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Szeged dolgozói várják a Sztálingrádi csatát" 
Hatalmas méretű frontáttörés 

ígérkezik a termelésben a sztálini 
műszakon. Minden dolgozó, aki 
résztvesz a sztálini műszakban, 
egy-egy kimagasló eredménnyel 
akar hozzájárulni ennek a napnak 
a még ünnepélyesebbé tételéhez. A 
többtermelésben ölt most hatalmas 
méretet a Sztálin elvtárs iránt ér-
zett határtalan szeretet. A mun-
kájukkal ünneplő dolgozók azon-
ban munka után is folytatni akar-
ják az ünneplést. Nagy és felejt-
hetetlen élményben lesz részük. A 
Korzó és a Belvárosi Mozi ezen a 
napon mutatja be a »Sztálingrádi 
csatát", a Sztálin elvtárs vezette 
dicső Vörös Hadsereg győzelmének 
filmjét. Az üzemek munkásai, nők, 
férfiak, idősek és fiataLok már he-
tek óta szervezik munkahelyeiken 
az üzemi mozilátogató csoportokat. 
Valamennyien magnézik ezt a fil-
met, mert tanulni akarnak a sztá-

diszpáholyokat kaptak jó és példa-
mutató m u r M ü i k elism Tér eteV.t-
Valamikor ezekben a páholyokban 
a munkásokat lenéző »urak« ültek, 
ma pedig a legmagticcsültebb em-
berek, a munka hősei. 

T-. tók Lajos élmunkás, a Tisza-
menti Gőzfiirészek Nemzeti Válla-
lat újszegedi telepének dolgozója is 
a gyönyörűen feldíszített páholy-
ból nézi végig az előadást. A szer-
kesztőségünkhöz küldött levelében 
igy ir: ~ 

— Már napok óta gondolkodom 
ennek a ii'mnek jelentőségén.' Tu-
dom, mindent megtalálok benne, 
amit várok tőle. Először is a filmen 
keresztül meg akarom ismerni kö-
zelebbről Sztálin elvtársat, a zse-
niális hadvezért, aki a fasiszta hor-
dáka* nerrmak el tud a üzr.i Sztá-
lingrád alól. hanem Berlinig ker-
gette őket. Külön öröm számomra 

irja Irebák elvtárs —, hogy ma 
lingráui l a o 4k és mui k ' s t megrk már eppen ennek a hatalmas csatá-
diadaimas önfeláldozó harcából, 
látni akarják a xlöntő fordulat* 
eseményeit^ azét a fordulatét, ahol 
valamennyiük szabadsága kezdő-
dött. 

A Belvárosi és a Korzó Moziban, 
bliol bemutatásra kerül ez a törté-
n Imi dekurrent fí 'm, a sze'edi 
élmunkások és kiváló munkások 

nak a sikere nyomán mint élmun 
leások és kiváló munkások ülhetünk 
majd a jó muni árakért juttatott pá-
holyokban. Ezt a kitüntetést ötéves 
tervünkben még jobb munkánkkal 
és több termelésünkkel fizetjük 
vissza. 

Gálik Illésné kiváló munkás, aki 
egy helyen dolgozik Lebák elvtárs-

sal, alig várja má.r, hogy meglát-
hassa ezt a filmet, kíváncsi arra a 
harcra, amely Sztálingrádtól Sze-
gedig'e! hozta, a sokmillió kizsákmá-
nyolt dolgozó számára., közöttük az 
ő számára is a szabadságot. 

Szöllősi Sándor elvtárs, a DÉMA 
cipőgyár élmunkása is az elsők kö-
zött lehinti meg a filmet, ö ezen 
keresztül a szovjet katonák és 
munkások tántoríthatatlan, félel-
met nem ismerő egyéniségét akarja 
közelről megismerni, akik győze-
lemre vitték a világ haladó erői-
nek védekező és felszabadító har-
cát a hataloméhes német banditák 
és csatlósaik ellen. 

Heiherger Jánosné DEMA cipő-
gyári munkásnő igy ir a •Sztálin-
grádi csatárok: 

— Lelkesedéssel köszöntöm ezt a 
filmet, amely bemutatja nekünk 
maja a szovjet emberek hősiessé-
gét és elszánt akaraterejét, melyet 
a 70 éves szeretett Sztá'in elvtár-
sunk erősitett meg bennük. Sztá-
lin elvtárs vezetésével vitték győ-
zelemre a világ egyik legdöntőbb 
csatáját, a sztálingrádi harcokat. 
Boldog vagyok, hogy munkámmal 
érdemet szereztem arra, hogy a 
díszpáholyból tanuja lehetek ezek-
nek a hősi eseményeknek. 

