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Nagy számmal vettek részt a szegedi dolgozók 
a Magyar-SzovjetBarátsági Hónap keretében rendezett 
szombati és vasárnapi előadásokon és ünnepségeken 

SZEGEDI NŐK fi MÜNKfttfERiENYBEN 

Szombaton és vasárnap ismét 
nagy é lményekben volt részük 
Szeged dolgozóinak a Magyar-
Szovjet Barátság Hónapja kere-
tében. 

Szombaton délután Bóka Lősz . 
ló elvtárs ál lamtitkár tartotta 
meg előadását a szovjet iroda-
lomról. 

Bóka László előadásán ke-
resztül közelebb kerültek a 
Szovjetunió szocialista, re-
alista irodalmahoz a dolgo-

zók. 
Vasárnap reggel a szovjet 

könyvvásár keretében a Széche-
nyi- téren kiváló szovjet írók 

műveivel megrakott , szépen fel-
díszített sátrak várták Szeged 
dolgozóit. 

A dolgozók nagy érdeklődés-
sel szemlélték a szovjet írók 
könyveit és többszázat vásá-
roltak a szovjet művekből. 

A szépirodalmi könyvek melleti 
ideológiai műveket i s vettek so-
kat. 

Délelőtt fé l 11-kor a Nemzeti 
Színiházban rendezett nagysikerű 
ünnepséget a Szegedi Rendőr-
egyesület , az üzemek kiváló és 
élmunkásai tiszteletére. 

A műsor keretében a Rend-
őregyesület zenekara Széná-

si Zoltánné a Dohánygyár. 
Grósz Vera a Szegedi Ken-
dergyár és Tóth László a 
Magyar Kender élmunkásá-
nak egy-egy zenekari számot • 

küldött, 
hogy ezzel is e l ismerésüket fe-
jezzék ki a három elvtárs öntu-
datos munkájával szemben. 

Ma délután a Szeged-Állomás 
vasutas kul túrgárdája rendez 
műsoros délutánt a Szenthárom-
ság-utcai székházában, amelynek 
keretében szavalatokat, énekszá-
mokat é s egyfe lvonásos vígjáté-

I kokat ad elő a MÁV fúvószene-
' karának közreműködésével. 

VERSENYRE HÍVJUK KI 
a szegedi üzemek összes dolgozóit 
A Szegedi Textilkombinát villanyszerelői már április elsejére 

teljesitik junius 204 tervüket 
Április 4-e nemcsak a magyar 

dolgozók n a g y ünnepe, hanem 
az egész v ü á g haladó emberi-
ségéé is. — ö t évvel ezelőt", 
amikor a hős Szovjet Hadsereg 
katonái kisöpörték országunk 
földjéről a fas i sz ta banditákat, 
nemcsak a magyar dolgozó né-
pet szabadították fel , hanem erő 
bítették a béke táborát. 

Mindenekelőtt nekünk magyar 
dolgozóknak kell legszebben, 

kommunistákhoz illően munká 
val megünnepelni április negye 
dikét — mondják a Szegedi 
Textilkombinát dolgozói, akik 
elhatározták, h o g y jobb munká-
val é s többtermeléssel ismételten 
megköszönik a szovjet népnek 
és Pártunknak, h o g y m e g adták 
a lehetőséget többek között en-
nek a g y ö n y ö i ű modern üzem 
nek, a Szegedi Textilkombinát-
nak felépítéséhez is. 

Brigádjainkat azért alakítottuk 

Az üzem szerelő dolgozói, se 
gódmunkásai hétfőn délután 280-
an gyűltek össze a g y á r rende-
zés alatt álló gyönyörű öltöző-
termében. Je len voltak a Voro-
s i lov éa a Mariovszkij 200-as 
brigádok tagjai, de ott voltak 
m é g a javítóműhelyek munkás-
csoportjai is. — A jelenlévők 
közül mindenki érezte, h o g y áp 
ri l is negyedekével hazánk fe l -
szabadulásának ötödik évfordu-
lójával kapcsolatban most nagy-
jelentőségű ttt-emények beindítá-
sára kerül sor. Az érzések való-
s á g g á váltak, amikor Pósa Lász 
ló s e g é d m u u - t a a Vorot i íov bri-
gád tagjának fe lszólalására ke-
rült sor. r ó j a László í g y be-
szé l t : „Britj,tájainkat azért ala 
kitottuíc ,hogy az áprűvs negye-
dikéig hátralévő Hőben is őszin-
te tanújelét adjuk SzCreietünk-
nek a szovjet nép, Sztálin elv-
társ és felszabaditónk, a ruigy 
Szovjet Hadsereg iránt. Ezt a 
szeretetünket azzal akarjuk ki-
mutatni, hogy junius 20-ára ter-
vezett szerelési munkalatokat 
már április negyedikére bevégez-
tük. Ezzel a nagyjelentőségű 
időmegtakarítással hozzájáru-

lunk a szocializmus építésihez, 
ötéves tervünk idő előtti sike-
res megvalósításához és a Szov-
jetunió vezette nagy béketábor 
erősítéséhez." 

