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. §2 szegedi dolgozót tüntettek ki 
Élmunkás és Kiváló Munkáért jelvénnyel 
Szombaton a Nemzeti Színházban adják át a kitüntetéseket 

Szeged, 1948 Október 20, szerda 

Románia követeli: hivják vissza 
az ott működő soviniszta 

Jugoszláv tanerőket 

A Szakszervezeti Tanács ju-
ínláris kongresszusával kapcso-
latban kiosztották az uj Élmun-
kás és "Kiváló munkáért* jel-
vénveket. Szegedről az alábbiak 
(részesüllek kitüntetésben: 

Elfflunkás-felvény: 
Szegedi Kender: Tóth Má-

ria 111.. Horváth Mihály, 
Hordács Eszter, László 
Györgyné, Bulicska Ilona. 

Gyufagyár: Orosz Teréz. 
JCsamangó Istvánné, 

Gázgyár: Varga B. István. 
Varga Lajos. 

Orion bőrgyár: Simon 
György. 

Piek szalámigyár: Terhes 
Ferenc. 

MAV Távirdaintczőség: 
Szűcs Sándor. 

Dohánygyár: Molnár Ist-
ván. Berta József, Eri Fe-
rencné. 

Villamosvasút: Váradi Jó-
zsef. Bánkuli Albin, Király 
István. 

Ga'dasági Vasul: Újvári 
(János. 

Újszeged! Gőzfürész: Ba-
tailv Mária. 

Uippa] fatelep: Daróczi 
(Vilmos. 

Szegedi Lemezgyár: Ju-
hász Mátyásné. 

Minlcr keíegvár: Kónva 
Mátyás. 

Angol-Magyar Julafonó 
Demeter Antalné, Száraz 
Sándorné. 

IMagyar Kender-, Len- és 
Jutaipar: Csóti Antal., Hor-
váth Bezsőnét Vizhuzó An-
na, Mogyorósi András, Ká-
sa András, Kiss Sándorné 
II., Marjai Ilona. Faragó 
Szilveszter, Mandász Mária. 

Kiváló munkáért lelvény: 
Tanfelügyelőség: dr. Sörös 

Jenő. 
Színház: Török Mihály. 
Szeged-Csongrádi Takarék 

dr. Lénáit Pál. 
MAV Álioinásfőnökség: Tí-

már Ágoston. 
MÁV rókusi szertár: He-

gedűs Pál. 
Postaigazgatóság: dr. Sze-

rényi László, dr. Matók 
András. 

Posta műszaki igazgató-
ság: Frischmann Gábor. 

Szeged I, Postahivatal: 
Kővári Imre. 

Dohánygyár: Steiger Ágos-
ton. 

Járásbíróság: Tasnádi La-
jos. 

Törvényszék: dr. Kovács 
László. 

Város: dr. Gál Tivadar. 
Szegedi Kenderfonó: Lan-

desberg György. 

Szcredal paprikaüzem: 
Szántó Jolán. 

Bruckncr Testvérek vas-
kereskedés: Rácz János. 

Pálfy Gábor-cég: Csókási 
András. 

Hangya szövetkezel: Szeg-
vári Lajos. 

Értesüléseink szerint a jel-
vényeket szombaton délután 
a Nemzeti Színházban tar-
tandó nagygyűlésen adják'át 
a kitüntetetteknek. 

Románia belgrádi nagykövete 
zéket nyújtott át a jugo-
v külügyminisztériumnak, 

amelyben felkéli a jugoszláv 
kormányt, haladéktalanul tegye 
meg a szükséges intézkedéseket 
és hivja vissza a román nép-
köztársaság területén működő 
összes jugoszláv tanerőket. A 
román jegyzék hangsúlyozza, 
hogy a román alkotmány vala-
mennyi román állampolgár szá-
mára biztosítja a szabad ne-
velés jogát, igy a nem román 
anyanyelvű állampolgárok szá-
mára is. 

Nem engedheti incg azon-
ban a román kormány, 
hogy a jugoszláv tanítók 
ée tanárok a román állami 
iskolákban kihívó magatar-

tást tanusitsanak. 

