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Nagy szeretettel várjak Szeged dolgozói 

DUBJAGA ELVTÁRSNŐT 
Ma délután 5 órakor a Fáklya Moziban tart előadást a Szovjetunió 

kiváló sztahanovista szövőnője 
1 Csütörtökön reggel a szegedi 
Üzemekben, különösen a textilüze-
mekben seájról-szájra futott a 
hír a dolgozók között: „Jön Dub-
jaga elvtársnő, a Lenin-renddel 
kitüntetett országoshírű szovjet 
Bztahánovista." 

Natalja Iljicsxta Dufojaga szö-
vőnőnek egész családja a „Troh. 
goroaja Manufaktura" gyárban 
dolgozik. Itt dolgozott apja, mint 
kikészítő, édesanyja, mint cér-
názó. Férje a gyár egyik mes-
tere. Rokonai közül harminckét-
ten szintién a gyár munkásai. 
Dübjaga kislánykora óta ebben 
a gyárban dolgozik, kezdetben 
iparostanulóként, majd szövőnő-
ként és most — mint Lenin-ren-
des országoshírű sztahanovista. 
Már iparostanuló korában látta, 
hogy az „öreg szövőnők" egy. 
jnásután értek el kitűnő teljesít-
ményeket és ő sem akart le-
maradni. Meg akarta mutatni, 
hogy ő is tud jó eredményeket 
elérni. Először kilenc keskeny 
jacquard-gépen dolgozott, aztán 
tizenkettőn és most tizenhaton, 
kiszolgáló nélkül. 

Munkamódszereit széles kör-
ben terjesztik a Szovjetunióban. 
Eddig négy könyvet írtak mun-
kamódszeréről Dubjaga elvtárs, 
nő már igen sok társának adta 
át munkamódszerét és tanítvá-
nyai között több kapott kitünte-
tést, sőt Klava Zsoltovát, a Vö-
rös Zászló-renddel tüntették ki. 

Dubjaga elvtársnő mindennapi 
munkája mellett a hároméves 
szakszervezeti főiskola hallgató-
ja. Ebben az évben fejezi be az 
iskolát és utána szakstz-ervezeti 
funkcionárius lesz, ugyanabban a 
gyárban, ahol most dolgozik. De 
ezenkívül bőven van ideje szóra-
kozásra is. Gyakran jár színház, 
ba, moziba és sokat olvas. 

Dubjaga elvtársnő már nagyon 
sokat olvasott a fejlődő magyar 
sztahánovista mozgalomról 
és most a Magvar-Szovjet Barát-
ság Hónapja alkalmával a ma-
gyar textilmunkásoknak, ugyan, 
akkor szegedi Textilüzem 
dolgozóinak is átadja munkamód-
szerét, hogy többtermeléssel 
gyorsítsuk meg a szocializmus 
építését. Dubjaga elvtársnő a ma 

délelőtti órákban Szegedre ér-
kezik a Magyar-Szovjet Társaság 
meghívására és meglátogatja a 
Textilkombinát fonodáját. Ott 
több dolgozóval ismerteti meg 
munkamódszerét, majd a kultúr-
teremben értékes előadást tart 
számukra. Délután 5 órakor a 
Fáklya Mozi helyiségében tart 
előadást a szegedi dolgozóknak. 
Ismerteti azokat az eredménye-
ket, amelyeket a Szovjetunió ért 
el gazdasági és politikai téren. 
Eőadásálban minden szegedi dol-
gozó értékes tapasztalatokat sze. 
rez, amelyeket felhasználhat 
munkájában, termelése fokozása 
érdekében. 

A szegedi üzemek dolgozói 
nagy szeretettel várják Dubjaga 
elvtársnőt, mert tudják, hogj 
ebben a látogatásban is a Szov. 
jetunió önzetlen barátsága mu 
tatkozik meg és ez a látogatás 
is azok közé a támogatások közé 
tartozik, amelyeket a Szovjet-
uniótól kaptunk és kapunk szo-
cialista hazánk mielőbbi felépi-
tése érdekében. 

