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A S Z T Á L I N I M Ű S Z A K R A 
tömegmozgalommá nőnek a felajánlások 

a szegedi gyárakban 
^ szegedi gyárak dolgozói lelkesen készülnek a néhány nap 

mulya elérkező nagy ünnepre, a forrón szere ett Sztálin elvtárs 
70. születésnapjára. S a szegedi üzemek ujabb nagyszerű kezdeménye-
zéséree; a sztálini műszak tömegmozgalommá nö. Sorra jelentik az 
üzemekből Rákosi elvtársnak, a Á'agyszegedi Pá t'izottságnak, hogy 
a sztálini műszakra ujabb jelajánlásokat tettek és december 21-én 
csúcseredményeket érnek el. A szegedi gyárak dolgozói több és fihb 
munkával felejthetetlen emléket állítanak a nagy ünnepnapnak és 
megteremtik legméltóbb kiindulópontját ötéves tervünknek is. 

Zumboii elvi rs veisenyre hív a a szegedi 
va*eszlergalyosokat 

A napokban =zAmottunk be arról, 
hogy Z m o á . n rái evtörs, a 
Szegedi Jutalono ifjumunkás esz-
tergályosa a Párt segítségével, kö-
vetve a szovjet embereket, 750 s.gl-
Datökos tel, . t.nényt ért el. S most 
Zombori elvtárs mar készül decem-
ber 21-re. a sz álini műezakr? 

A mmei io*b eredmények elé'é-
séért Zombori elvtárs a siti ién 
műszókra vers n 't-e hivta ki S.vc. 
ged 5 sz.es vase-z. Org yosait. hogy j 
a tegméiiübb siű'ct n pi kö -ün-J 
tőt — a esucsteljesitnu'n - elérését 
— tudják n~n' a dolgozó enilsermil-
liők vezér n k: Sztálin eht'rsnak. 
Csütörtökön tette ezt a bejelentést I 
a ooigozók nagy lelkesedése köz- • 
ben. Es a Szegedi Jutafonó minden i 
munkása megfogadta: » December I 
21-:n mi is csúcsteljesítményt! 
érünk el a sztálini műszakon!« 

Zombori elvtárs Rákosi elvtárs-1 

nak és a Nagyszegedi Pártbizott-
ságnak is levelet irt. Igy: 

— Sztálin elvtárs és népe hoz-
ta ei legnagyobb kincsünket, a sza-
badságunkat . . . Most már csak pár 
nap és elérkezik a béke legnagyobb 
harcosának, hazánk legigazabb ba-
rátjának, a világ dolgozó népe ve-
zérének szü'efésnapja. Szeretetem 
jeléül S r é l n e h t r s iránt, decem-
ber 21-én a sztálini műszak kere 
teben tei-íelóseme. 750 szá a lék- ( 

ról 800 százalékra emelem. É l jer 
soká P7"retot f n"M'>,1'éoiir'k. a vi-
lág legbölcsebb vezére, Sztálin elv-
társ! 

A Sztálin i'ánt érzett 

szeret"ie mbol fahad 

— En, a Szegedi Dohánygyár él-
munkásnője — igy kezdte levelét 
Dobó Jóise n i — a sztálini mű-
szak keretében, december 21-én 

termelésemet 132 százalékról 145 
Mázalékra emelem.. . Ez a Sztá-
lin elvtárs és a Szovjetunió iránti 
szeret' temből fakad. Hálám jeléül 
teszem Sztálin elvtárs 70. születés • 
napjára. 

Es az élmunkásnő példáját köve-
tik majd a dohánygyári dolgozók 
es valamennyien csúcsteljesítményt 
érnek el a nagy napon, a sztálini 
műszak keretében-

300 százalékra emelem! 

