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égőpiros virágcsokrokat adtak át
Megkezdődött a jutalmak átadása a nagyszegedi üzemekben
„Éljen

a Párt

és

a

nagy

Szovjetunió"

agy szeged üzemeiben megkezdődött a dolgozó nép
^ ™ állama pénz- és tárgyi jutalmának
átadása a letT
tiválóbb munkások részére. Az
ünnepségeken
páratlan
lelkesedéssel fejezték ki a dolgozók
ragaszkodásukat
a
Párthoz és a Szovjetunióhoz. A jutalmakat ünnepi hangulatban adták és adják át izoknak.
akik
a
márciusban
megindult
tízhónavos szocialista munkaverseny első szakatzában a legkiválóbb ercdmé.iycket érték el. A nagyszegedi üzemek gazdái soha nem felejtik el a megkapó ünnepiségcket. í
A Rostkészítő N V dolgozói
a Magyar Kender kultúrtermében gyűltek
össze. Az
Egyenruhaipai N V és a Magyar Kender dolgozói is képviseltették magukat.
Pópity Lajos üb. elnök nyitotta meg
az
ünnepséget,
majd Sebesi János, az üzemi
bizottság
titkára
szólott.
Amiokr beszédében a Pártot,
Rákosi és Sztálin elvtársakat
említette, szűnni nem akaróan
felzúgott a taps és a kiálás:
* Éljen a Párt! Éljen Rákosi,
Sztálin elvtárs, éljen a Szovjetunióin

Vállraene:tek Kerezsil
Hangoztatta, hogy üzemükben először adnak
jutalmat,
kitüntetést.
Utána
átnyújtotta a dolgozók
hatalmas
tapsa és éljenzése
közben
Kerezsi Sándor áztatómunkásoak az ezer forinr. pénzjutalmat és Károlyi Rózáinak az
edénysorozatot. A
jutalmasottak meghatottan mondtak
röszönetet.
Megfogadták,
hogy még jobban dolgoznak.
A hozzászólók is hitet tettek
amellett, hogy követik a jutalmazottak példáját. A dolgozók utána vérpiros szegfűcsokrokat adtak át a jutalmaeottaknak,
majd
az Internacionálé eléneklése után Ke'ezsi Sándort
tomboló
taps
közben vállukon
vitték ki a
munkások n teremből.

talmazási ünnepségen. E n g i
István üb. titkár megnyitója
titán Polgár elvtárs, a szakszervezet központi kiküldötte,
majd Nyilasi elvtárs, a Nagyszegedi Pártbizottság
képviselője beszélt. Két szavalat
Az ünnepség végén messze
hangzott el, m a j d átadták a csengett az ének: * ...a győjutalmat, az ezer forintot Si- zelem mapjai
jönnek...«

R á d i ó t , k e r é k p á r o k a t és sok m á s t Vaolak j i r a l m u l
a leqkivá óbb d o h á n y g y á r i m u n k á s o k
Pénteken délután nagyszerűen feldisziíett kultúrtermükben
gyűltek össze a szegedi Doh ánggyá r dolgozói, hogy megtartsák a jutalomátadási ünnepséget.
A gazdag műsor
lepergése
után Berta József elvlárs, üb.
titkár mondott megnyitót, maja
a Dohányjövedéki Szakszervezet központi kiküldötte, Szabó
elvtárs tartott beszédet. Ilan.
goztatta, hogy a szocializmus
építésében, a tr rmrfésben vannak kivá'ö munkások is- 'Mos\
azokat jutalmazza meg szeretettet a do'yozó népTomboló taps és szánni nem
akaró étienzés kézben adta át a
jutalmrif a dohánygyári munkásoknak• Rácz T.ászló és brigádjának minden tagja kapott jutalmat. .4 brhyád orszá-os
tiszony 'albán, e'sö lelt a <f».
hányyyári brigádok közöld versenyben-

Majd nagy
lelkesedés
és
taps közben átadta
az 500
forint
pénzjutáimat
i f j . Udvardi Sándor géptermi
munkásnak. A dolgozók
virágcsokrokkal
kedveskedtek
a
jutalmazottnak.
Udvsxdi Sándor ígéretet tett, hogy továbbra is jól dolgozik, zKövetjük
példáját«
zúgták a
dolgozók. Tóth Lajos elvtárs,
párttitkár szólott, majd Nyilasi elvtárs, a Nagyszegedi
Pártbizottság részéről, méltatta az ünnep jelentőségét.

fi Pártnak fcSszöiihe e m !