Képviselői beszámoló 
A SZEGEDI KENDERGYÁRBAN 

f f j . Komócsin Mihály elvtárs megbeszélte az üzem dolgozóival 
kívánságaikat és problémáikat 

Csütörtökön a Szegedi Kender- kájávaí. külön kitért a szegedi 
gyár dolgozói munkájuk után a 
gyár kultúrtermében gyűltek ösz-
Sze. hogy meghallgassák ifj. Ko-
mócsin Mihály elvtárs, az MDP 
Nagyszegedi Pártbizottsága tit-
kárának képviselői beszámolóját 
A beszámoló iránt igen nagy ér-
deklődés mutatkozott meg, annál 
i s inkább, mert nem pusztán 
előadásról volt szó, hanem min-
den dolgozó (d-őtárhatta kívánsá-
gait és előterjeszthette esetleged 
panaszait Is. 

Komócsin elvtárs képviselői be-
számolójában rámutatott arra, 
hogy milyen kötelezettségeik van-
nak a képviselőknek választóik-
kal szemben. Hangoztatta, hogy 
a kommunista képviselők munká-
jukban olyan határozott vezetők 
akarnak lenni, mint Lenin és 
SztáHn elvtársak. ugyanolyan 
igazak és becsületesek akarnak 
lenni a dolgozók ügye iránt és 
ugyanúgy szeretni akarják a 
népet. Beszédében részletesen 
foglalkozott az országgyűlés mun-

eredmértvekre, problémákra 
ezen belül a Szegedi Kender-
gyár dolgozóinak eredményeire, 
problémáira is. 

Számtalan hozzászólás követte 
beszámolóját. Mindennapi kérdé-
seiket tárták fel hozzászólásaik-
ban az üzem dolgozói és ezeken 
keresztül g gyűlés közvetlenhan-
gú megbeszéléssé vált, olyan 
megbeszéléssé, amelyen „ képvi-
selő megtárgyalja választóival a 
problémákat, hogy a Párt erejé-
vel segíthessen azokon-

Prágai Istvánné felszólalásá-
ban salakozotf kerékpárutak épí-
tését kérte a fontosább külváro-
si utcákban. Varga Lászlóné ar-
ról beszélt, hogy jó lenne, ha a 
Nagykörúton és a Szilléri-sugár-
úton is járna villamos, Gránifz-
né elvtársnő pedig az öthalom 
utcai városi bérházban, kérte a 
villany bevezetéséti Ugyanezt ve-
tefte fel Száraz Imréné is és 
hangoztatta, hogy ott főként 
munkások laknak. 

Gera József né boldogan mon 

Három ujabb termelőcsoport 
alakult Nagyszegeden 

Nagyszeged területén újabb 
és újabb termelőszövetkezeti 
csoportok alakulnak az országos 
termelőszövetkezeti és gépállo-
mási tanácskozás óta. Ez is bi-
zonyítja, hogy a dolgozó pa-
rasztság megértette Rákosi elv-
társ útmutatásait és a nagyüze-
mi gazdálkodás jeleintőségét. Mu-
tatja, hogy a dolgozó parasztság 
a fejlődés útját választja s a 
szovjet mezőgazdaság példáján 
akar haladni. 

Tegnap alakult meg Domaszé-
ken az „Úttörő" termelőcsoport 

csoportnak tizenöt nő tagja van. 
Ugyancsak Pusztamérgesen is 
tegnap alakult meg az „Ady 
Endre" termelőcsoport tizenhá-
rom taggal és száztizenegy hold j fúrjanak.' 
földdel. Tagjai kis- és középpa- A dolgozók 
rasztok. 

dotta ei hogy a múltban nem 
volt alkalma tanulni, de most 
szaktanfolyamot végezhetett, 
mégpedig sikerrel és azóta is ál-
landóan képezi magát. Felhívta 
'dolgozó társai figyelmét is, hogy 
minél főbben menjenek szaktan-
folyamra. Az üzem dolgozóinak, 
tanulási kedvét mutatta Baranyás 
Istvánné felszólalása is, c&i több 
dolgozó társával együtt kérte, 
tegyék számukra lehetővé „ Tex-
tilkombinát megtekintését. 

