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Ma nyiiik meg a „Bolsevik Párt ut|a" 
kiállítás 

Ma délelőtt 9 órakor nyitja 
meg a Magyar Dolgozók Pártja 
Nagyszegedi Pártbizottsági ne-
vében Pamuk István elvtárs, a 
Magyar-Szovjet Társatag „Bol-
sevik Párt útja" című kiállítá-
sát a volt Ipartestület nagyter-
mében. 

A kiállítás bemutatja a képe-
ken, térképeken és különböző 
hatalmas festmények "n keresztül 
a Bolsevik Párt küzdelmes fis 

győzelmes útját. Ott láthatjuk a 
dolgozók millió't a cárizmus rab-
bilincsei alatt, m: jd a tünteté-
sek, felvonulások alkalmával, mi-
kor a cárizmus katonái a véd-
telen lakosság közé lőttek. De 
ennek az időnek is vége lett, 
mert az oro z proletáriá us ki-
vívta forr dalmát és megterem-
tette az új szocialista házát, 
melyhez hasonló nincs az egész 
világon. 

Ez a nemzet nemcsák a maga, 
de a világ ös-zsa elnyomóit né-
pének szabadságáért küzd meg 
feszített erővel. 

Ezt a hatalmas és gyönyörű 
kiállítást feltétlenül nézze meg 
minden nagyszegedi dolgozó 
mert ebből megismerheti egy-
részt a Szovjetunió Kommunis-
ta (bolsevik) Pártjának útját, 
másrészt, megismerheti az ujti-
pusu szocialista embert. 

SZTÁLIN NEVEVEI EPITENEK 

a s<zeg*edi utesnek dal^^^éi 

és munkaversenyükben ujabb eredményeket - érnek el 
A nagy szegedi üzemek gazdái sztálini munkajclajántásuk tultel-

jcsitisrérl dolgoznak és a nolgo'-ó embermt 'ilk vezére iránti 
szeretetük szocialista munkaversen vükben ujabb és u/abb eredménye-
ket hoz. Kimagasló eredmények, emelkedő átlagteljesítmények szület-
nek nap-nap után a sztálini munkaversenyben. Sztálin nevével épí-
tenek a szegedi üzemek dolgozói és jrontáltörést végeznek a termelés 
harci szakaszán. A Szegedi üzemek dolgozóinak ki.áló eredményei-
ről a következőkben számolnak be üzemi tudósítóink: 

A Szenedi Kenderfonóban 

egymást múlják felül a dolgozók 
a jó teljesítménnyel, flz ötéves terv 
megkezdésére készülnek. A 48. bér-
héten Makra Gyula elvtárs érde-
melte ki az üzem legjobb dolgo-
tója megtisztelő cimét. Termelését 
170 százatokról 190 s á a'tara emel-

te. De a löbhlek is emelték a tel-
jesítményi. Zöldi Józser 139, Mak-
ra Júlia 135, Dobai József 140, 
Dobronl s Kata In 136, Csó 1 Jó-
zsef 129, Eite Istvánné 122 száza-
lékot értek el. 

nemrégen még 70 százalékot telje-

sített, ma már 132 százalékot ért 

el. Csór flntal is 130 százalékra 

• nnvfr A. f V í r p j wv"-(JH-r Cz'-ok 

István 168, Czirok Elek 156 száza-

lékot lermel. Vass Menyhért és Gál 

Imre 160 százalékot ért el. 

(Szentesi Vida János.) 

A szegedi Jutifonőban 

is hatalmas lelkesedéssel folyik a 

sztálini munkafetajánlás teljesítése 

és a szakma legjobbja elmért fo-

A Pick szatámi ayárbnn 

Forró Antal ">06 r*éT?télrot ért el, | termelésé', flz ifjúmunkások ls jó 
több mint 1C0 százalékkal növelte eredményeket érnek el. Acs Ferenc 

Ez a IflUesedós füt bennünket, 

szegedi ifjakat is 

A Ganz Villamossági-gyár dolgo-
zóinak sztálini munkafelajánlására 
megmozdult az egész ország dolgo-
zó népe és ifjúsága egyaránt, hogy 
a termelés emelésén keresztül ha-
zánk és ezen keresztül a béketábor 
erősítésével bebizonyítsa háláját és 
szeretetét a nemzetközi munkás-
mozgaiom nagy vezetője, Sztálin 
elvtárs iránt 

Ez a lelkesedés tűt bennünket, 
szegcdi Ujakat is. Tudjuk azt, hogy 

_ szabadságunkat, gondtalan, boldog 
életünket a Szovjetunió Vörös Had-
seregének és tőképpen a szovjet nép 
és minden dolgozó nagy vezérének: 
Sztálin elvtársnak köszönhetjük. 
Tudjuk azt, hogy a Szovjetunió a 
béke legfőbb őre és ő az emberiség 
boldog jövőjének biztos záloga. Ez 
lebeg elöltünk, mikor a felajánlott 
százalékokat túlteljesítjük, mikor 
minden erőnkkel, fiatalos lendüle-
tünkkel a szocializmus építésének 
hős harcosai akarunk lenni. 