Munkafelajánlásainkat 
maradéktalanul teljesítjük 

Ezzel a munkánkkal ismételten 
újabb csapást mérünk a háború-
ra uszító imperialistákra, akik 
azon mesterkednek, hogy min 
ket is megakadályozzanak ebben 
a nagyszerű építő munkában. 
Vállalt munkánkat ha teljesít-
jük, méltók lehetünk Pártunk és 
Rákosi elvtárs megelegedésére. 
Hogy ez így történjék, ennek ér-
dekében versenyre hívjuk ki Sze-
ged város üzemeinek összes dol-
gozóit, ezekkel a feltételekkel: a 
vállalt munkafelajánlásainkat ma-
radéktalanul teljesítjük, új szta-
hánovista munkamódszerekkel 
növeljük átlagteljesítményeinket, 
megjavítjuk munkánk minősé-
gét, valamennyien egyéni és 
brigádversenybe kezdünk a szo-
cialista munkaverseny és Szta-
hánov-mozgalmunk segítségével, 
a munkához való kommunista 

A termelés eredményeit és hibáit is 
megvitatták a Gázgyár taggyűlésén 

A Központi Vezetőség határoza-
ta felhívj® pár! szervezeteink fi-
gyelmét, hogy még többet foglal-
kozzanak a termelés kérdéseivel. 
Rámutat -arra is, hogy a kommu-
nistáknak még inkább élen kell 
járatok a termelő munkában. A z e 
heti taggyűléseken azokban az üze-
meinkben, ahol a veze' őség és a 
párttagság megértette a Központi 
Vezetőség határozatának ezt a ré-
szét is, o't alaposan átvltatták a 
termelésben megmutatkozó ered-
ményeket és hibákat ls-

A Gázgyár- és Villanytelep tag-
gyűlésén Klein Sándor elvtárs, a 
pártszervezet titkára beszámolt a 
munkaverseny eredményeiről. El-
mondotta. hogv a villanytelepen 
218, a Gázgyárban pedig 61 egyéni 
versenyző van. Hét brigád műkö-
dik az üzemben, i 

Klein elvtárs rámutatott a ter-
melésben megmuta'kozó hibákra 
ls. Megállapította, hogy a szerve-
zés jól halad ugyan, de a szerve-
zéssel nem tartanak lépést a mű-
szakok eredményei. 

Selmeci Mihály elvtárs, terme-
lésfelelős hozzászólásában elmon-
dotta, hogy az üzembizottságon 
belül nem értették meg kellőkép-
pen a termelés fontosságát. 

Pópity elvtárs a következőket 
mondotta: Eddig nem akar'am 
szólni, de most elmondom, hogy a 
Sztálini műszakban vállalt kötele-

zettségeimet csak ötven, százalék-
ban teljesítettem. 

Varga István termelési felelős 
rámutatott a termeléssel kapcsola-
tos agitációs munka hiányosságai-
ra és hangsúlyozta, hogy fokozni 
kell a felvilágosító munkát a ter-
melés fokozása érdekében. 

A Petőff-felep III. pártszer-
vezetének tavirata Rákosi 

elvtárshoz 

A Magyar Dolgozók Pártja Pe-
tőf i - te lep n i . pártszervezetében 
is megtartották a t a g g y ű l é s t , 
amelyen kiértékelték a Központi 
Vezetőség határozatát. A párt-
szervezet tagjai táviratot intéz-
tek Rákosi Mátyás elvtárshoz, 
amelyet n a g y lelkesedéssel üdvö-
zöltek az elvtársak. A táviratban 
a következőket írják: 

„A Központi Vezetőség hatá-
rozatát megtárgyalva magunkévá 
tesszük Rákosi elvtárs iránymu-
tatását és ígérjük, h o g y a fenn-
álló hibákat a legrövidebb időn 
belül kiküszöböljük." 

A MDP Petőf i - te lep III. 
pártszervezete. 

viszonynak egy magasabb for-
máját teremtjük meg." 

Pósa László javaslatai után 
tömeges hozzászólás követke-
zett.. A Vorosi lov brigád részé-
ről Bunt József e lvtárs gépsze-
relő szólalt fel . Röviden ezeket 
mondotta: — ígérjük, hogy vál-
lalásainkat április negyedikéhez 
méltóan minden részletében tel-
jesítjük, mindent elkövetünk, 
hogy felhívásunk a mi győzel-
münkkel, a Vorosilov brigád győ-
zelmével végződjék. 

