
2 DELMAGTAR0RSZA9 Kedd, 1949 február 22. 

Nagybudapest és Győr dolgozói 
lelkesen csatlakozlak a diósgyőri 

munkaverseny felhíváshoz 
Szombaton este hangzott el 

Diósgyőr dolgozóinak munkaver-
seny felhívása, mely megmozgat-
ta az ország összes üzemeinek 
dolgozóit, fl magyar munkásság 
hatalmas lelkesedéssel csatlako-
zott a diósgyőri felhíváshoz, fl 
legnagyobb gyártól a leykisebb 
tizemig mindenütt összeültek a 
dolgozók s megbeszélték az ön-
költség csökkentését, a termelés 
emelkedését, a selejt csökkenté-
sét. Azt is megbeszélték, ho-
gyan lehet javítani a minőséget, 
röve'ni a termelékenységet, hogy 
ez üzemek teljes mértékben hoz-
zájárulhassanak a munkaversery 
győzelmes véghezviteléhez, 

A Ganz vagongyárban a dol-
gozók már hétfőn délelőtt egy-
öntetűen állást foglaltak a mun-
kaverseny mellett, fl műhelyek-
ben egymásután tartják a röp-
gyü léseket és értekezleteket a 
részletek kidolgozására. 

A győri üzemek dolgozói kö-
rében ts telkes visszhangot kel-
tett a diósgyőriek felhívása és 
márts több üzem jelentette be 
csatlakozását a tlzhónapos mun-
kaversenyhez. fl győri vagon-
gyárban az egyes műhelyek már 
nagyjából kidolgozták terveiket 
az önköltség csökkentése, a ter-
melékenység és a nyereségrésze-
sedés emelése terén. Mindegyik 
műhely külön munkateljesítményt 
ajánl fel május elsejére. 

A budapesti Ruggyantagvár 

dolgozói héijőn már a reggeli 
órákban megtárgyalták a diós-
győri munkások versenyfelhívá-
sát. Röpgyülésen elhatározták, 
hogy csatlakoznak Diósgyőr ver-
senyfelhívásához. 

A MAVAG dolgozói ugyancsak 
csatlakoztak a diósgyőri vasgyár 
dolgozóinak uj, szocialista mun-
kaverseny felhívásához, flz uj 
szerelőműhelyben elhatározták. 

hogy 5 százalékkal teljesítik tul 
az előirányzott termelést és az 
1949 évi haszonrészesedést, 8 
százalékkal növelik a munka ter-
melékenységét. 100 százalékkal 
émellk brigádjaik létszámát e 
mozdonyszerelö műhelyben. 

A csepeli \VM-gyárban rög-
tönzött tö meggy üléseken vitatták 
meg a diósgyőriek versenyfel-
hívásához való csatlakozást. 

Egymillió angol munkás 
tüntetett a szovjet barátság mellett 

és az Atlanti Szövetség elten 
Február 19-én Manchesterben j oroszok, sem az amerikaiak, sem 
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Athéni jelentés szerint Pa. 
parigaszt, a görög szakszerve-
zeti szövetség főtitkárát, a nem-
zetközi munkásmozgalom köz. 
ismert harcosát vasárnap meg. 
gyilkolták. Felakasztva találtak 
az egyik athéni rendőrállomás 
zárkájátón. Paparigasít julius-
ban tartóztatták le és a mult 
héten állították haditörvényszék 
elé. Az athéni rendőrség köz-
leményében öngyilkosságnak 
akarja feltüntetni Taparigasz 
halálát. 

g ; f l é t tartott 8 brit-szovjet tár-
saság. emelyen közel egymillió 
munkás állott kl a Szovjeten óval 
való békés együttműködés és bm 
rátság mellett, fl gyűlést a Szak-
szervezett Tanács támogatja. Át-
nyújtották a 450.000 munkást 
képviselő szakszervezeti csopor-
toknak 8 vtlágbékéröl szóló hatá-
rozatát a szovjet nagykövetség 
kiküldöttjének, Korovínnak, hogy 
továbbítsa a leningrádi Szak-
szervezeti Tanácsnak, fl határo-
zatban kifejezik súlyos megdöb-
benésüket afelett, hogy röviddel 
a borzalmas háború után Ismét 
uj háborúról beszélnek. A világ 
népei sem az angolok, sem az 