A román kormány nem hajlan 
dó tovább tűrni ezt a naciona-
lista c-s soviniszta módszert. A 
jugoszláv oktatók antidemokra-
tikus, soviniszta magatartása a 
szerb és a horvát lakosság kö-
rében is felháborodást keltett. 

A marxizmus—leninizmus 
győzött a szakszervezeti 

mozgalomban 
A szakszervezeti kongresszus harmadik napián 

a főtitkári beszámolót v.talfák meg 

Titóék kárpótolják Angliát 
az államosított fylaidonoliért 

nagyobb összeget hajlandó fi-
zetni kárpótlás címén. Ennek 
ellenében rövidesen hatályba lép 
az egyéves angol-jngoszláv ke-
reskedelmi egyezmény, amely-
nek végrehajtását a kártérití-s-
kérdée elintézéséig felfüggesz-
tették. 

A Manchester Guardian bel-
jgrédi jelentésében közli, hogv 
ii jugoszláv kormány jelentős 
engedményt telt Anglia kárpót-
lási követelését illetően a Jn-
gosz'áviában államosított angol 
tulajdonok ügyében. Jugoszlá-
via hárommillió fontnál jóval 

Az amerikaiak Alaszkát 
németekkel akarják betelepíteni 
Az amerikai lapok jelen-

tése szerint Kcrsten ameri-
kai képviselő azt a javasla 

USA-nak a Szovjetunióhoz 
legközelebb eső területét 
Németországból importált 

tol telte, hogy Alaszkát, az volt nácikkal telepítsék be. 
» 

Állandóan emelkedik 
a szovjet nép életszínvonala 

A Szovjetunió statisztikai hivatala a napokban beszámolt 
ti harmadik negyedév eredményeiről. JS szerint a szünet nél-
kül fejlődő és válságmentes szovjet ipar ujabb sikereket 
könyvelhet el. A tervet jelentékenyen túlszárnyalták éa jó-
val túlhaladták az 1941. évi szinvonalat. Az iparral együtt 
fejlődik a mezőgazdaság is. Mindez a lakosság életszínvona-
lának további emelkedésére vezetett. A szovjetek országában 
(az árak csökkennek s a dolgozók reálbére emelkedik. 

üj lezigerlárá hajót bocsátottak vízre 
A Ganz hajógyárban kedden vetkező szavakkal inditotta ut-

" jára a hajót: 
— Hirdesse ez a hajó a ma-

gyar dolgozó nép munkakész-
ségét, ^öntudatát és szerezzen 
hírnevet és dicsőséget a magyar 
népnek, a magyar népi demo-
kráciának a távoli világtenge-
reken. 

A szakszervezeti kongresz-
szus harmadik napján Zgyer-
ka János, a bányász szak-
szervezet főtitkára nyitotta 
meg a tanácskozást folytat-
iák a főüt'kári beszámoló fe-
lclti vitát 

Ballagi Nándor Kossuth-
díjas vájár a dorogi bányá-
szok nevében üdvözölte a 
kongresszust. Elmondotta, 
hogy a dorogi kerületben 62 
bányász élmunkás van és 
hárman kaptak Kossuth-dí-
jat. 

A munkaverseny mel-

lett a minőséget is meg-
javították. 

Eredményét a munkaidő 
pontos és szakszerű kihasz-
nálásának köszönheti. 

Döbrentei Károly, a lextil-
szakszervezet helyettes főtit-
kára 70.000 textilipari dol-
gozó jelszavával üdvözölte a 
kongresszust: "Felöltöztet-
jük az ország népét.* Hang-
súlyozta, hogy 

célul kell kitűzni, hogy 
rövid időn hciiil minden 
üzemben dolgozzák ki a 
-tudománvos normákat.1 

Tudafosifatriunk keii a munkásmozgalom 
forradalmi jelen őségét 

(délután bocsátották vízre a 
most elkészült nj 1100 tonnás 
járuszállitó Duna-tengerjáró ha-
jót. amelyet a hajógyár dol-
gozói a szakszervezeti kongresz-
ezu3 tiszteletére a kitűzött ha-
táridő előtt 8 nappal készítettek 
lel. Harustvák József, a Szak-
szervezeti Xanác3 elnöke a kö-

Kun Ferencné rámutatott 
arra. hogy 124 vegyipari 
üzemben több, mint négy-
ezer taggal folyik a rendsze-
res szakmai éa ideológiai 
tanfolyam. 