A Gyufagyár pártszervezete 
méltóképpen készül fel Sztálin elvtárs 
születésnapjának megünneplésére 

Szavakkal nem lehet érzékeltetni a hálának és szeretetnek azt 
n mindent elsöprő áradatát, amellyel a szeqedi dolgozók Sztálin 
elvtárs hetvenedik születésnapjának megünneplésére készülnek. 
Méa sohasem tapasztalhattunk az üzemekben ilyen nagy lelkese-
dést, mint most n sztálini műszakra vaJö készülődésnél. Minden 
dolgozó azon gondolkodik, hogyan fokozhatná termelését a legma-
gasabbra a sztálini műszakban, hogy ezzel is kifejezze Sztálin 
elvtárs iránti ragaszkodását és szeretetét. A sztálini műszakra 
való felajánlásokban, a dekorációs munkálatokban mindenütt 
élenjárnak Pártunk tagjai, akik jobb munkájukkal készülnek a 
kommunisták példaképének, Sztálin elvtárs születésnapjának 
megünneplésére. 

X Nagy érdeklődés mellett nyílt meg az egyetem 
szovjet képkiállítása 

Előadássorozat indult a kiállítással kapcsolatban 

Vasárnap dé'ben nyitotta ineg á | és saját külön törekvéseik szolgála, 
v — — t á b a akarják állítani. A kollektív Központi Egyetem dísztermében az 

egyetemi könyvtár szovjet könyv, 
kiállítását, Sztálin elvtárs születés, 
napja alkalmából. 

A kiállításon Trencsényi Waldap. 
fe'd Imre elvtárs, az egyetem rekto-
ra mondott megnyitó beszédet. 

— A szocialista realista könyvek 
kiállítását, nyitjuk meg, — mondot-
ta Trencsényi elvtárs — amelyeket 
a vi'ág nagy tanítómestere, Sztá'in 
elvtárs és a szovjet irók írtak. Ezek 
nőikül a szocialista könyvek nélkül 
o'yan lenne a munkásosztály mint 
a hajó iránytű nélkül. Ezek a köny. 
vek hatalmas segítséget nyújtanak 
nekünk a további építésben és az 
ú j tipuóú ember kialakításában. 

Trencsényi elvtárs beszédét több. 
ször fé'-beszakitotta a közönség le', 
kes tapsa, amellyel éltette a Szov-
jetuniót és Sztálin elvtársat. 

Ezután az egyetemi kulturszerve-
zet szines műsorral szórakoztatta 
a dolgozókat, majd dr. Erdödi Jó-
zsef elvtárs, az orosz intézet igaz. 
gatója tartott előadást a szovjet 
Írókról és az orosz nyelv tanulásá-
nak fontosságáról. 

— A Horthy.uralom idején nem 
volt, vagy aüg volt könyv, amiből 
•megtaníthattuk volna „ az orosz 

nyelvet és megismerhettük volna a 
szovjet nép életét — mondotta. Ek 
a felszabadulás után gyökeresen 
megváltozott. Népi demokráciánk 
ma már nemcsak az iskolások, de a 
széles dolgozó nép részére js bizto. 
Bit megfelelő számú tankönyvét, 
ame'yből könnyen és gyorsan meg. 
tanulhatja az orosz nyelvet. A szov-
jet könyvek harcra buzdítanak ben. 
Minket és leleplezik a burzsoázia 
gálád embertelen munkáit. Ujtipusu 
emberré alakítanak és a szocialista 
épiíés szolgálatába állítanak ben. 
hűnket. 

Az orosz intézet mutatott be még 
Jólsikeriilt műsort, majd a nagyszá. 
hm közönség megtekintette az 
egyetem gazdak könyvkiál'itásáE A 
könyvkiállítás minden nap dijtala. 
hul megtekinthető reggel 9-től dél. 
lilán 6 óráig. 