Kén'or József irta az Első Sze-
gedi Cipőgyárból: En, Kántor Jó-
zsef, a Szegedi Cipőgyár első szta-
hánovista módszert bevezető mun-
kása, köszönettel tartozom a hatal-
mas Szovjetuniónak és nagy vezé-
rének. Sztálin elvtársnak/aki fel-
szabadított bennünket az évszáza-
dos elnyomás alól és lehetővé tet-
te, liozy szabad hazában, szabad 
muunká'sként. él jünk . . . ígérem, 
hogy a Sztál'n ri'tlrt iránti szere-
tetemből a sitá. in műszakon t-or-
me'é-emet 252 százalék ról 300 szá-
zalékra emelem. Kérem Rákosi elv-
társat. hogy tolmácsolja szeretete-
met, hálámat és nagyrabecsülése-
met Sztálin elvtársnak, a dolgozók 
nagy vezérének. 

Igy Véraü'nek a rfg-szeg-di öze-
mekfan a doteo'ók december 21-
éro ée igy UVs""n ik az emberisig 
jótevőjét 70. születése n.ipján. 
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ügy érezték, nem bírják már sokáig. Minden nap újabb 
szomorúságot hozott. Elbocsátások, szigorítások különböző in-
dokokkal s október elején a rakodás. Nem saját tulajdonuk 
voltak azok a gépek, melyeket a némejek hajórapakoltak, még-
is kicsordult egy-egy könnycsepp a dolgozók szeméből. Közben 
bombázd s. Július 2-án, auguszjus2)-én, 29-én. A gyár legnagyobb 
része romokban, egy telitalálat kettéhasította a cérnázó épü-
letét, a fonoda tejeje l,e szakítva... de mégis munkahely. A fasisz-
ták pedig elhurcolják a gépeket!... Egyszercsak hatalmas rob-
banás. Élesen meg lehetett különböztetni a közelgő front m.o-
ráfiúsától. A németek elsüllyesztették a gépekkel megrakott ha-
jót a Tisza fenekére. Az események pedig rohantak, míg végre 
elérkezett a várva-várt nap, mely meghozta a szabadságot. 
19)) október 10. A hajnali órákbam lépett elő ször a Magyar 
Kender gy árterületére szovjet katona. Kezében géppisztoly volt, 
de mosolyogva intett az előkerült pár. munkás felé: .Jiobocs-
iiyik,.. charassó!" 

jövője 
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. . . És megkezdődött a nagy 
nAinka: új jáépíteni mindent. A 
gyárat, a gépeket, a fasiszták 
által tönkretett életet. .Kóser 
Andrásné, Pá sz/i Ferencné,Tóth 
Sándor, Tóth Ilona, Zsigmond 
Rózsi, Vigh Istvánné, Vörös 
Ferencné, Kurusa Mária és a 
többiek — ki tudná felsorolni 
valamennyiüket — sókat tud-
nának beszélni ezekről a hősi 
időkről. Tíz körmükkel kapar-
ták ki a hó, a fagy alól a ken-
dert a gépalkatrészeket, hogy a 
munka megindulhasson. Dolgoz-
tak, egy-egy zsákot kapjak fi-
zetés fejében. 

1945 efején aztán megérkezett 
á Szovjetunióból a nyersanyag-
szállítmány, 1946 őszén kiemel-
ték a Tisza fenekéről az elsüly-

A Magyar Kender 1944-ben 

lyeszteft gépeket. Megindult a 
termelés. Építették, szépíteték 
3 1948 nagyszombatján övék 
lett a gyár. A Párt, Rákosi elv-
társ megmondotta: Tiéd a gyár, 
magadnak építed — úgy is lett. 

Megkezdődött a 3 éves terv, 
naponta születtek a munkának 

ú j és ú j hősei. Először csak ké 
élmunkás, aztán a többiek. Szá-
muk ma már 21. K i ismerne rá 
ma már ebben a gyönyörű 
üzemben arra a romhalmazra, 
amit a felszabadulás talált ezen 
a helyen. A Magyar Kenler dol-
gozói a gyárat s benne saját 
magukat, kicsit a terv gyerme-
keinek érzik. Hogy miért? 
Pászti Ferencné így fogalmazta 
meg: 

— Háf lehetett volna mindez 
terv nélkül?! Ez a szép gyár, 
tele gépekkel. S mindez a miénk, 
s a j á t u n k . . . 