Ez a cél lebeg Papdi Sándor, a 
Szegedi Kender kötélverő üzemében 
dolgozó SZIT-ifjúmunkás előtt is, 
aki a felajánlott nyolc százalék he-
lyett 33 százalékkal teljesttette túl 
felajánlását. Molnár Anna, az Ujsze-
gedi Egyenruhaipari NV ifije, aki 
a gomblyukazás terén vállalt szá 
zalékát 23 százalékkal túlteljesítet-
te, Beszélhetünk még Haltai József 
ifjúmunkás esztergályosról is, aki 
teljesítményét az eddigi egykéscs 
rendszer helyett négy késsel, négy-
szeresére emelte. Mózes Illés, a 
Szegedi Kender SZIT-ese megmu-
tatta, hogy csak az a vezető végez-
het jó munkát, aki maga is élenjár 
a termelésben, Mózes Illés termelé-
sét 120 százalékról 225 százalékra 
emelte fel az utóbbi napokban. 

Az ifjúmunkások mellé szorosan 
felzárkóznak a dolgozó paraszt-
fiatalok is, a gépállomások fiatal 
traktoristái, akik a mélyszántás 
időbeni elvégzése terén értek el 
nagyszerű eredményeket. Országo-
san is komoly eredményei ért el a 

deszki gépállomás ifjúmunkás Irak-

toristája: Kószó Ferenc, akt 130 

százalékról teljesítményét 229 szá-

zalékra emelte fel. Ezek az eredmé-

nyek is bizonyítják ifjúságunk ha-

tártalan szeretetét a Szovjetunió, a 

Párt, Sztálin és Rákosi elvtárs 

iránt. 

Mindez bizonyítja azt, hogy a 
magyar ifjúság és ezen belül Nagy-
szeged Ifjúsága megtartottaaVIT-en 
tett fogadalmát, hogy minden ere-
jével, egységes összefogásával a vi-
lág if jóságával együtt harcol a íer-

i lyó verseny. A szövőben Márta Jd-

(Schuszler János.) nosné vezet, 5 mcsi' a legjobb mun-

kás 148 százalékos teljesítménnyel. 

Veres Margit ifjumunkás 147 száza-

lékot éri el és alig maradt le Már-

tánélól. 145 százalékot ért el SÖregl 

flntalné is. fl löbbi szövök is emel-

ték a termelést, fl fonodában He-

gedűs Júlia, a legjobb munkás 130 

százalékot termelt. 

(Péterházi Emil.) 
melét, tanulás és éberség fokozásá-

val a békéért. Tisztában vagyunk 

azzal, hogy a magyar ifjúság na-

gyobbat, szebbet nem adhat Sztálin 

elvtárs születésnapjára, mint azt. 

hogy a termelés, a tanulás frontján 

hozzájárul hazája a magyar dolgo-

zók országa építéséhez, erősítéséhez, 

hozzájárul ahhoz a harchoz, ame-

lyet a világ dolgozói a Szovjetunió-

val az élen Sztálin elvtárs vezetésé-

vel a békéért folytat, 

Reszta Miklós 
megyei SZIT-titkár. 

A városi kertészetben 

is egyre jobb eredményekkel fo-
j lyik a sztálini munkafelajánlás tel-
j jesltéso és a szocialista munkaver-
j seny. Szeles Miklós 342-3, Sötér 
| Pál 342.1, Török János 315..2, Barga 
i Ferenc 331.5 százalékot ért el' 

De a városi kertészet többi dol-
gozói is igen figyelemreméltóan 
végzik a teljesilésüket és a legmél-
tóbban készülnek Sztálin elvtárs 70. 
születésnapjára. (Tamási tmre.J 

A Nemzetközi Demokrat ikus Nőszövetség 
moszkvai ülésérői számo l be tegnap 

Benke Valér ia elvtársnő a szegedi 
asszonyoknak 

A nagyszegedi MNDSz-szervczete 
szombaton délután ísszaktiva ér-
tekezletet tartott, ahol Benke . Va-
léria előadónő, a nagybudapesti 
MNDSz titkára a Nemzetközi De-
mokratikus Nőszövetség moszkvai 
tanácsüléséről tartott beszámolót. 

