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> A tagkönyvcserét ha-
talmas felvilágosító mun-

v kával kell összekapcsol-
ni, tagjaink elméleti kép-
zettségét javítani, tagjain-
kat meggyőződéses kom-
m un is lakká kell lievelni! 

(Kovács István elvtárs 
beszédéből.) 

A Magyar Kommunista Párt 
funkcionáriusainak budapesti ér-
tekeíletén a párlvczelőség ki-
adta a jelszót pártunk megerő-
sítésére. Ennek alapja a tagság 
összefogása, nevelése. Tizes cso-
portok megszervezésével, párt-
biealmik kijelölésével indul meg 
országszerte ez a munka, mely 
egyben bevezeti a Ingkönyvcsere 
végrehajtását. 

Örömmel lálluk, hogy az 
MKP szegedi szervezetei nagy 
lendülettel fognak ehhez a 
munkához. Több helyen máris 
sikerült régebbi, de passzív fa-
sokat ismét bekapcsolni a párt-
ele tbc. A tagkönyvcsere hírére 
többen önként rendezték elma-
radt tagdíjhátralékaikat. A Dél-
magyarország munkatársa meg-
látogatta a móravárosi pártszer-
vezetet, amely egyik legtevéke-
nyebb szervezetünk, hogy ké-
pét kapjunk a most* meginduló 
nagyszahásu akcióról. 

A móravárosi pá rl szervezet 
Agilis titkára: Zsák József elv-
társ fogad. 

— Nálunk máris hatalmas 
ütemben indult meg párttagjaink 
aktivizálása — mondja. — Meg 
kelt mondanunk, nogy nálunk 
nera is ment ez a dolog nehe-
zen, hiszen a csoport rendszert 
mái- az ősszel megvalósítottuk. 
Közvetlenül a választás után 
három tízes csoportot alakítot-
tunk, amelyeknek állandó fel-
adatuk volt" a tagok látogatása, 
de ezenkívül ellátogattak Móra-
várus többi dolgozóihoz is. 

Havonta kétszer minden ta-
gat meg kellelt Látogatni. így 
amtán sohasem vesztettük cl 
kapcsolatainkat tagságunkkal, 
ott uj tagokat is sikerült min-
dig szereznünk. 
Két érdekes példát emlit 

Zsák elvtárs: 
— A három tízes csoport tag-

jain kivüi természetesen mások Is! 
bekapcsolódtak ebbe a munká-
ba. így például 

novemberben egyik vasárna-
pon 49 férfi és 30 nő elvtár-
snak 881 esalártot látogatott 
meg Móravárosban. Ez alka-
lommal 13 uj tagot 's szerez-
tünk. a réglek köztit pefft; 
63-al sikerült újtól bekap-
csoln: a pártéletbe- Több új-
ságot ss adtunk el és előfize-
tőket szereztünk a Délma-
gyarországnak. 

Legutóbb január 4-én voltunk 
Ilyen ulon. Ekkor 361 családot 
látogattunk meg. 01 uj parttagot 
szereztünk, ezenkívül ugyancsak 
előfizetőket is. 

Jólesően halljuk Zsák elvtárs-
tól, hogy rohamosan szaporodik 
a taglétszám a választások óta 
is, hiszen az emberek érzik, 
hogy az ország első párt ja meg-
védi a dolgozó kisemberek ér-
dekeit. 

éta 223-ról 487-re sza-
porodott a párttagok száma, 
tíe állandóan vannak uj belé-
ptsek. 
A párlfunkcionáriusok konfe-

renciája fontos feladatnak tűzte 
politikai és ideológiai képzettsé-
gének fokozását ós a tagdijak 
ki a tagok osztáiyöntudalának, 
pontos fizetését, valamint az el-
maradt tagdíjak beszedését is. 
Most ez iránt érdeklődünk. Ör-
vendetes választ kapunk erről 
is: 

— Párttagjaink belátták en-
nek a kérdésnek fontosságát. 
Mindannyiukat fűti az a gon-
dolat, hogy Rákosi elvtárs alá-
írásával megkapják az uj tag-
könyvet, amelyet ünnepélyes 
keretek közölt akarunk átnyúj-
tani. 