A Magyar Kender dolgozói 
nemcsak beszélnek arról, hogy 
a gyár az övék. Ennek szelle-
mében cselekednek is. A dolgo-
zók 51 százaléka Sztálin elvtárs 
születésnapjára egyéni verseny-
be lépett s a kiértékelő táblák 
beszédesen bi;onyítják, hogy a 
verseny nem maradt ""papíron. 
180—200 százalékok nem tartoz-
nak a ritkaságok közé. 

Hatalmas vörös csillag a gyár 
ormán. Két-három elvtárs ké-
szíti ott a dekorációkat a nagy 
napra, Sztólin elvtárs születés-
napjára. Éppea most erősítenek 
fel egy hatalmas vörös transz-
parenst a csillag alá. Minden 
üzemrészben készülnek a díszí-
téssel, ők akarják megnyerni az 
üzemek között megindult deko-

rációs versenyt, 
ünnepi díszbe 
A ma gyára. 

Pár nap még és 
öltözik a gyár. 

Dorozsmoi feketézőket 
itéit el a megyei bíróság 

Ocskó Pá l volt dorozsmai hen-
teemester és Dudás Ferenc do-
rozsmai kupec novemberben é3 
decemberben két bor jú t vágott 
le feketén. A levágott bor jú hú-
sát engedély nélkül, a közellátás 
megkerülésével hozták forgalom-
ba. A megyei bíróság Ocskót 
6 hónapi börtönre, 3 évi hivatali 
és politikai jogvesztésre és ipar-
engedélyének megvonására ítél-
te. Dudás Ferencit 3 hónapi fog-
házra és 1 évi hivatal i és poli-
t ikai jogvesztésre ítélte a me-
feyed bíróság, _ 1 " j 
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A Magyar Kender ma 

S a jövő gyára? Kívülálló szemlélő még nem láthatja. De 
a vaskos dossziékban felsorakoztatott számokból már kibonta-
kozik körvonala. Nemcsak ezeknek a dossziéknak ismerői tud-
ják, milyen lesz a gyár, tudja minden dolgozó. Megkérdezhet-
ni akármelyik üzemrészben, hova épül az új előkészítő raktár. 
Ez a hai.'tmas kétemeletes épület. Még azt is tudják, hogy ke-
reken 1 millió van erre a célra előirányozva. Ebben benne lesz 
a régi álom: a központi mosdó, öltöző. Az áthidaló is, mely 
összeköti az előkészítőt a szövővel. Tudja mindenki pontoson 
az erőtelepen is, hogy számukra is épül az új fürdő, öltöző, vár-
ják a szövőben is az új világítást, a szemkimélő, idegmegnyug-
tató neonvilágítást, az új géneket, melyek birtokában a Ma-
gyar Kender az ország legjelentősebb műszaki textíliákat gyár-
tó üzemévé válik. Ismerik, tudják pontról pontra az egész ter-
vet. Tudják, miért dolgoznak. 

A múlt romjain a 3 éves te rv felépítette a mát, a ma ered-
ményeire pedig az ötéves ferv a jövőt építi fel. A csodalatos jó-
pót, 4 szocializmust* _ L s*l 

A tanultakat minden munkánkban 
iránytűnek fogjuk használni 

— mondják az ujszegedi hathetes pártiskola hallgatói 

Országszerte, igy Szegeden is. minden eddiginél hatalma-
sabb méretekben folyik az oktatási munka. A Polilikai Biz ott-
ság határozata, amehi felfedte az oktatási munka eddigi hiányos-
ságait és célul tűzte ki Pártunk eszmei, politikai színvonalának 
emelését, serkentően hatott Pártunk minden egyes tagjára, de „ 
pártonkícüliekre is. Ez a lendület, a tanulás iránti lelkesedés, a 
tanulás fontosságának ,megértése mutatkozik meg n Magyar Dol-
gozók Pártja Naggszpgcdi Pártbizottságának ujszegedi hathetes 
páriskoláján is, amelyen a szegcdi üzemek legjobb dolgozói vesz-
nek részt. A pártiskolán a hallgatók kemény tanulással köszönik 
meg Pártunknak azt a kitüntetést, amely lehetővé teszi számukra* 
hogy a vártiskolán elsajátítsák „írnak a tudománynak a'apjait, 
amelynek segítségével Lenin és Sztálin elvtárs, a Szovjetúnió Kom-
munista (bolsevik) Pártja győzelemre vitte a szovjet népet a ka-
pitalista társadalmi rend megdöntésében s amelynek segítségével 
a legjobb úton haladnak a népi demokratikus országok is a szo-
cializmus megvalósítása felé. 