Hangsúlyozta, hogy ezt 
az oktatási munkát ki 
kell terjeszteni a vidék-

re Is. 
Nemes Dezső, a Szakta-

nács oktatási titkára rámu-
tatott arra, hogy 

a marxizmus és leniniz-
mus győzött a munkás-
mozgalomban és győzött 
a szakszervezeti mozga-

lomban is. 
Ez az egyik főszempont, 
amely ezen a kongresszuson 
kifejezésre jut. Hangsúlyoz-
ta. hogy a szakszervezeti ve-
hatóan kell foglal kozniok sa-
ját iparuk termelési kérdé-
seivel és fokozni kell a po-
litikai éberséget. Rámutatott 
ezzel kapcsolatban 

a munkaverseny óriási 
embernevelői jelentősé-

gére. 
A szocialista verseny a ter-
melés fokozásával együtt, a 
szocialista öntudat, tudás és 
kultura fejlődése is. Tuda-
tosítanunk kell a munkás-
mozgalom forradalmi jelen-

tőségét. Saját tapasztala-
tunkból tudhatjuk, aki nem 
riad vissza a nehézségektől, 
az le is győzi azokat. 

A s z a k s z e r v e z e t i sajtó 
fon tos sága 

Dalnoki János Nőgrád-
Hontmegyc szakszervezeti 
főtitkára a lanoncokl'tovább-
képzéséről beszélt. 

Gács László, a Népszava 
felelős főszerkesztője felso-
rolásában hangsúlyozta, 
hogy 

a felvázolt hatalmas fel-
adatok megvalósításánál 
nem mondhatunk le 
olyan nagyhatású fegy-
verről, mint a szakszer-

vezeti sajtó. —, 
A szakszervezeti újság az 
iparágak, a szakmai dolgo-
zók problémáinak felvelőj:, 
a munka versennyel, a szo-
ciális épilés hétköznapi té-
nyezőivel kell foglalkoznia.! 
Felhívta a szakszervezeti 
dolgozókat a Népszava tá-
mogatására. 

ICovács Imre, az élelmezé-
si munkások központi bi-
zottságának titkára rámuta-
tott arra, hogy az 

élelmiszeriparban szak-
emberhiány van. 

Azt hangoztatta, hogy az 
úgynevezett szakemberek ré-
gimódiak. irtóznak az uj 
gondolatoktól és módszerek-
től. 

Sok "szakember* működé-
sének sokszor csendes sza-
bolázsjellege van. 

Meg kell találni a mód-
ját annak, liogy a kis-
iparosok bele tudjanak 
illeszkedni a megválto-

zóit rendszerire 
és munkájukkal ne akadá-
lyozzák, hanem elősegítsék 
a termelést 

Galló Ernő. a nyomdaipa-
ri szakszervezet főtitkára be-
jelentette a kongresszusnak, 
hogy most már formailag is 
létrehozzák a nyomdaipari 
dolgozók 15.000 tagu haj^l-
mas szerveze té t a Grafikai 
Uniót. 

Tovább a kiielölt ufón a szocializmus feló 
Ezután Apró Antal, a Szak-

szervezeti Tanács főtitkára 
válaszolt az elhangzott fel-
szólalásokra. 

Hangsúlyozta a proletár-
éberség fontosságát, különös 
tekintettel az üzemekre. 
Megállapította, hogy az üze-
mi bizottságok többségben 
jól dolgoztak, de voltak ese 
tek, ahol a tőkéseknek si-
került megtéveszteni az 
üzemi bizottságot. A jövőre 
vonatkozóan leszögezte, 

hogy az üzemi bizottsá-
goknak fontos feladatuk 
lesz a termeléssel való 
rendszeres foglalkozás 
és élen kell jarniok a 
termelés fejlesztésében. 

A szakszervezeteknek ko-
moly kezdeményező lépése-
ket kell tenni 

a bürokrácia megszűnte-
tésére, az állami appa-
rátus leegyszerűsítésére 

és olcsóbbátétclére. 
Ezután a szakszervezetek 