A legszegényebbek közül is 
cgjutásnlán tizeinek b3 visz-
ssranaenőleg többhavi tagdíjat 

, fe. 

így például Nagy Béláné, Szabó 
Gusztáv munkanélküli elvtár-
saink kilenc hónapot fizetlek ki 
egyezerre, özv. Mészáros János-
né, valamint Gavodi János 
ugyancsak munkanélküli elvtár-
saink 16, illetve 18 hónapi el-
maradt tagdíjukat rendezték. 
Dohai Péter rokkant élvtársunk 
hét hónapot rendezett a régi 
tagdíjösszeggel, öt elmaradt hó-
napra pedig magasabb összeget 
fizetett. Sorolhatnám ezt még 
tovább is, hiszen állandóan fo-
lyik ez a munka. 

Megtudjuk a továbbiakban, 
hogy utcánként egy elvtársat je-
löltek ki, aki a tagokat végiglá-
togatja. Most a napokban ala-
kult ki az uj pártbizalmi rend-
szer a konferenciai alapján. 
Ennek magját a már meglévő 
három tízes csoport alkotja, de 
most ezenfelül 

50 párfházaimil *s jelöltek 
ki. Mindenki legalább 10 
párttagot kap látogatásra 

A SzAK és a Dohánygyár kö-
zötti fúzió kérdése igen előre-
haladott állapotban van. Mind-
két egyesület megbízottai pén-
teken este ujabb tárgyalást tar-
tottak, amelyen a Dohánygyár 
részéről, a Dohányjövedék bu-
dapesti igazgatóságatói megje-
lent dr. Csanádi Kálmán minisz-
teri tanácsos és Sós Lajos, az 
Országos Dohányjövedéki Szak-
szervezet sportosztályának el-

Vasárnap! sportprogram 
Belvárosi Mozi feletti v'vó-

lerem: reggel 9 órától: kerületi 

férfi egyéni tőrvivóverseny. 

A rókus'-loruacsarnok érde-
kes mérkőzések színhelye lesz 
ma délelőtt. 10 órakor a SzEAC 
B és a Tisza B csapata mér-
kőzik. 10 óra 40 perckor kerül 
az idény legérdekesebb és leg-
furcsább kosáriabdamérkőzésé-
re a sor. Az asszonyok, meny-
asszonyok játszanak a hajadon 
kosarasok ellen. Fél 12-kor a 
Tisza Aranycsapata ad revansot 
a Tisza ifjíisáigi csapatának. 

S a h k 

Január 25-e a magyar sakk 
napja. Mindenült az országban 
ekkor veszi kezdetét az Orszá-
gos Népi Sakkbajnokság, amely-
nek célja, hogy megismertesse a 
magyar nép tömegeivel a leg-
szebb szellemi sportot, a sak-
kozást. 

Helyi viszonylatban a sjjort-
és társadalmi " egyesületek, az 
Országos 48-as Ifjúsági Bizott-
ságba tömörült szervezetek, a 
demokratikus honvédség, rend-
őrség. gyárak, üzemek és más 
szemek közös munkája fiozza 
léire Szeged legnagyobb szabá-
sú versenyét. 

A versenyen hivatásos ver-
senyzők is résztvehetnek, díja-
zásban részesülhetnek, azonban 
az azokat követő népi verseny-
ző függetlenül kapja a csa-
patbajnoki cimet és díjazást is. 
Ezek kerülhetnek csak maga-
sabb csoportokba. Állandó győ-
zelmek esetén kerülnek az or-
szágos dönlőbe, amelynek első 
helyezette >Magyarország 1918. 
évi Országos Népi Sakkbajnoka* 
cimet kapja. A kezdett csopor-
tok 10-es létszámúak. Minden 
csoport első három helyezette 
plakett- és jetvónydijazáshan ré-
szesül. 