Jugoszláv kéioközpontot 
lepleztek le Tiranában 

A tiranai rádió jelentése sze-
rint az albán fővárosban jugo-
szláv vezetés alatt álló össze-
esküvő és- és kémközpontot lep. 
leztak le és a n n a í 15 tagját 
őrizetbe vették. A ezervezetet 
Jankó Havlicsek, a tiranai ju-
goszláv követség sajtóattaséja 
irányította. A leleplezett cso-
port kémkedést folytatott, óez-

szeesküdött az albán népköz, 
társaság ellen és propaganda-
hadjáratot szervezett a Szov-
jetunió és a népi demokráciák 
ellen. A csoport tagjai trocki-
jista jugoszlávok, akik Tito és 
Rankovics irányítása alatt ál-
lanak. Több jugoszláv állam-
polgárt kiutasítottak Albániá-
ból. 

Megtartották e lső 
közös értekezletüket a szegedi 

üzemi rnunkabrrgádok 
fl szakszervezeti székházban 

hétfőn délután tartották meg a 
szegedi üzemi brigádok első kö-
zös értekezletét, hogy megtűr-
gy aljáfc a termelés központi kér-
déseit. Több mint háromszáz bri-
gádvezetö gyűlt össze ezen az 
értekezleten. Ábrahám flntal elv-
társ, megyei termelési felelős hiv-
ta fel a figyelmet arra, hogy a 
brigúdvezetök kötelessége meg-
vizsgálni, hogyan teljesitik a 
normát az üzemben és derítsék 
fel az esetleg mutatkozó hibákat, 
kutassák fel a problémákat. Ha-
talmas felvilágosító munkát kell 
végezniök, mert a normarende-
zés után megindult a reakció 
bomlasztó propagandája, fl fel-
világosító munka jelentőségére 
Sarnyai Vencel elvtárs, szakszer-
vezeti megyei propagandista mu-
latott rá. Elmondta, hogy például 
az ujszegedi kendergyárban köz-
vetlenül a normarendezés után, 
amikor még a dolgozók nem vol-
tak tisztában a normarendezés 
jelentőségével, akkor átlagosan 
80 százalékot értek el. Egy hét 
malva azonban, amikor értekez-
leten megbeszélték az ezzel kap-
csolatos kérdéseket, 11 százalék-
kal emelkedett a termelés és 
l >0—140 százalékos teljesítmény 
is volt. 

A Kunsági Szövőgyárban ls n 
felvilágosító munka következté-

ben egy hét alatt nyolc százalék-
kal emelkedett a termelés, a 
DÉM A-ban pedig 392 párral ter-
meltek többet egy hét alatt. 

Általában valamennyi üzem-
ben tapasztalható volt, hogv a 
termelés fokozatosan emeíke-
delt. amint megértették a dol-
gozók, hogy a normarendezés 
az ő érdeküket szolgálja. 

Magyar Mátyás elvtárs, szak. 
szervezeti megyei titkárhelyet-
les hangoztatta, hogy Szeged 
dolgozóinak, de elsősorban a 
brigádoknak kell biztositaniok 
a minél nagyobb termelést. Sze-
ged ipan munkásságának mél-
tóképpen kell csatlakoznia a 
diósgyőriek versenyfelhívásá-
hoz. 

Az értekezleten igen hasznos 
hozzászólások hangzottak el ez-
után. Egymás után léptek elő 
a brigádvezetők és mondották el 
munkástársaiknak eddigi ta-
pasztalataikat, észrevételeiket, 
amelyeket felhasználhatnak a 
termelés további fokozásában. 

— A FRANOIAORSZAGI 
Charentonban vasárnap megtar. 
tott községi pótválasztásokon az 
egységes ellenállási listán a 
kommunistajelölt a szavazatok 
59 százalékát kapta meg, aini 
egyszersmind a kommunista párt 
ismételt előretöréséről tesz hí-
zonvságot. 

a többi ország népei nem kíván-
nak ujabb háborút. A háborút 
meg lehet akadályozni a szovjet-
angol barátság szorosra fűzésé-
vel. 

Korovin, a szovjet nagykövet-
ség képviselője kijelentette: •Biz-
tosíthatom önöket, hogy a Szov-
jetunióban Igaz és hü barátot 
találnak a békéért folytatott 
harcban.? 

fl gyűlés egyhangúan javasla-
tot fogadott el. Ebben sürgetik 
a munkáskormányt a Szovjet-
unióval való gazdasági kapcsola-
tok kiszélesítésére és hogy kezd-
jen tárgyalásokat a német kér-
dés rendezésére, ne trja alá az 
északatlanti szövetséget, egyez-
zék meg a szovjet kormánnyal 
a leszerelés kérdésében és az 
atom hómba megsemmisítésének 
kérdésében. 