A szegedi Tudományegyetem a 
kiállítással kapcsolatban előadásso-
rozatot indított Az első előadás 
hétfőn délután dr. Buza László 
egyetemi tanár, a jog. és közigaz. 
gatástudományi kar dékánja tartót, 
ta meg „A kodekfiv biztonság elve 
és a sztá'ini külpolitika" címmel. 
Hangoztatta, hogy a kollektív biz. 
tonság a sztá'ini külpolitika alapel-
ve. Ezért küzd az Egyesült Nemze 
tek Szervezetén belül is. Ez a szer. 
vezet az öt nagyhatalom együttmű-
ködésének elvein épül ugyan fel, 
de az ango'száz imperialisták ez-
zel az c'vve1 szembehelyezkednek 

biztonság elvéről szólva kifejtette, 
ez azt jelenti, hogy az államok nem-
zetközi szervezet utján közösen 
gondoskodnak a béke és biztoság 
fenntartásáról. Ennek a gondolatnak 
és a békének harcosa a nagy Szov-
jetunió. 

Ma, kedden délután 5 órakor az 
előadássorozat második előadását a 
Központi Egyetem disz'termében dr. 
Ivanovics György egyetemi tanár 
tartja meg a „A mikrobiológia a 
Szovjetunióban" címmel. Az elő. 

adásra minden érdek'ődőt szívesen 

látnak. 

A Gyufagyár dolgozói ls napok 

óta készülődnek már a felejthe-

tetlen szépnek ígérkező napra. A 

sztálini műszakban a nagyobb 

teljesítmény elérésére minden segít 

séget megad nekik a pártszervezet, 

tanácsokkal látja el őket. A párt-

szervezet népnevelői jól felkészültek 

a felvilágosító munkára és min-

den percet kihasználnak, hogy 

tudatosítsák az üzem dolgozói 

között Sztálin elvtárs munkássá-

gát, tudatosítsak m i t köszönhet a 

magyar dolgozó nép a proletariá-

tus nagy vezérének. A népneve-

lők 

példát mulatnak a termelőmunkában. 
élenjárnak a' sztálini műszakra 
való munkafelajánlásokban. 

— Nagy jelentősége van a m í 
számunkra a sztálini műszak-
nak — mondja Albert Antal elv 
társ, a javítóműhely élmunkása. 
Most ismét alkalmunk lesz bebi 
zonyítani, hogy követjük Sztálir 
elvtárs útmutatásait, követjük 
Pártunk és Rákosi elvtárs tanítá-
sát, hogy a termelékenység nap-
ról-napra való emelésével jól fel-
készülünk ötéves tervünk megin. 
dítására. Most a sztálini műszak-

ÜNNEPELNEK 
A NAGYSZEGEDI DOLGOZÓ PARASZTOK IS 
Minden községben és tanyaközponton nagygyűlést, színes 

huUur műsort rendeznek Sztálin elvtárs születésnapján 

A környék dolgozó parasztsága is nagy lelkesedéssel készül 
Sztálin elvtárs hetvenedik születésnapiára. A kuUúrcsoportok, de 
különösen az EPOSz fiataljai színes műsorral készültek fel. hogy 
ezzel is kifejezzék Sztálin elvtárs iránti háláinkat. Több közséa-
ben. igy Üllésen. Szöregen, Dorozsmdn és KübekházAn zenés éb-
resztőre kel a dolgozó parasztság. Szerdán este Sztálin elvtárs 
szuetésnapján minden nagyszegedi faluban és tanyaközpontban 
ünnepi nagygyűlést tartanak, utána pedig változatos műsort mu-
tatnak be. Az ünnepségek után is együttmaradnak a dolgozó pa-
rasztok. hogy közösen hallgassák meg rádión keresztül n buda-
pesti Operaházban rendezendő díszünnepség helyszíni közvetíté-
sét, 

A do gozó porasz :sog 
boldog jövőjénél' 
útját mutat ja 
a 

S z a b a d Föld"1 

Kübehházán 

a pártszervezet székháza a nagy 
ünnepre való készülődés lüktető 
ez ive. Mindenkor idejönnek a fa-
lu dolgozói, l^i bál-milyen ügy-
ben felvilágosításra van szüksé-
gük. De most különösen nemcsak 
felvilágosítást kérnek, hanem pél-
dát vesznek a gyönyörűen díszí-
tett termekről. Valósággal ámu-
lattal nézik a gyönyörű színe3 
képsorozatot, amelv szebbnél-
szebb, élethű képekben mutatja 
be Sztálin elvtára harcos hetven-
évének egyes mozzanatait. 