Benevezéseket 25-ig postára 
kell adni a Magyar Dolgozók 
Országos Sakkszövetsége cimre 
Budapest V., Sas-utca 6. Ver-
senyre vonatkozó felvilágosí-
tással szolgáinak a Szegedi 
Munkás Sakkörben, Szakszervc-

D E L M A G Y A R O R S Z Á G 

lehetőleg cíyulcáhau. 

A napokban már ismét elindul-
nak, hogy beszervezzék a tago-
kat és az elmaradt tagdijakat 
beszedjék. A móravárosi párlbi-
zalmiak lelkesen, példátmutató-
an végzik feladatukat. Említhet-
nénk neveket is, — mint Bangó 
Józsefei, Csamangó Erzsébetet 
és Sánllia Lászlót, akik küiönö-
nüsen kitűnnek ebben a munká-
ban —, de valamennyi pártbi-
zrrtnvi egvlonna nagy akarattal 
küzd céljaink megvalósításáért 
a pártszervezet vezetőivel 
együtt. Céljuk az, ami vala-
mennyiünké és amit Kovács 
István elvtárs, az MKP köz-
ponti szervezési osztályának ve-
zetője fogalmazott meg: 

»A pari nem öncél* hanem 
a demokrácia, az egész ma-
gyar nép érdeke, hogy sza-
kadatlanul erősítsük, fej-
lesszük a demokrácia fő-
erejél, a Magyar Kmhm-
nlsla Pártol*. 

nöke. A tárgyaló felek között a 
legnagyobb megértés uralkodott, 
csupán a fúzió részletkérdéseit 
kell még megbeszélni. 

E célból megállapodtak ab-
ban, hogy az egyesülés legap-
róbb részleteinek kidolgozása 
érdekéhen a SzAK mára terve-
zel! közgyűlését egy hétlel el-
halasztják. Addig is csütörtö-
kön e kérdésben ujabb érte-
kezletet tartanak. 

A kereskedelmi és iparkama-
rában tartja tisztújító közgyű-
léséi a JT délután 4-kor, hatá-
rozalképlelenség esetén 25-én 
délelőtt 10 órai kezdétlel. 

Sánta vendéglőben délután 3 
órakor tartja a MóravAros tiszt-
újító közgyűlését, határozatkép-
telenség esetén 4 órakor. 

SzAK-játékosok figyelmébe! 

Hétfőn este negyed 7 órakor 
jálékosérlekezlet a klubhelyi-
ségben. Az összes játékosok (if-
júsági, stb.) kötelesek megjelen-
ni. Intéző. 

zeli Székházi, a Déjmagyarország 
kiadóhivatalában, a demokra-
tikus pártok központjában. 

Ma délelőtt 9 órakor a szak-
szervezeti székházban Szeged 
város csapatbajnoki mérkőzé-
seinek 3. fordulója kerül lelio-
nyolitásra. Pontos megjelenést 
kér a rendezőség. 

Szeged város egyéni bajnok-
ságanak negyedik fordulójában 
Rendes A. és Mák vezetnek 4 
ponttal, di-. Tiimai és dr. Ba-
kos 3 és fél, Konrád 3, Rendes 
V. és Szöllősi 2, Bogdány és 
Viski 1 és fái, Tóbiás, Kasza, 
Sulik 1 pont. 

A másodosztályban Rédei, 
Komócsin és Patyi veretlenül, 
Berta, Derszicb és Kukli 3 
pontlai vezetnek. A III. osztály-
ban Marton, Tóth és Szabó ve-
zet. 

Újévben 
i á s á r n l l a n 

Kovács Imre 
cukorkakeresiedőnél, T!s» 
Ltjos-körut 48. — Telefon 
2-45. - Eladó* nafyta* 
Am % testű vhen! 