Péter Pál felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy egy szegedi apácának háza 
van a Nemestakács-utcában, de a 
lakások üresen állnak benne, mert 
olyan magas lakbért követel értük, 
hogy a dolgozók nem tudják meg-
fizetni. 

Bódi Jánosné. Király Józsefné, 
Tóth Istvánné, Papdi Balázs, Né-
meth Vincéné, Csóti János, Tóth III. 
Sándor üzemi problémákat vetett fel, 

Koszorús István a Petőfi II. telep 
villamosítási kérdéseiről beszélt. 
Tamásné elvtársnő elpanaszolta, 
hogy Újszegeden esős időben a ker-
tészet kocsijai felvágják az utat 
ezért salakozni kellene. Ábrahám 
Vincéné kérte a munkásbérház épí-
tésének meggyorsítását, mert a sze. 
gedi munkásság közül még sokan 
laknak vizes lakásban. Krizsán 
Győrgyné élmunkás, népnevelő, a 
hozzáintézett panaszok alapján kér. 
te. hogy a Hajnal-utcában kutat 

MórahaTom községben is ala-
kult termelőcsoport „Uj világ" 
néven. A kis- és középparasztok 
tizenöten társultak nyiolcvanhat 
hold földdel. Ennek a csoportnak 
öt nő tagja van. A napokban 
újabb termelőcsoportok alakul 

harmincnégy taggal és százhu- nak Feketeszélen, Domaszékem 
szonöt hold földdel. Ennek a I és Algyőn. 

Vasárnap szovjet matiné 
a színházban 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó. 
napja keretében a Szegedi Nemzeti 
Színház üzemi pártszervezete vasár-
nap délelőtt 11 órai kedetfel nagy. 
szabású matinét rendez. Ennek ke. 
relében a színház művészeinek a 

sztálini mankaversenyben felajántoti 
műsorszámait mutatják be. Kibőví-
tett zenekarral kerül előadásra 
Offenbach „Eljegyzés lámpafénynél' 
című egyfelvonásos kisoperája. 
Ezenkívül ének. és táncszámokat, 
balettet, verseket, kis jeleneteket 
adnak elő. Jegyek korlátolt szám-
ban a színháznál kaphatók. 

Éljen a dicsőséges 
S Z O V J E T H A D S E R E G , 

A BÉKE L E G F Ő B B ŐRE! 

mindegyike a Párt 
iránti nagy bizalommal terjesztette 
elő kívánságait. A megbeszélés köz-
vetlen hangulatára különösen jellem-
ző Dózsa János és Dénes János ifjú-
munkások felszólalása, akik kérték, 
hogy Komócsin elvtárs sűrűbben 
tartson ilyen beszámolót 

I f j . Komócsin Mihály elvtárs vá-
laszában kijelentette, hogy az elő-
terjesztett kéréseket és problémákat 
illetékesek elé tárja. Minden egyes 
kérdésre és kérésre a legrövidebb 
időn belül választ ad. 

Az üzem dolgozói megelégedéssel 
vdíték tudomásul a választ és lelke-
sen éltették a Pártot, Rákosi elv-
társat. 

Uitörő szavalóverseny 
A szegedi úttörők elhatározták, 

hogy bekapcsolódnak a Magyar-
Szovjet Bará tság Hónapjának 
ünnepségeibe. Ennek keretében 
versenyt tar tanak „a város leg-
jobb úttörőszavalója" címért. A 
versenyt pénteken délután 3 óra-
kor rendezik meg a Madách-ut-
oai általános fiúiskolában. A sza-
valóversenyen a legkiválóbb szov-
jet és magyar költők verseiből 
adnak elő az .úttörők 

Levél a Szovjetunióból 
A Szovjetunióban tanuló szegedi ösztöndíjasok levelet írtak 

szerkesztőségünkbe. Rosztovból küldik üdvözletüket lapunkon 
keresztül a szegedi Textilkombinát dolgozóinak. Levelük a kö-
vetkezőképpen hangzik: 

Kedves Elvtársak! 
ötéves tervünk egyik legha. 

talmasabb könnyűipari üzeme-
nek, a szegedi Textilkombinát 
fonórészének munkábaálUása 
alkalmából forró elvtársi üd 
vözletünket küldjük az üzem-
ben dolgozó vlamennyi dolgo-
zónak, valamennyi harcos 
kommunistának a béke egye-
dül legerősebb védőbástyájá-
ból, a hatalmas szocialista 
Szovjetunióból. 