Egy másik határozat leszögez-
te, hogy a brit nép az 1945-ös 
munkáspárti politikát szavazta 
meg, amelynek célja a Szovjet-
unióval való együttműködés volt. 
Egy harmadik határozatban 
szakszervezeti külön bizottság 
felállítását javasolják, amely 
együttmüköítk a szovjet-angol 
társasággal és megszervezi az 
angol és szovjet szakszervezetek 
kőzött a kölcsönös felvilágosítá-
sok kicserélését. 

T ' J f ö f e o z ó * Norvégiában 

az Al tan liSzövelsés* ellen 

A Friheíen jelentése szerint 
Heibreten hatósága nagygvülé-
sén tiltakozott Norvégiának az 
atlanti egyezményhez történő 
csatlakozása ellen. A Frederik-
stad közelében levő Torp-ban 
ugyancsak nagygyűlésen tilta-
koztak a kormány külpolitikája 
ellen. A shieni papíripari mun-
kások szövetsége is élesen el-
itéli a kormány külpolitikáját. 

Fohoződih az amerikai 

gazdasági válság 

Az amerikai gazdasági válság 
jelei napok óta egyre inkább 
foglalkoztatják a nyugatenrópai 
sajtót. A Monde nagy cikket 
széntel a .kérdésnek és kiin-
dulva a mezőgazdasági árak 
eséséből, rámutat a munkanél-
küliek számának gyors növeke-
désére, 

az ipari termelésnek két hó-
nap alatt 10 százalékos esé-
sére, a* építkezéseknek és n 
közmunkáknak a tavalyihoz 
mért jelentéi csökkenésére. 

Észrevehetően csökkent az USA 
kivitele Délamerika felé és ami 
az amerikai üzletvilágot légin-
kább idegesiti, válságba került 
az amerikai buza. és olajexport. 
Az amerikai gazdasági életlieu 
beállt hirtelen változásokra jel-
lemző, hogy a Truman.program 
halogatásáért a kongresszusi 
körök most »a hirtelen fellépett 
gazdasági bizonytalanságot* te-
szik felelőssé. 

fl Szakszervezeti 
Világszüve'ség tiltakozása 
Saillant, a szakszervezeti vi-

lágszövetség főtitkára sajtóérte-
kezleten felolvasta azt a táv. 
iratot, amelyet Trigve Liehez, 
az Egyesült Nemzetek főtitká-
rához intézett e amelyben kéri 

Papavigasz meggyilkolása ügyé-
nek kivizsgálását. 

Tiltakoznak a magyar 
szakszsivezs ek is 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa hétfői ülésén az alábbi 
liatározati javaslatot fogadta el: 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa teljes ülése megdöb-
benéssel és felháborodással ér-
tesült arról a gnlád gyilkosság-
ról, amelynek a görög nép sza-
badságharcának egyik hőse, a 
görög szakszervezetek főtitkára, 
Paparigasz elvtárs áldozatul 
esett. 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa felszólítja a Szaktanács 
elnökségét, hogy a szégyenteljes 
fasiszta brutalitás ellen a ma-
gyar szervezett dolgozók nevé. 
ben tiltakozását jelentse bo. 

Jáva 
a szabadságharcosoké 

Fellázadt a szumátrai holland hadsereg 
Az indonéz köztársasági kor-

mány képviselője a Biztonsági 
Tanácsban átadta az ideigle-
nes indonéziai kormány jelen-
tését, amely szerint a szabad-
ságharcosok sikerei a hollando-
kat védekezésre kényszeritik az 
eddigi támadó hadműveletek he-
lyett. Jávában a hollandok már 
csak egyes elszigetelt katonai 
állásokat tartanak kezünkben és 
néhány város kivételével egész 
Jáva a szaliadságharcosok el-
lenőrzése alatt áll. Szumátrá-
ban lázadás tört ki a holland 
hadseregben. 