Az ünnepélyt az MNDSz központi 
iskola műsorával nyitották meg. 
Szabó Sándorné az MNDSz megyei 
titkár bevezetője után Benke Va-
léria tartotta meg részletes beszá-
molóját a Nemzetközi Demokrati-
kus Nöszövetség tanácsüléséről. Be-
széde elején ismertette azokat a ha-
tározatokat, amelyeket a Tanács-
ü'és hozott és amelynek központja' 
ban a béke megvédése áll. 

Ismertette a kapitalista elnyomás 
a lat t lévő országok asszonyainak 
sorsát és elmondotta, hogy ezek a 
nők micsoda nyomorban, szenve-
désben élnek még ma is. Beszámoló-
jából kitűnt az is, hogy az elnyo-
mott országok népei milyen akti-
van harcolnak a békéért. Mély nyo-
mást hagyott bennem — mondotta 

az imperialista országok asz-
szonyainak azok a hozzászólásai, 
melyekben ismertették a gyermekek 
helyzetét. De mennyire felcs'llogott 

a szemünk folytatta amikor a 
Szovjetunió küldöttei beszéltek ar-
ról n munkáról', amit ők végeznek 
és ismertették a sztálini ötéves terv 
csodálatos alkotásait. Nem győz-
tük csodálni azt a roppant építést, 
ami a Szovjetunióban van. Betekin-
tést nyertünk a szovjet emberek 
mindennapi életébe is. Láttuk azt, 
hogy milyen boldogok ott az embe-
rek és milyen fejlettek minden té-
ren. 

Benke Valéria elvtársnőt beszéde 
után az MNDSz-tagok a kérdések 
tömegével árasztották el. Benke 
Valária részletesen válaszolt az asz-
szonyok kérdéseire. A gyűlés az 
Internacionálé hangjaival ért véget. 

Uj h e l y i s é g b e n 

a M a g y a i - S z o v j e t 

T a r s a s a g 

A Magyar-Szovjet Társaság Du-
gonics-téri székházából a Horváth 
Mihály-ufca 3. sz. alá, a volt Ipar-
testületi székházba költözött át. A 
hivatalos órákat mától kezdve az új 
helyiségben tartják. Hétfőtől kezd-
ve a könyvtár is a tagság rendel-
kezésére áll. 

Hansversenyt rendez 

a MEFESz zenekata 

12-én, hétfőn este fél nyolckor a 
Zenckonzervatóriitm nagytermében 
a MEFESz zenekara hangversenyt 
rendez. A koncert érdekessége, hogy 
műsorában ritkábban játszott kama-
razenei művek szerepelnek. Bemu-
tatásra kerül Gttnka keringőfantá-
ziája, Gárdonyi Magyar Szvitje, 
llündel g-moll concerto grosso-Ja, 
Beethoven Rittcrbalett-szvitje és 
Stamitz zenekari triója, Vezényel 
Tornyos György zenetanár. Jegyek 
a helyszínen válthatók. 

— AZ ATEX üzletek Szegeden 
vasárnap regijel 9 órától 1 óráig 
is nyitva tartanak, hogy ezzel ls 
szolgálják a szegedi dolgozók ér-
aekeit. 

Ma délelőtt 10 árakor L o s o n n y Géza elvtárs 
tart előadást a Nemzeti Színházban az MDP 
Nagyszegedi Pártbizottsága csszaktiva ülésén 

Nogy érd«klő<lf» elöjti meg a Magyar Dolgozók Tártja Nagysze-
gedi Párthiiotteuíg'n ik mai Osszak tiva Iilfirtt- A Tájékoztató Iroda 
Határozata, nmelv a ttoké Iiívm (M oiú.i; n ualy vixs,.hang t, a há-
borús usiitók táborihrn pedig nagy rqulqlmat keltett, siAmos t<n-
nivalót jelül meg a bók« hivci és esősorban a kommunisták szn-
inárn. Meg kell ismernünk, a napi munkánkba át kell ültetnünk a 
Tájékoztató Iroda haiűrozatáb n megjelölt feladatokat. Ma már 
m'nlenki tisztában van azzal, hogy csakis ezeknek « feladatoknak a 
megoldása biztosíthatja a világ dolgozói számára a tartós ttokét. Ez-
ért tek'n enck nagy érdeklődéssel Szegeu kommunistái a mai össz-
aktivnttlés e|é. •") , 