Mi magyar ösztöndíjasok, 
akik még nemrégen különböző 
munkahelyeken, — ki közü-
lünk, mint esztergályos, kőmű-
ves, cipész — dolgozott ott-
hon, ma a hatalmas Szovjet-
unió és szeretett Pártunk se-
gítségével itt tanulhatunk a 
világ leghaladottabb szocialis-
ta országában. Büszkék va-
gyunk arra, hogy hazánkban 
hatalmas lendülettel Szüleinek 
az új gyárak, nőnek ki hatal-
mas épületek o földből. 

Amikor ezt örömmel látjuk, 
nem feledhetjük él, hogy mind-
ezt csak a szovjet nép sokezer 
szeretett fiának élhüttátott vé-
re árán tudtuk végrehajtani. 

Uj feladatokat ró ez rdnk. 
Kötelez bennünket arra, hogy 

termelésülik állandó emelésé-
vel, harcos kiállásunkkal a bé-
kefronton még szorosabbra 

füzzük baráti kapcsolatunkéi 
a szovjet néppel. 

Csak mi, akik itt élünk kö-
zöttük, látjuk igazán, hogy mi-
lyen hatalmas erővel születik 
ujjá ez az ország. Tudjuk, 
hogy Ti is textükombinátbeli 
munkás elvtársak sztahánovis-
ta munkalendülettel, szocialista 
munkaversennyél fogtok dol-
gozni abban az új modern 
gyárban, mely a szovjet tech-
nika remekeivel dolgozik. 

Rákosi elvtársnak küldött 
táviratotokban irott fogadal-
matok alapján — melyben Ír-
játok: „ígérjük, hogy ebben 
az üzemben olyan munkát fej-
tünk ki, amilyent a Szovjet-
unió öntudatos dolgozóitól ta-
nultunk", — benne van az a 
szeretet, amely a Szovjetunió 
iránt belőletek árad. Legyetek 
ténylegesen munkátokban mind-
végig fogadalmatokhoz hívek. 
Mi állandóan örömmel kisérjük 
figyelemmel munkátokat és 
ígérjük, hogy tanulásunkban 
megálljuk helyünket, mint Ti 
gyönyörű üzemetekben. 

Pécsi Kálmán esztergályos, 
Mácsay Tivadar kőmüvessegéd, 
Szúnyog Zoltán műszerész, 
Roder György szabósegéd, 
Krajcsó Judit textiles, Hor-
váth Ida textiles (fonó), Nagy 
Károly cipésztanonc, Komó-
csin Klára tervgazdász. 

A „Fiuk a gáton" cimü filmet 
mutatják be vasárnap a „Bolsevik Párt 

utja" előadássorozat keretében 
X „Bolsevik Párt útja" cimü 

előadássorozat iránt eddig szin-
te alig tapasztalt óriási érdeklő-
dés mutatkozik meg a szegedi 
dolgozók körében. Ez az érdek-
lődés egyik jele aiyiak a mind-
jobban fokozódó tanulási kedv-
nek, amellyel a dolgozók a Szov-
jetunió és a nagy Bolsevik Párt 
története, Ifcanitjása félé fordul* 
nak. 