Rácz László és ördögh Sándorné ezer-ezer, Adók Mária
nyolcszáz forintot, Tóth Péterné edénysorozatot. Szekeres Istvánná tűzhelyet, Szües Fcrencnó női kerékpárt, Mandás Ferencné paplant és Boros Míhálvné rádiót kapott jutalmul.
A Dózsa-brigád tagjainak megjutalmazása után Steiger Ágostonnak kerékpárt, Csűri Józsefnek 500 forintot adtak át jutalmul. A kitüntetettek, mégjutalronzottak szólaltak fel ezután. Rácz László, a brigád vezető hangoztatta:
»Fredméiiveinket a Pürtnak köszönhetjük.*
A dörgő taps és éljenzés etcsendesedcse után Simovics Mihály vállalatvezető szólott. Hangoztatta, öröm és büszkeség
töltheti el minden dohánygyári
szivét. Sikereinket — mondotta
— solin ne felejtsük el. a Pártnak é« a hatalmas Szovjetuniónak kőo'-önhetjük...
Régen nem volt ilyen lelkes
ünnep a dohánygyárban.

A szegedi vizmütelep dolgozói délután összegyűltek kultúrtermükben és bensőséges ünnepség keretében átadtak a jutalmat három dolgozó társuknak. Horváth Imre vizvezetékfőszerelőt 25 éves jubileuma alkalmából ünnepélték és adták
át számára a pénzjutalmat. Domaházi Antal és Siprikó Gyula,
a két ujitó is pénzjutalmat kapott. Mindhárom jutalmazottat
szeretettel éltették.
Bitó István elvtárs, párttit-

kár hangoztatta, eredményein,
kei a Pártnak és szövetsége,
sünknek. a Szovjetuniónak köszönhetjük. Kőkai János elvtárs
rámutatott arra, hogy a három
jutalom átadása bizonyltja: a
népi demokráciában a legfőbb
érték az ember. Vetró B. János ü. b. titkár az újítómozgalom. munkaverseny fontosságáról beszélt Utána a három jutalmazott mondott "köszönetet.
Hangoztatták, sohn nem dolgoztak olyan örömmel, mint most

V o s é r n a p 'esz
a szeqed' Népbank H te'srövetkezef
demokratizáló közqyü'ése
A
földmüvesszövetkezeteket
már túlnyomó részben megtisztították a kulákoktól, tőkésektől.
Most a hitelszövetkezetekben is
megindult ez a tisztulási folyamat. Most vasárnap a szegedi
Népbank Hitelszövetkezet tartja
meg demokratizáló közgyűlését a
belkereskedelmi igazgatóság volt

Iparkamara' érüle'é en délelőtt
10 órakor. Ezen résztvesz öttömös, Gyála, Pusztamérges hitelszövetkezetének tagsága is. Ezután a közgyűlés után a hitelszövetkezet fokozottabb mértékben tudja majd segiteni a dolgozó parasztságot

Felavatták uj kuVur házukat
a Szeqetii Kender dolgozói
Pénteken délután avatták fel
uj kultúrházukat a Szegedi
Kender dolgozói. A gyári ze
nekar eljátszotta a köztársasági indulót, majd Pesti Géza
elvtárs megnyitója után Nagy
gvörgy Mária elvtársnő mondott avató beszédet. Hangoztatta, hogy a mai ünnep a
Pártnak köszönhető.
A beszéd ulán a gyár dolgozói Nagygyörgy Mária elvlárs.
nőnek plakettet adlak át azzal, hogy juttassa el Rákosi
Mátyás elvtársnak.
Krizsán

Ferenc elvtárs, üzemi pártitkár, Salánki János elvtárs, a
textilmunkások szakszervezete
képviseletében. Báliéi Vincéné
elvlársnő a Kender és l en.
ipari Központ dolgozóinak növelvén szólott. A Nagyszegedi
Pá Ibizolt ág nevében Antalffy
G\ ö gy elvtá s ta: lőtt he : é et
ós kiemelte, hogy az uj kultúrterem nemcsak a szórakozás,
a tudás, de a reakció elleni
küzdelem hajléka is lesz. Az
ünnepség az Internacionálé elénekíésével ért véget.

