesettségéből felemel-
kedhessék s hogy a társadalmi 
változás bekövetkezzék, minden-
kinek a maga helyén kell a meg-
felelő erőkifejtéseket elvégeznie. 

A debreceni egyetemi hallgatók 
haladó gondolkodású elemeit a 
Kommunista Párthoz csatolta. S 
amikor elég erősnek érezték ma-
gukat,. kibontották a zászlót az 
egyetemi ifjúság álpolilizálásd-

.éri. Debreceni Egyetemi Kör főlil-
kárává választották. Ez a kör lett 
a Márciusi Front-mozgalom bázi-
sa. 1938-ban megindítót Iák a To-
vább cimü layot, amelynek egyik 
szerkesztője Zöld Sándor volt. 1939-
ben a berettyóújfalui közkórházba 
került. 1940-ben a debreceni 5-ös 
tanács előLl az állam és társadalmi 
rend erőszakos felforgatásával volt 
vádolva. Az egész debreceni Már-
ciusi Front lagjail és vezetőit ál-
lította ekkor bíróságaié a Horthy 
rendszer. 1911 telén Debrecenben 
a tiszántúli független újság jeöré tö-
möríti a haladószellemü értelmi-
séget. Állandóan tanítja a demo-
krácia igazságaira a vele kapcso-
latban lévő munkásokat,, paraszto 
kai, értelmiségieket. 1914 szeptem-
berében a német biztonsági szer-
vek és a magyar csendőrök üzőbe 
veszik. Nincstelen parasztok ve-
szik oltalmukba. A felszabadulás 
után Bihar vármegye közegészség-
ügyi intézményeinek helyreállításá-
val foglalkozik mindaddig, inig a 
Bihar vármegyei Nemzeli Bizott-
ság a főispáni teendők ellátásával 
meg nem bizza. Résztvesz az ideig-
lenes nemzetgyűlés megszervezésé-
ben. Az ideiglenes nemzeti kor-
mányban belügyi államtitkár lesz. 
1945 juliusában a párt a közigazga-
tási osztály vezetésével bizza meg. 
Az 1945-ös nemzetgyűlési válasz-
tásokon Hajdú-Bihart vármegyék 
képviselőjeként kerül be a nemzet-
gyűlésbe. 1946 novembere óta a Ma-
gyar Kommunista Párt nagyszege-
di végrehajtóbizottságának titkára. 

egyes rugas. 
A hatalmas népünnepélyből ter-

mészetesen kiveszik a részüket a 
gyerekek is., A nagy népszerűség-
nek örvendő Selleiné Franki Lili 
irányítja a mesedéiulánl és a gyer-
mekek lehetségkulaló versenyét, 
ahonnan egy gyerek sem hiányoz-
hat. 

A népünnepéllyel egyidejűleg a 
Nemzeti Segély és az MNDSz gyer-
mekuzsonnázlalást rendez. Agyer-
mekuzsonnáztalásra a pontonhíd 
újszegeid részén az MNDSz asz 
szonyok jegyeket osztanak. Felszó-
lítja a Nemzeti Segély és az MNDSz 
a szülőket, hogy csészét és kana-
lat hozzanak magukkal gyermekeik 
részére 

A nagy szórakoztató műsoron kí-
vül ingyenes tombolát is rendez az 
MKP igen értékes ajándéktárgyak-
kal. A népünnepély minden részt-
vevője teljesen díjtalanul sorsjegy-
szamot kap, melyeket reggel 9 és 
12 óra közölt oszlanak az újszeged! 
hidon. Azok a dolgozók akik va-
sárnap délelőtt a szakszervezetben 
gyűlésen vesznek részt, a szakj 

szervezeti helységben kán iák meg 
sorsjegyüket. A tombola során,, ki-
sorsolnak: egy irhabundát, egy fér-
fi öltönyt, egy női ruhaanyagot, 
két férfi inget, egy női kombinát, 
tiz pár férfi bakkancsot, tiz pár 
női cipőt, tiz rud szalámit, tiz üveg 
asztali bort, ötször félkiló paprikát 
és még Xelsorolhalallanul sok aján-
déktárgyat. A népünnepély részt-

Szegedi pedagógustársadalom 

ellen támadásba lendült a reak-
ció. A nyár folyamán a Szegedi 
pedagógusokat felszólították arrat, 
hogy .családonként tiz mázsa 
szenet jegyezhetnek, a pénzt elő-
re be is fizették. A rendelést a 
pedagógus szakszervezeten ke-
resztül bonyolították le. 