A holland parinmentlien he-
ves vita folyt az indonéz hely-
zetről. A kommunista képvise-
lők követelték, hogy a kormány 
szüntesse be az indonéz hábo-
rú t Paul de Groot hangoztatta, 
liogy a kormánynak a lehető 
legrövidebb időn beiül meg k • l 
kezdenie a tárgyalásokat Indo-
néziával. Hajié röJyozla, hogy 
UNO közvetítő bizottságának 
segítségével az amerikaiak akar-
ják rálenni kezüket Indonéziára 
Az amerikaiak ismét katonai 
megfigyelőket küldenek a hely-
színre. 

Magyar-bolgár kereskede'mi 
és magyar-lengyel gazdasági 

tárgyalások folynak Budapesten 
A Magyarországon tartózkodó 

bolgár kereskedelmi küldöttség 
és a magyar * bizottság meg-
kezdte tárgyalásait. Az ülésen 
Rónai Sándor kereskedelmi mi-
niszter meleg szavakkal üdvö-
zölte a bolgár nép kiküldöt-
teit. Ganev bolgár külkereske-
delmi miniszter szintén kiemelte 
a két népi demokrácia együtt-
működésének jelentőségét. 

Napok óta Budapesten tár-
gyal a magyar-lengyel gazda-

sági együttmüköd-'s állandó bi-
zottsága és egyes elvi kérdések-
ben már megegvezésre is ju • 
tottak. A lengyel bizottsággal 
egy időben érkezett Budapestre 
Pa vei Stefek kiváló lengyel ap-
ronómus is, aki a földművelés-
ügyi minisztérium illetekes szer-
veivel vette fel a kapcsolatot. 
Ezeknek a tárgyalásoknak .a 
célja a magyar-lengyel tapasz-
talatcsere kiépítése á mezőgaz-
dasági tudomány vonalán. 

Szakszervezeti hirek 
Azokban az üzemekl>en, aho-

va a szakszervezeti napokat 
szerdára írták ki, helyette csü-
törtökön lesznek a szerdai ün-
nepségek miatt. 

Kedden délután 5 órakor a 
kereskedelmi alkalmazottak 
szakszervezetének vegyes szak-
osztálya taggyűlést tart a szak-
szervezett székházban. 

A Kereskedelmi Alkalmazot-
tak Szakszervezetének Paprika-
szakosztálya 21-én, csütörtökön 
délután 5 órakor taggyűlést 
tart. Kérjük a kartársak minél 
nagyobb számban való megje-
lenését. 

A Szegedi Általános Munkás 
Dalegylet 26-án este 8 órai kez-
dettel jelmezes farsangi bálát 
rendez az Ipartestület márvány-
termében. A bálra minden dol-
gozót szeretettel meghív és el-
vár a Rendezőség. 

Szakszervezeti napok 
menetrendje 

Február 25.. péntek: Lippai 
gőzfürész 4: Aczél Miklós. Köz-
kórház fél 7: üzente Imre. Sze-
gedi Lemezgyár 2: Sarnvni Ven-
cel. Posta l í . délelőtt 9. OKISz 
4: Bakncsi L. OTI 1: Grósz 
Vera. MAV Üzletvezetőség 1: 

Fábián Noémi. MAV Fűtőház. 
Gvufaayár fél 5: Pcsznyák Fe-
renc. Tisza-malom 2: bakó Pi-
roska. Szegedi Cipőgyár 4: Oláh 
Károlvné. VAOSz 6: Zimonyi 
Róbert. 

A z U j V i l á g 
legújabb szúrna a dicsőséges fel-
szabadító szovjet hadsereg 31. 
éves jubileuma alkalmából ün-
nepi tartalommal és disrcs ki-
állítással jelent meg. Az első 
oldalt Sztálin elvtárs képe dí-
szíti. ll'és Béla elvtárs »A sza-
badság és békét cimü cikké-
ben méltatja a szovjet hadse-
reg 31. éves múltját. Közli az 
Uj Világ Tyihouova: A szov-
jet hadsereg cimü versét. A lap 
ifőhb cikkei: Boldizsár Iván Az 
első évforduló. Rajna Béla Ma-
gvarok a forradalom hadsere-
gében. Sz. Szmirnov- Harcban 
született barátság. Bognár Jó-
zsef: Mit tett Budapestért a 
szovjet hadsereg? L Krivelev 
lunber és technika a korszerű 
hálvoruhan. Révay Kálmán: Ta-
nuljunk a hős szovjet harcos-
tól. G. Gnlia: Gudal méri® ka-
tona lesz. Időszerű kérdések. 
Szovjet művészek nyi'atkoz.ata 