Az Alföld legnagyobb tábla 

üveg- és üvegáru nagyterest* 

dés, üvegezés! vállalata 

Körösi Géza 
Mérey-utca 5. Telefon: 5—•?, 

A munkanélküliek karácso-
nyi megsegítésére irányuló ak-
ció január" hónap közepén feje-
ződölt be Szegedén. A Szakma-
közi Bizottság titkársága rész-
letes kimutatást késztteti az ak-
ció céljaira Szegeden lefolyt 
összegekről és a kifizetésekről. 

A Szakszervezeti Tanács fel-
hívására a szegedi nagyüzemek 
munkásai egy órai keresetük fe-
jében 11.141,87 forinlol, a kis-
üzemek munkásai 2.515,38 fo-
rintot, az egészségügyi, keres-
kedelmi alkalmazotti, orvosi, ru-
házati, vendéglátóipart szakcso-
portok külön 1.455,20 forintot 
fizettek lie. Az' országos köz-
ponti 7171 sz. csekkszámlára 
Szegedről összesen 15.14245 fo-
rint folyt be. 

Ezzel szemben részben már 
ae ünnepek előtt, de az ünnepek 
ulóu is a Szakszervezeti Tanács 

A polgármester megbízásából 

pénteken Budapesten járt dr. 

Tölcséry László közellátási ta-

nácsnok, hogy intézkedjék a vá-

ros téli tüzelőellátásáról. Az 

Anyag- és Arhivataltól kapott 

táviratra közölte, hogy Szeged-

nek még legalább *650 vagon 

tűzifára van szüksége. Jászberé-

nyi Károly, a faosztály vezető-

helyettese megigérte, hogy ezt 

A Szegedi Kereskedelmi Tes-
tület és a Magyar Kereskedel-
mi Alkalmazottak Szabad Szak-
szervezete az alábbiakban .is-
merteti a nyomtatásban megje-
lent uj kollektív szerződést: 

Az alább felsorolt bérek 
1947 október 1-lői visszamenő-
leg érvényesek. 

Minden munkál Laló tartozik 
az egyes alkidraazottak besoro-
lási kérdését a munkások bizal-
mijával megbeszélni és 8 napon 
belül minden imuikavál laló ját 
írásban értesíteni, hogy a kol-
lektív szerződés melyik pontja 
alapján, müven munkakörrel és 
milyen fizetéssel sorolta be. 

A munkaúérek: 
A> a vállalat önálló bevá-

sárlója, felelős üzletvezető, 
több osztály vezetője, fiók-ellen-
őr, ha több osztályt irányit 
825.—, 90tt — 

C) Kereskedősegéd l éves 
gvakoriatig 310.50— 650; 1—3 
éves gyakorlatig 345—650; 3—0 
éves gyakorlatig 379.50—650; 
6—10 eves gyakorlatig 396—650 
10—15 éves gyakorlatig 410— 
650; 15 éven felüli gyakorlat-
tal 506—650. 

E) Raktári alkalmazott, ha 
nehéz testi munkát végez 356.50 
-380. 

F> Pénztáros, ki- és lefize-
tést' teljesít 660—750. 

G) Pénztárkezelő 5 éves gya-
korlatig 418—580; 5—10 éves 
gyakorlatig 440—580; 10—15 
éves gyakorlatig 473—580; 15 
éven felüli gvakoriatlal 506— 
580 forint. 

H) Pénzbeszedő keresete még 
jutalékos elszámolás eselén sem 
lehet kevesebb , mint 380 forint. 

I) Üzleti segédmunkás, ha ne-
héz festi munkát nem végez, va-
lamint postai csomagoló 310. 

K) Porlás, éjjeliőr, árukihordó 
takarítónő, gyakornok 261.05— 
280 forint. 

Tanoncok 1. évben 82, II, 
évben 137, III. évben 191 forint. 

L) Mankpénz ott, ahol a hi-
ányt a fizetésből levonják: 
pénztáros részére havi 35, pénz-
beszedő és pénztárkezelő r. havi 
17.50 forint. 