Al Osszaktivnülto-rn Losonc/.y Gtol.a elvtárs men i beszédet. Az 
ti!6« ma délelőtt 10 órakor kezdődik az Állami Nemzeti Színházban. 
A belépés a meghívó és a párttagsági könyv felmutatása mellett tör-
ténik* 

•U:\K-lUf-. 5 lOZUBtlf.) pU 

A világhírű Cszipov-cgyüKes 
ma este a szegedi színházban szerepel 

Az Oszipov-egyitttes. a Szoviet. 
untó kiváló népi zenekara és mű-
vészeti együttese művészeii körút, 
ja $orán hazánkba jött. A napok-
ban hatalmas sikerrel szerepeli 
Budapesten és a csepeli dolgozók 
előtt. Ez a kiváló népi művész-
együttes Szegedre érkezett, ma es-
te díszelőadást rendez a Szegedi 
Nemzetj Színházban. 

Az Oszipov.együ.ttes egyfke 
azoknak a szovjet népi művészeti 
együltesetcnek, akik a Szovjet 
Szociatisfia Tanácsköztársaság né. 
peineh legjobb művészeiből ál'-a-
nak, zenei anyaguk a szovjet v.crú 
zene legszebb alkotárait foglalja, 
magában és akik művészetükkel a 
nénet. a dolgozókat szolgálják. Az 
együttes nevét veze'Ojéről. D. P, 
Oszlpovrál kapta, aki kitűnő bar. 

mester, a Szovjetunió kitünteteti 
művésze. A díszelőadás szólistái 
Mjélngtkova, a Moszkvai Filhar-
mónia énekesnője, A. Alexandrov 
(dómra), Beljajevszkij (zengő guz-
lica), GaradovsPkája. O. NytkltyU 
na (guzliea), Kalobkov (baján), 
Havrosin balalajka. műsorvezető: 
Galina Baránova, Az előadás fél 
nyolckor kezdődik, jegyek korlá-
tozva kaphatták a Magyar-Szovjet 
Társaság székházában és a színház 
pénztáránál. 

Az Oszipov-egyitttes a szovjet 
nép. a szovjet dolgozók művésze-
tét, •kultúráját, optimizmusát hoz-
na a magyar nép, a szegedi dolgn. 
zok közé. Szerele'tc' és nagy er. 
deklődéssol várjuk őket a ma esti 
e'őaclásonr 

P Á R T E L E T 

ü zemünk kommunistái a term<z!és 
és a felvilágosító munka élén 

A z egyéni verseny üzemünkben népnevelőink 
nem nagy múltra tekint visz- kát. fl jö mi 

sza. fl Nagybudapesti Pi'irlválaszt-
móny határozata előtt mindössze 
nyolc brigádunk volt. fl Pártvá-
lasztmány ha'ározata után azonban 
pártszervezetünk rájött, hogy ncm 
a helyes irányban vezette üzemünk-
ben a munkaversenyt. De maguk a 
dolgozók is magukbanéztek, belát-
ták, hogy mennyire helytelenül fog-
ták fel a munkaverseny kérdését. 

fl Nagybudapesti Párlválaszt-
mány határozata után Petröczki Ist-
ván etvtárs kezdcmónyezé;6re clin-
oúlt üzemünkben az egyéni verseny, 
még mielőtt üzemi pártszervezetünk 
hozzákezdhetett volna az egyéni ver-
seny megszervezéséhez. 

Nagy segítséget nyújtottak az 
üzem kommunistái pártszerveze-
tünknek az egyéni verseny megszer-
vezésében azáltal, hogy ök voltak 
a kezdeményezők, ök voltak a píl-

a felvjlapösító ir.ur 
jö munkának nz lelt az ered-

ménye, hogy rövid három hét alalt 
140 egyéni és párösversenyzö lett 
üzemünkben és hetenként fokoza-
tosan százalékban kimutathattuk a 
termelékenység emelkedését. Ennek 
köszönhetjük, hogy a Ttadagyár há-
roméves tervét a kitűzött f'dö előtt, 
két hónap és huszonegy nappal 
előbb teljesítette. 

kJ épuevelcink. felvilágosító mun-
kájuk során rámutatnak arra 

is, hogy amig a tőkésé volt a gyár, 
nem igyekeztek n gépparkot növel-
ni, nem racionalizálták a gépeket, 