Komoly csalódás érte a sze-
gedi pedagógusokat, mikor a sze-
net* átvették. Amennyiben addig, 
amig többi szakszervezetek tag-
jai fekete szenet kaplak, addig a 
pedagógusok a befizetett 10 má-
zsa feketeszén helyett 5 mázsa 
barnaszenet és 7 mázsa lignitet 
kaptak. 

Miután nálunk a demokrácia 
nevelés kérdése, pedagógusaink 
végzik el a munka oroszlánrészét, 
igy a szénnel folyó játék a leg-
méltánytalanabb eljárás, melyet 
pedagógusaink nem érdemeltek 
meg. 

A Magyar Kommunista Párt 
erélyesen tiltakozik a pedagógu-
sok félrevezetése és megkárosí-
tása ellen". Követeljük, hogy az 
ügyet vizsgálják ki 'és a bűnösök 
nyerjék el méltó büntetésüket. 
A kispénzű pedagógusokat pedig 
kártalanítsák. 
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Alsóközpont 
állattartó gazdáitól a közellátási 
kormánybiztos akkor, amikor a 
tejbeszolgálLatásról van szó, a le-
hető legnagyobb mennyiséget kö-
veteli, azzal az indokolással, hogy 
a legnagyobb állatállomány Alsó-
központon van. A beszoigál látási 
kötelezettségnek — ha nehezen 
is — öntudatos demokrata gaz-
dálkodóink eleget lesznek. .A köz-
ellátási kormánybiztos azonban 
nem következeles. Amikor a tei-
beszolgáltatással kapcsolatos kor-
pajuttatásról van szó, akkor az 
alsóközpontiak a legkisebb meny-
nyiségel kapják. Legutóbb is csak 
30 mázsa julolt az alsóközpon-
tiaknak. Jó volna, ha a közel-
látási kormánybiztos revideálná 
álláspontját és a juttatásnál mél-
tányosan járna el, mert ezt a 
demokrácia kívánja igy. 

vevői nem fizetnek hídpénzt. 
A felsorolt szórakozási lehetősé-

geken kivül még jjok alkalom kí-
nálkozik a szórakozásra. Több ze-
nekar gondoskodik a láncról, mely 
reggelig járt. Filléres árban ételek 
és italok. 

A Magyar Kommunista Párt 
nagyszegedi végrehajló bizottsága 
minden szegedi dolgozói szeretettel 
meghív, ünnepeljen szórakozzon 
vasárnap Újszegeden. 

L A C Z K O 
nras es ékszerész, Kárász-u. 14. 
Keresex kar- és zsebórákat, 
(veckerórát is), ezüstöt, brilliáns-
ékszereket magas áron. óra- és 
ékszerjavitást vállalok. 

Hazat Gépkereskedelmi R. T. 
Budrpest, XIII., Vác!-ut 47. T: 200 - 2 6 4 
értesíti i. t. Ügyfeleit, hogy a liét folyamán a következő anyagok érkez-

tek raktáraiba: 

Bányasinek (7 kg.), Tengehanvagok 
30—160 inm. I és ü gerendák 120-
160-220 -280 mm., Fic-lárcsák 10— 
20 mm. vastagságban, Bciszerck, ács-
kapcsok, fogaskerekek nagy választék-
ban csiszolókorongok, Anyáscsavarok, 
lyrcfordcsavarok, Csövek és esöszerel-
vénvek, Kályhák, gépek, mezőgazda 
sági eszközök. Állandó nagy válaszlék 
vaslemezekben, riidanyagokhan, arma-
túrákban, különtélc haszonvasakban. 

FIGYELJE ÁLLANDÓAN HIRDETÉSEINKET. 
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