A kollektív szerződés egyéb 
kórdósoirőt ,vt érdekképviseíeti 

í és 9 9 . 9 5 0 ' — forint j 
segé ly t k a p o t t j 

a szegedi munkanélküliek részére 
a következő összegeket juttatta: 
Közvetlenül, postautalvány ut-
ján 893 munkanélküli személy 
kapott egyenként 50 forintot, 
11.650 forint értékben. Ezen-
kívül második alkalommal egy-
leteiben 55.000 forintot utaltak1 

ki, amelyet a szakszervezeti 
szakcsoportok és a munkaköz-
vetítő elbírálása alapján 1505 
személy között osztottak ki 50 
és 30 forintos összegekben. 

A Szegedi-öl befolyt előbbi 
15.142(45 forinttal szem-
ben a Szakszervezeti Ta-
nácstól összesen 2398 sze-
gedi munkanélküli jutoil 
segélyhez 99.650 forinl ér-
téiben. 

A Szaktanács jóvoltából ezen-
kívül szintén jelentős számú 
munkanélküli karácsonyi csa-
magsegélyben részesült. 

a mennyiséget folyamatosán 

heti 70—80 vagononkint leszát-

litják. így tehát Szeged tüzifti-

ellátása biztosított a tői hátra-

levő idejére. 

Szombaton 24 és fél tonna pet-

róleum is megérkezett Szeged-

re. A havi egyliteres adagok 

kiosztását ebből már meg is 

kezdték. 

szervek adnak majd tagjainknak 
pontos Jeívilágositást. 

Felhívjuk ugy a munkaadók, 
mini a munkavállalók figyelmét, 
hogy a kollektív szerződés meg-
szegését 2 évig terjedhető feay 
házzai büntetik, igv mindenki 
tartsa bc a kollektív szerződés 
minden egyes pontját. 

Szakszervezeti fii rer 

Az Iskolát Végzettek Szö-
vetsége január 20-án, kedden 
délután 5 órakor taggyűlési 
tart a szakszervezeti szék-
házban. A tárgy fontosságá-
ra való tekintettel kér jük ösz-
s/es tagjaink megjelenését. 

Az I. V. Sz. Munkásegység 
Klubja keretében január 22-
én, csütörtökön délután 5 óra-
kor Anlalffy György polgár-
mesferhelyeltes' tart. előadást 
»A 100 eszi emlős kommunista 
kiáltvány tanulságait rímen. 
Az előadáshoz hozzászól Ko-
mócsin Zoltán. Vendégeket 
szívesen látunk. 

Felhívjuk azt a hölgyei, aki 
a szakszervezeti székházban 
elvesztette pulloverét és Szil-
veszter után kereste, a gond-
noknál inegknpha ja. 

A Faimmkások Szakszervezete 
január 18-án, vasárnap délelőtt 
9 órakor, határozatképtelenség 
esetén 10 órakor tiszlujitó köz-
gyűlést tart a szakszervezeti 
székházban Róka Pál központi 
titkár részvételével. Megjelenés 
kötelező. Tagkönyvót mindenki 
hozza magával. 

Fclhivjuk az összes bőripari 
üzembizottsági és bizalmi tago-
kat, hogy január 20-án, keddeiv*' 
délután '5 órakor részükre ér-
tekezlet fesz a léi riport szak-
szervezet helyiségében. 

A Szakszervezeti Tanács uta-
sítására az üzemek havi bérkí-
mutatási jegyzékét a Szakma-
közi Bizottsághoz keli leadni, 
amely azt továbbítja. Fclhivjuk 
a 20 munkáson felül foglalkoz-
tató vállalatokat, hogy a de-
cemberi bérkim utalási ivekel 
sürgősen adják le a. szakmaközi 
titkárságon. 

S p o r t 
i i BlIUlilA 

Egy héttel elhalasztják a SzAK közgyűlését 

ftöem marad Szeged tüzelő nélkül 

Itt a kereskedelmi alkalmazottak 
kollektív szerződése 