A Magyar Dolgozóik Pártja 
Nagyszegedi Pártbizottsága ál-
tal rendezett előadássorozat el-
ső két előadásán zsúfolásig meg-
töltötték a hallgatók a Korzó 
Mozit. Igen sok érdeklődőnek 
már nem is jutott hely a mozi-
ban. Ezért a Nagyszegedi Párt-

bizottság most elhatározta, hogy 
az előadássorozatot a Belvárosi 
Moziban folytatják, mert ide az 
eddigi 700 jegy helyett 1150 je-
gyet tudnak kibocsátani és így 
jóval több dolgozónak lehet al-
kalma az előadásokból tanulni 

Minden előadáson egy-egy ér-
tékes szovjet filmet is bemutat-
nak. Most vasárnap Katajev 
„Távolban egy fehér vitorla" cí-
mű ismert regényéből készült 
pompás filmet mutatják be 
„Fiúk a gáton" címmel. Az elő-
adásra és az előadássorozat to-
vábbi részeire ujabb jegyeket 
a pártszervezetek szombat délig 
vehetnek át a Pártbizottság épü. 
letében, az anyagelosztónál. 

KULÁK TAMAD 
- KULÁK BAN JA 

A Iengyelkápolnal gyi lkosság 
is megmutatta, hogy a, dolgozó 
nép ellensége, a kulák mindent 
elkövet, hogy kárt okozzon és 
megzavarja az építő munkát. 
Szabotálnak, terrorcselekménye, 
ket követnek el, rémhíreket ter-
jesztenek, becsapják alkalmazót, 
taikat és izgatnak a népi de-
mokratikus rend ellen. 

Csikós József 40 holdas alsó-
tanyai kulák izgatott a népi de-
mokrácia ellen. Nem folytathat-
ta azonban sokáig káros teve. 
kenységét, mert leleplezték. A 
szegedi népbíróság most hozott 
ítéletet Csikós József büntette 
ügyében. Két évi börtönbüntetés-
re, 10 évi hivatal és politikai 
jogvesztésre, valamint 5 hold 
föld, tanya és a hozzá tartozó 
szükséges gazdasági felszerelés 
kivételével, vagyonelkobzásra 
ítélte. 

Sebők József röszkei 31 hol-
das kulák meg akarta mérgez 
ni a dolgozó parasztok sertéseit. 
Két süldője pestisben elpusztult. 
Ezeket el kellett volna ásnia, 
hogy a vész ne terjedjen tovább, 
ő azonban kifüggesztette a ko-
csiszínben és a kutyákkal etette, 
hogy azok széthordják a pestis 
kórokozóit s így megfertőzzék 
a dolgozó parasztok sertéseit 
Sebők József gyűlölettel nézte a 
kisparasztok megerősödését. Iri-
gyelte, hogy már nekik is van 
sertésük, ezért így akart nekik 
tórt okozni. Sebők Józsefnek 

nem ez az első gaztette. Már 
korábban is például több má-
zsa búzát feketén őröltetett, egy. 
részt hogy, elvonja a közélelme-
zéstől, másrészt, hogy jogtalan 
haszonnal adhassa el a dolgo-
zóknak. Aljas szándékai azonban 
napvilágra kerültek és a rend-
őrség megindította ellene az el-
járást. • 

Pap József mórahalmi 525 sz, 
alatt lakó kulák nemrégiben ke-
rült a DÉFOSz munkaügyi bi-
zottsága elé, mert 16 éves cse. 
lédjét éheztette, nem fizette meg 
munkadíját, e mellett önkénye-
sen elbocsátotta, sőt még téli-
kabátját és ruháját is elvette. 
A DÉFOSz munkaügyi bizottsá-
ga elitélte ezért Pap József ku-
lákot, aki már az őszi mélyszán-
tási munkálatokat is elszabotál-
ta. Pap József, ezenkívül do. 
hányt is rejtegetett és többszáz 
géppisztolytöltényt is eldugott 
a tanyáján. Csalódott azonban 
számításaiban, mert a községi 
esküdtek — akik ma már doi-
gozó parasztok — ráakadtak a 
dohányra, de a töltényekre is 
és megindult Pap József ellen 
az eljárás, melynek során meg. 
kapja majd méltó büntetését. 

A népi demokráciánk ellen in-
tézett kuláktómadások így sor-
ra megtörnek a Párt által ve-
zetett dolgozó népünk erején. 
Nem támadhatnak már büntet-
lenül a kulákok dolgozó népünk 
boldogulása elles, ' 