Itt kérnek tanácsot a DÉFOSz, 
a földművesszövelkezet,. MNDSz, 
EPOSz és a többi tömegszerveze-
tek, hogyan, mikép díszítsék ott-
honaikat, hogy méltóképpen fe-
jezhessék ki ezzel is szeretetüket 
és hálájukat Sztálin elvtárs iránt. 
Nem maradnak el a díszítésben 
. folu házai sem. Valamennyi ab-
lakban szerdán reggelre ott lát-
ható ma jd Sz'.álin elvtárs arcké 
pe. hogy hirdesse Kübekhaza 
dolgozó parasztjainak mélységes 
szeretetét a felszabadító Szovjet-
únió bölcs vezére, Sztálin elvtárs 
iránt. 

Szöregen 
a község legmagasabb épületére: 
a földművesszövetkezet malmá-
nak tetejére hatalmas világító öt. 
ágú vörös csillagot helyeztek. Ezt 
Sztálin elvtárs hetvenedik szüle-
tésnapjának előestéjén kivilágít-
ják, hogy messzire, hosszú kilo-
méterekre sugározza a vörös 
fényt: Szőreg szabad parasztsá-
gának. Sztálin elvtárs iránti sze-
retetét. Ugyanakkor a község 
dolgozói fáklyás felvonulással is 
k1 fejezik szeretetüket és hálójú-
ka4. 

— Mi éppen úe mint az or-
-zácr valanym ^vi do gozó paraszt, 
ja Sztá'in elvtársnak köszönhe-
ünk mindért, amit felszabadulá 

sunk óta kantunk — mondjf 
Szőlő János elvtárs községi bíró. 

a földművesszövetkezet malmá-
ba, amelynek a tetején a mind-
annyiuk iránymutató csilla-
ga. a vörös csillag áU, ml őrölhe-
tünk és magunknak őrölhetünk 
szép, fehér lisztet Ezt a lehető-
seget éppen úgy, mint a többit, 
Sztálin elvtárs adta nekünk. Ez-
ért fordulunk 21-én minden sze-
retetünkkel és hálánkkal nagy 
segítőnk felé. 

Sándorfalván 

sem maradnak el a dolgozó pa-
rasztok a nagy ünnep előkészüle-
tével. Termelőcsoportbeliek, kis-
és középparasztok készülnek 
nagy buzgalommal Sztálin elv-
társ hetvenedik születésnapja 
megünneplésébe. A Pallavtchini 
őrgróf által zsákmányolt sán-
dorfalvi parp„ztok az elmúlt he-
tekben már többletmunkával 
igyekeztek kifejezni hálájukat 
Sztálin elvtárs Iránt. Most azzal 
akarják betetőzni eddigi munká-
jukat, fel aj á m "ikat, hogv ün-
nepi díszbe öj tatik házailkat. 

A nzaty mozi 
j»- p iiloma»on 

valósággal újjávarázsolták a szor-
gos /rak tor 03 kezeik az őszi 
szántás-vetés és a mélyszántás 
b : rcá t eikeresen megvívó trak-
toraikat. Épségben, t isztán csií-
'ognak téli otthonukban. Nem-
csoda, mert vezetőik sztálini 

kefe .ajánlásokban fogad ák 
hogy törés nélkül vezetik végig 

sok-záz holdakon őket. A gép 
állomás EPOSz szervezet éne'-
z Lkára, Herczeg Tibor vezetésé 
vei az ifik keze nyomán már t 
nagy ünnephez, méltóan f 'díszít, 
ve állanak a gépáTomá? mnnkr 
termei, gépszínei, lakó*- ' >'• 

'1 túrterme. 

Szatymaz ú j i-kolá.' é-
égházáit kapott a hárrv 
rv utolsó évében. Mindbe, cpi; 

utolsó simításokat: végzik. Az 
pítés ideje alatt kőművesek és 

segédmunkások 150 százalékra 
teljesítették napi normájukat . 
Eat a teljesítményátlagot 

sztálini 

munhnfelajánlásukban 

fogadták, hogy 160-ra teljesítik. 
Az eddigi kiértékelések azt mu-
tatják. hogy kitűzött cél juk/t 
már eddig Sztálin elvtárs iránti 
ezeretd ük jelképeként 6 száza-
lékkal fe lü lmúlták. 

—• Többszörös hálával tarto-
kunk m i Sztálin elvtársnak, de 
különösen én — mondja Parragi 
János szatymazi dolgozó piraszt , 
te a-, iskola és a községház á 

képesítésénél nyert átképzést a 
k őmű ve s szakmára. 