. nem gondoskodtak a dolgozók ré-
' síére* ebédlőiül türdöröl, kultúrte-
remről. Tudato?i'• ott4K hogy a há-
roméves "terv 'aYátt tét Taayapotoé-
pet, cqy fagyapolpréselőgépet állí-
tottunk be. több faipari gépen ész-
szerüsiiést hajtottunk végre, fl régi 
rendszerű kesrétfurészeket goluós 

namtenTórTowkeztak"^' mTn-'en ' te'-i ^ P ^ S U a l láttuk el- tiszta, egész-

ebédlöt állilottank fel létae-
' hoztuk a furdot -és a-kulturtermet 

is. Rádiót kaplak a dolgozók s igg 
dolgozóink szociális és- kulturális 
Igényeit minden tekintetben kl tud-
juk .elégiteni. Népnevelőink ismer-
tették a különböző szociális jut ta-
tésokat ls,- • - --

Még hikáfib fdkóvTteik a verseny 
most. a sztálini múnkafelajánlácok 
teljesítés^, sprán. fl sziá'ini munka-
felal^.niajbkbau . is . a kommunisták 
járnak..élen. B'cmzso fjándorné aép-
sZepező felajánlott munkateljesité-

i sót 20 százalékkal, Siavon Erzsébet 
és Balogh Páíné.Fődig 15 százalék-
kal fulieljcsitctték. Dé elvtársaink 
még mindig nem tudtok magukkal 
raráő'nl tnindert dölgózŐf'az egyéni 
versenyben, ami azt -jcte'nll, hopy 
továbbra (s szttas rfeklíágosltó mun-
kót kolK'véqwniink üzemünk dolgo-
zói között. 

len segítséget nyújtottak népneve-
lőink, akjket üzemrészenkint csopor-
tosítottunk s akik a munka megkez-
dése előtt és után, valamint az 
ebédidő alatt állandó felvilágosító 
műnkét folytattak és folytatnak ma 
is. Felolvassák és megvitatják a 
napi sajtónak a termelékenységre 
vonatkozó cikkeit. Tudatosítják Le-
nin, Sztálin és Rákosi elvtársak 
útmutatásait a termelékenységre vo-
natkozóan. 

e népnevelőink rámutalnak a 
hibákra is, amelyek a munka 

termelékenységének akadályozói, fl 
munkafegyelem megjávit.Vtóra, a 
tulsok dohányzási idő kiküszöbölé-
sére kemény harcot indítóit üzemi 
pártszervezetünk a népnevelőkön 
keresztül. Természetesen a népne-
velők munkáját elő kellett késziteöl. 
Ezért a párlvezetöség elhatározta, 
bo^v hetenként tervlemertető érte-
kezleteket tartunk, amelyen részt-
vesznek az üzemrészenként beosz-
tott népnevelök, a brigádba beosz-

1/ étséptelen, hogy ygjtrwk még 
hibáink, azonban efl lirji ered-

ményetek nif mutatják," liogy üze-
münk kö iMy UjJKtéSofr. ment ke-

tott népnevelők, tizesbjzalmlak, az resztül s továbbra is azon vagyunk, 
üzemrészvezetők, műszaki értelmi- hogy minden dolgozó tisztóban le-
ségiek, a vállalatvezető és a párt- ! gyen azzá'., hogy a magunk, a rcp 
titkár. Ezeken az értekezleteken fel- | országát épifjük S 'hógy a munka-
színre kerülnek azok a hibák és ] versenyben minden dolgozó képes-
hiányossáqck, amelyek gátolják a I f e l h e z mérten vegye ki részét. 

Tudatosi'juk dolgozóink körében, 
hogy fej! esztenl kell elméleti, ideo-
lógia) tudásunkat is, hogy ftórtunk 
célkitűzéseit a termelés és a tanu-
lrs frontján IS fokozottabb munká-
val kell szolgálnunk. 

Dobai fstvén 
a Tiszaoicnti Fűrészek NV 

ujsze^ecli üzeme pártszprvezetáaeS 
titkára. 

termelékenységet, flz üzemvezetőség 
ismerteti ezeken a- értekezleteken 

a terv üzemrészenkénti feladatolt, 
személyekre, gépekre és napokra 
felbontva. Ismerteti az előirányza-
tot, valamint az elmúlt heti tel-
jesítményeket. Ismerteti továbbá a 
terv idő előtti befejezésének szük-
ségességét. fl tervismertető értekez-
leten elhangzottak alapján végzik 