Gyá'a, Sío:!or)a!va, Fs'se insant
dolgozó parasztja 1 se?i maradnak !e
a leimSnv'awiijlésfeen
A dolgozó parasztok minden téri munka sikeres befejezésére
erejükkel a cséplési és begvüj- törekszenek. Szeaed környékén
is pompás ütemben halad a
munka. A dolgozó kis- és középparasztok nngv része már
eddig is túlteljesítette a ráeső
begyűjtést és nincs eev sem
közöttük, aki ne a géptől szállította volna be gabonáját a
raktárakba. A sok név közül
szétzúztuk őket a múltban.
is kiemelkedik Horváth Béla
— Látja elvlárs — mondja gválai paraszt, aki 470 száza,
totéve a könwet — csak akkor lé'kos eredményt ért ef. De Gyutudunk litlyesen és jól csele- láról többen dicsekedhetnek ehhez hasonló szép
teljesítmékedni, ha tanulunk.
nyekkel. Ifj. Vörös Bálint 423
Körülöttünk több munkás áll százalékban. Papái Ferenc 271,
Helyeseinek. Majd az
qgyttt Kotogán István 260 százalékban
elvtárs ezt mondja: >Most lá- teljesítette a begyűjtést.
tom, hibát követtem eő hogy
Sándorfalva dolgozó parasztmég mindig nem vettem mca a
sága sem %arad le Gvála mökönyvet. De holnap elküldöm
gött. Dobó Mihály 500 százaa feleségem a Szikrába.*
lékot, Magyar János és Gonda

,EZ A BOLSEVISTA VEZETES
LEGYÖZHETETLENSÉGENEK KULCSA"

Megbecslés, htünefes
Az Első Szegedi Cipőgyárban délután fél 5-kor tartották meg az ünnepséget a
nagyszerűen feldíszített kultúrteremben.
Bárkányi
József, az üzemi bizottság titkára
mondott
megnyitót,
majd az ifjúmunkások adtak
elő műsort. Pongráez elvtárs,
a szakszervezeti kczpont kiküldötte beszédében
hangoztatta, hogy nem a jó munka
ellenértéke, nem bérkiegészítés az, amit adnak a legkiválóbb munkásoknak,
hanem
megbecsülés,
kitüntetés. Beszélt a Pártról, a Szovjetunióról. Percekig zúgott akkor a
taps és a dolgozók kifejezték
ragaszkodásukat,
szeretetüket a Párt és a Szovjetunió
iránt.

mon György elvtárs
élmunkás,
üzemi
párttitkárnak.
Szűnni nem akaróan dörgött
a taps, az éljen. S amikor
elcsendesedett, Simon elvtárs
csak ennyit mondott: tMindent a Pártnak
köszönhetek•*
Tűzpiros virágokat adtak
megbecsülésük és szeretetük
jeléül az üzemi dolgozók Simon
elvtársnak. Megfogadták, hogy követik
példáját.
Hosszasan éltették utána szövetségesünket és
barátunkat,
a hatalmas
Szovjetuniót,
a
Pártot és Rákosi Mátyás elvtársat.