Szatymaz, a volt úr i kulákok 
székhelye. ugyancsak ünnepi 

' "Uöst ölt szerdára, a termelő-
szöva kezeti csoport dolgozói, a 
kis. és kö-zépparasitok keze nyo-
mán, akik egyformán teljes szí-
vükből ünnepelnek az ország 
valamennvi dolgozójával együtt 
és k ívánják , hogy sokáig, hosz-
szú évekig vezesse még Sztálin 
elvtárs a világ béketáborát. 

bon különösképpen a lkalmunk 
van arra, hogy kifejezzük köszö-
netünket S7.tálin elvtársnak, az-
ért, hogy felszabadította orszá-
gunkat a kizsákmányolás alól és 
megadta a lehetőséget a szocialis-
ta társadalom felépítésére. Köszö- ' 
netem és hálám jeléül a sztálini 
műszakban is kiváló eredményt 
akarok elemi. Teljesítményemet 
ezen a napon 

száz százalékkal emelem. 
De nemcsak Sztálin elvtárs szü-
letésnapján, hanem az ezután ek. 
következő időben is azon leszek, 
hogy jó párttaghoz illően élen-
járjak a termelésben. Kommunis-
ta számára r^m lehet szebb fel-
adat. mint a termelő munkán ke-
resztül bebizonyítani hűségünket 
Sztáün elvtára és Pártunk iránt. 

— De nemcsak a sztálini mű-
szakkal készülünk Sztálin elv-
társ hetvenedik születésnapjára, 
hanem minden eddiginél szebben 
feldíszítjük üzemünket — mond-
ja büszkén Orosz Terézia elvtárs-
nő. Minden üzemrészben elké-
szültek már a ..vörös sarkok" és 
a „sztálini sarkok". Színes raj-
zokban és képekben mutat juk ba 
Sztálin elvtára munkáját és har-
cait. Azon igyekszünk, hogy a de-
koráció is minél jobban kifejez-
ze Sztálin elvtárs iránti szerete-
lünket. Bemutatjuk a díszítések-
ben a> népi demokratikus orszá-
gok fejlődését, szocialista építő-
munkáját . Bemutatjuk azt is. 
hogy hogyan yeszünk részt a 
Szov.jetúnió-vezette béketáborban, 
s hogy ennek a béketábornak ve-
zére Sztáün elvtárs. 

— Reánk, népnevelőkre is nagy, 
feladat vár, ha azt akarjuk, 
hogy . méltóképpen ünnepeljük 
meg a Bolsevik Párt nagy vezé-
rének és a béketábor őrének, 
Sztálin elvtársnak születésnapját 
— mondja Balogh Istvánné elv-
társnő. Eddig is mindent megtet-
tünk. hor-v az üzemben, de az 
üzemen kívül is a dolgozók szé-
les táborával megismertessük 
Sztálin elvtárs életét é« munkás-
ságát. s egvben azt is. hogvan 
harcol pártunk a Bolsevik Párt 
tapasztalatait felhasználva a dol-
gozó nép érdekeiért. Nekünk nép-
nevelőknek az a feladatunk, hogv 
felvilágosító munkánkkal 

minél jobban előkészítsük 
a dolgozó nép nagy ünnepét s 
hogy ez az ünnep az egész dolgo-
zó nép ünnepe legyen. 

A Gyufagyár pártszervezetéhez 
hasonlóképpen készülnek az ösz-
sz:s szegedi pártszervezetek Sztá-
lin elvtárs születésnapjának meg-
ünneplésére. Alig néhánv óra vá-
laszt el bennünket a sztálini mű-
szak megindulásától. Az előké-
születek, a lelkesedés és a Sztá-
lin elvtárs Iránt megnyilvánuló 
szeretet azt mutatja, hogy a 
sztáüni műszakban minden eddi-
ginél kimagaslóbb eredmények 
szütatnek maid s ezek az ered mé-
nvek méltókéinen járulnak hoz-
zá december 21-e megünneplésé* 
hez. 

Éhségsztrájkkal harco'nak 
a japán vasutasok 

230 ezer japán vasutas éh-
sztrájkba kezdett. A vasutasok 
ezt az utat választották bérkövete-
léseik kivívása érdekében, miután 
a MacAitur által elrendelt tör-
vények tiltják a közalkalmazot-
tak sztrájkmegmozdulását. A 

vasúti munkások éhségsztrájk 
taktikája vasárnap a parlamenti 
alkalmazottakra is kiterjedt. 

A hos szabb ideje folyó japán 
tengerész-sztrájk vasárnap este a 
tengerészeik győzelmével véget 
ért. 

- b a n 
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