gyakorlati munkámmal össztv 
kapcsolni elméleti tudásomat 
amelyet itt az iskolán sajátítok 
el. Minden erőmmel azon leszek, 
hogy kivegyem részem abból a 
munkából, amellyel valamennyi 
dolgozó számára a szebb vi'á-
cot teremtiük. 

Bogdán Imre elvtárs, a csong-
rádmegyei népboltok vállalatve-
zetője néhány hónappal ezelőtt 
még a Lemezgyárban dolgozott 
Még szünetbon is a könyveket 
tanulmányozza. 

— Érzem, hogv munkámat 
könnyebben tudom majd elvégez-
ni, ha jól elsajátítom a marxis-
ta-leninista ideológiát, A tanulta-
kat minden munkámban irány-
tűnek fogom használni. 

De nemcsak ők, hanem az is* 
kóla valamennyi hallgatója így 
gondolkozik: mihől jobban meg-
tanulni a partiskölán hallotta-
k a t hogv munkájukat minél tö-
kéletesebben elvégezhessék, liogf 
ezzel is jól felkészüljenek az öt-
éves tervben mégótdásra váré 
feladatokra. á 

Délben nz ebédidő., alatt és es 
te a tanulás után az iskola vala--
mennyi hallgatójának ajkán vi-
dáman. kemétiyferí csendülnek fel 
a mozgalmi dafolf'épt'indulók. A i 
elvtársak az iskola elvégzése 
után új emberként állnak majd a 
munkapad mellé, vagv ülnek ]* 
az Íróasztalhoz és la Aöbbi dolgo-
zóknak példát mutatva végzik 
munkára,kat. ho£jr. ; ez^el is hoz-
zájáruljanak a béketábor erősíté-
séhez, az ötéves terv megvalósh 
tásához 

Tóth Vera elvtársnö, az épülő 
tex.ilkombinát fiatal fonónoje is 
a párliskola hallgatója. Nemrég 
jött haza a ha hónapos fonótan-
folyamról. 

— Méltó akarok lenni az 
üzemben, az ú j szovjet gépekhez 
— mondja — azért igyekszom 
ennyire a tanulásban. Uj ember 
akarok lenni az új gép mellett. 
Méltó akarok lenni a tanulásban 
is azokhoz a szovjet dolgozókhoz, 
akiknek szorgalmas épitő mun-
kája következtében megszü'ettek 
a Textilkombinát gépei. De a 
munkám mellett oktatni akarom 
dolgozó társaimat is, hogy ötéves 
ervünket — amely a magyar 

dolgozó népnek olyan magas élet-
színvonalat biztosít, amelyről 
még álmodni sem mertünk — 
mielőbb befejezheasük. 

Ádók Margit elvtársnő a Sze-
gedi Kender termelésfelelőse is 
büszke arra, hogy a Párt iskolá-
ra küldte. 

— Munkámat ezután még lel-
lelkiismcretesebben, öntudatosabban 
végzem, hogy üzemünk, amely a 
versenyben első helyre került, 
továbbra is megmaradhasson 
ezen a helyen és minél többet és 
jobbat termeljen a dolgezó nép-
nek, magunknak. 