Jutalmat adtak a szened! v zmli'ielep
három dobozijának

ff

Szinhely: Szeged,
Kárászutcai Szikra könyvesbolt. Most
éppen egy munkás lép he. Körülpillant a hatalmas könyves,
polcokon. Va'amit keres. De
már mondja is, miért jött.
— Azt a kis pirosfedeló
könyvet akarom megvásárolni,
amélvikbcn Szlá'in elvtárs he.
széde van feirva, amit 1937-ben
mondott a Bolsevik Párt Központi Bizottsága ülésén.. Mert
el kell azt minden kommunistának olvasni.
Rövid percek telnek el. A
kiszolgáló már mutatja is »
könyvet. Cime: »A Pártmunka
fogyatékosságairól, s troekistn
és egyéb kétkulacsosok felszí,
molását célzó rendszabályokról «
— Ez kell nekem — mondja
a munkás..
Ki volt eJS a délelőtti könyv,
vásárló? Varga Lajos II. élmunkás.
villanyszerelő.
Sztálin elvtárs 1937-ben elmondott beszédét alig egy-két
hete adták kii. De már ezideiu
is több mint kétezer darabot
vásároltak meg be'őle a sze.
cerii dolgozók. Pedig cz csak
a kezdet!
— Kivisszük a könyvet az
üzemekbe — mondja a könyvesbolt vezetője, — hogy
a
munkások könnyebben jussanak hozzá. Olcsó, egy forintba

Valamenny ien ott voltak az
Orion bőn/vár doluozói a. ju- k e r ü l .

Színhely:
Szeged, Gázgyár,
villanytelep. A dolgozók éppen
ebédelnek. Most
könnyebben
lehet ve'flk beszélgetni,
nvert
munka közben nem vesztegetik
beszéddel az időt.
Misán György szénhordó is
ebédel, a hűvösön. Megmutat.
Juk nekíi a kis piros kónvvet és
megkérdezzük, hogy olvasta-e.
— Olvataml.
Megtanultam
belő'e, hogy az elvte'en trockistákat szét kell zúzni. A hazaáruló Rajkékkai sem leszünk
kíméletesek. Megtanu'tam
n
könyvből, hogy ébereknek kell
lennünk, mert még benn
is
akad az országban
ellenség,
meg körülöttünk is, a kapitalista országokban.

— Már másodszor olvasom a
könyvet — kapcsolódik! a be
szédbe Gvertvai József
vit.
lanyszere'ő. — A napi munkámban jefent seeitséget. Még
jobban felismertem,
milyen
(ontos a részletfeladatok végrehajtása, a halározalok ellen
Elkéri a könyvet. Lapozgat őrzése, az építő bírálat. Mert
benne. Közben elmondja, hogy ezek nélkül nem lehet javitani
esténként a fontosabb részeket n munkánkont
aláhúzógatta A 23. oldalnál ráAz idő eltelt. Az emberek
mutat egy szakaszra és olvas,
sa: ».. sohasem szabad elfe- munkahelyeik felé indulnak. A
lejtenünk, hogy mindaddig, mig kis piros könyv ott maradt kivan kapitalista környezet, lesz- nyitva az asztalon. Pont ott —
nek kártevők, diverzánsok, ké- (még megrendezni sem lehemek és terroristák is.. (a 35. tett volna jobban) — ezeknél a
mindaddig;
laphoz ér, ebből is fontosnak mondatoknál... s
tart felolvasni néhinyi
sort), amig kapcsolatot tartanak anynem félünk semilyen ellenség, jukkal, a tömegekkel!, a néppel,
tő!, sem belsőtől, sem külső- minden esélyük megvan arra,
tői. nem félünk támadásaiktól, hogy fe,győzhetetlenek maradjamert szét fogjuk őket zúzni a nak. E z a bosevista vezetés Icjövőben éppúgy, mint szétzúz- győzlieteUeuségéuek kulcsa.*
zuk őket a jelenben,
amint
CHu)

Mihály 300 százalékot, Martonosi Ferenc és Dékány Miháljt
200 százalékot ért el.
Felsőközponton Kondász Ferenc
kisparaszt tel jesitménye
emelkedik ki, aki 182 százalékban teljesítette a begyűjtést.
De a többiek is, Török Sándor,
Török Rozália, Répdi Illés is
100 százalékon felüli eredményeket értek el.
Korpa kiutalás

a szerződéses

sertés-

tenyésztőknek
Dolgozó parasztságunk ujabb
hatalmas segjtséglien részesül
A Szegedi Földmüvesszövei kezet a napokban kapott két vagon korpa kiutalást. A korpál
hétfőn és kedden osztják
tó
azok között a kis- és középparasztok közölt, akik szerződést
kötöttek a szövetkezettel a sertéshhizlaLásra és nevelésre.