— Én a Szegedi Kender egyik 
műszaki értelmiségi dolgozója va-
gyok, mondja Földi Mihály elv-
társ, A napokban hallgattam Ge-
rő elvtárs beszédét, amelyben ki-
fejtette, hogy ötéves tervünkben 
milyen nagy szükség lesz a mű-
szaki értelmiségre és milyen fel-
adatok előtt állunk. Igyekszem 

A hnrnmévet terv utolsó psztende when 
:T S IFEESI I 

Szegeden 5 miüló 370 ezer forintot 
fordítottak beruházásra 

Szeged tervhivatalának dolgo-
zói a napokban készítették el a 
hároméves terv utolsó évében 
történt beruházások pontos ki-
mutatását. E szerint idén 5 mil-
lió 370 ezer forintot használ-
tunk fel tervberuházásra. Ebből 
közületi tervberuházásra köl-
töttünk 4,054.606 forinrot, szö-
vetkezeti beruházásra 125.456, 
társadalmi beruházásokra 124 
szer 102 forintot fordított ,a vá-
ros vezetősége. Mindezekből 
Nagyszeged területén több nap-
közi és szülőotthon épült, kor-
szerűsítették a városi közkórhá-
zat s kibővítették a szeretetház 

berendezéséi;. A közületi benn 

házások terén jelentős összege* 

tesz ki a Móraváros víztelení-

tése, a Várostanya, Horgos, k a 

rál'yhalmi út megépítése, a sze' 

gedi utcák kőburkolatának és 

aszfaltjának helyreállítása, az 

ujszegedi szabadtéri színpad 

építése és a közlegelő minőségéi 

nek megjavítása. A reöve-kezcti 

beruházás keretében több gabo-

natároló épület, szeszfőzde és 

könyvtár épült. Ebből a pénzből 

fedeztük az állategészségügyi s 

a talaj javító kutatás i munkála-

tok költségeit is. 

Sztálin elvtárs életével ismerkednek 
Szeged dolgozói azMSzTelőadásain 

Csütörtökön megkezdődött a Sztálin elvtárs életét ismertető 
előadássorozat 

Csütörtökön délután lelkes szeretetet muta t j ák , 
dolgozó közönség előtt kezdte" 

meg Sztálin elvtárs életet is-
merte ő előadássorozatát a Ma-
gy:!r-Szovjat Társaság a Vá-
rosháza közgyűlési termében. 
Az első előadást Strack János 
elvtárs tartotta meg. 

— Soha nem készüljek a dol-
gozók ilyen nagy lelkesedéssel 
még egyetlen ünnepre sem — 
mondtta Strack elvtárs beszéde 
során — mint Sztálin elvtárs 
70-ik Születésnapjára. Ez a nap 
az egész vüág dolgozói részére 
nagy ünnep. Ez- a napot mun-
kával, többtermeléssel ünnepel-
jük. A dolgozók ezrei ajánlot-
ták fel sztálini munkafelajánlá-
sukban termelésük fokozását s 
ezt a vállalt köteleze tséget sok-
szorosan túl is teljesítették. 
Ezek a munkafelajánlások mind 
a Szovjetnuió és a béketábor 
yezatőjCt Sztálin elvtárs iránt i 

Mi dolgozók— folytatta be-
szédét Strack elvtárs — nem 
elégedhetünk meg azzal, hogy 
szeretjük és tiszteljük a Szov-
jetuniót, annak nagy vezérét, 
Sztálin elvtársat, és a szovjet. 
népet, hanem a szeretetet azzal 
bizonyítjuk be, ha szorgalmasan 
tanulmányozzuk a Szovjetunió 
történetét, s igyekszünk megis-
merkedni poli'ikai, gazdasági s 
társadalmi éleiével. 

Strack elvtárs részletesen is-
mertette Sztálin elvtárs életét. 
A megjelentek füzetük fölé ha-
jolva szorgalmasan jegyeztek. 
Időközönként letették a ceruzát 
s szűnni nem akaró lelkesedés-
sel élteitek a Szovjetunió- és 
Sztálin elvtársat. 

A legközelebbi előadásra ezen 
a héten, szombaton délután 6 
órakor kerül sor ugyancsak a 
.városháza közgyűlési termében; 