Csatlakozunk! 
— Április negyedikén úgy aka-

runk ünnepelni, ahogy csak egy 
szocializmust építő ország dol-
gozói ünnepelhetnek — ha ng zo t t 
a következő hozzászólás Kucska 
K. Istvánné-tól , a Malinovszkij 
200-as brigád kiváló segédmun 
kásnőjétől . — Be akarjuk bizo-
nyítani, hogy milyen hatalmas 
eredményeket lehet elérni a 
szovjet példa követése nyomán, 
hogyan lehet forradalmasítani a 
termelést ötéves tervünk sikeré-
nek érdekében. 

Jávorszki E d e a szerelőcso-
port nevében mondotta: — Csat-
lakozunk 200-as brigádjaink ver-
senyfelhívásához, mi is össze-
mérjük erőnket és tudásunkat a 
többi szegedi üzemek dolgozói-
val, bízunk abban, hogy mi a 
kombinát szerelődolgozói nyer-
jük meg ezt a nagyszerű ver-
senyt. 

A technikus brigád mindent 
elkövet 

De ehhez a munkához szüksé-
ges az is, hogy az üzem techni-
kus-brigádja megadja a kellő 
támogatást mert mi nemcsak 
hogy két és fél hónappal hama-
rabb akarjuk befejezni tervün-
ket, de ennyi idővel korábban 
akarjuk átadni a még szerelés 
alatt álló gépparkokat rendelte-
tésének, hogy a beléjük fektetett 
nagy áldozat minél előbb gyü-
mölcsözzék. 

— A technikus brigád nevé-
ben Horváth Gyula tett ígéretet, 
hogy ez a támogatás nem is ma-
rad el. A technikus brigád min-
dent elkövet, hogy a vállalt mun-
ka még hamarabb befejeződjék. 

A lelkeshangu értekezlet vé-
g é n a vil lanyszerelők Kossuth 
brigádja részéről újabb jelentős 
munkafelajánlás történt. A vil-
lanyszerelők vállalták, hogy 
munkájukat már április negye-
dikére négy nappal a határidő 
előtt bevégzik azért, h o g y az 
eset leges hibákat április negye 
dikére már ki is javíthassák. 

Ezután Lány i György főmér-
nök beszámolója következett. 
Rámutatot t azokra a hiányossá 
gokra, melyek eddig gátoUák a 
munkát s m o n d o t t a : ' — Ezeket 
a hiányosságokat és esetenként 
előforduló hibákat már a követ-
kező napokban ki kell küszöböl-
ni, az üzemünk szerelése után 
elénkálló feladatok végrehajtási 
érdekében, és azért, hogy 

a mt 

Kombinátunk idő előtt elfoglal-
hassa helyét textiliparunkban és 
minél előbb a magyar textil 
gyártás ütőere lehessen. 

n a i t u n k Központi Vezetőségé. 
nek januári határozata óta 

komoly lendületet vett hazánkban 
a szocialista munkaverseny. 
Ujabb és újabb kimagasló ered-
mények születnek — a szovjet 
példák nyomán mind tömegeseb-
ben válnak dolgozóink legjobbjai 
sztahánovistákká. Pártunk veze . 
tésével a dolgozók mind szorosab-
ban elzárkóztak a szocializmus 
építésére és aiz építő munkát 
megjavító, meggyorsító szocialista 
munkaverseny egyre mélyebb gyö-
kereket ereszt. 

A Párt útmutatása, az. ötéves 
terv nagyszerű célkitűzései, „ szo-
cializmus építésének hatalmas 
feladatai megmozgatták a dolgo. 
ző nőket is. Szerte az országban 
mindenütt, így Szegeden is egy-
re nagyobb számmal kapcsolód-
nak be a munkásasszonyok és 
i fjúmunkás leányok a szocialista 
munkaversenylx^ 

A Párt vezetésével, a Magyar 
Nők Demokratikus Szövetsége is 
kivette részét abból a nagy felvi-
lágosító és szervező munkából, 
amelynek eredményeképpen a 
Központi Vezetőség határozata óta 
eltelt idő alatt nagy eredmények 
születtek..-A dolgozó nők bekap-

1 csalódásának a szocialista munka-
versenybe friss lendületet adott a 
Nemzetközi Nőnap, március 8-a 
és azok a - munkafelajánlások, 
melyekkel n magyar dolgozók áp-
rilis negyedikét, felszabadulásunk 
ötödik évorduló.ját ünneplik. 

A szegedi üzemekben 13 
több nő ér el kiváló ered-

ményeket A Szegedi Jutafonóban 
ma már a dolgozó nőkből száza-
léka versenyben dogozik, négy ú j 
női brigád alakult, melyeknek tag-
jai mind felüWeljesítenek a 100 
százalékon, melyet januárban 
még éppenhogy csak csak elértek. 
A gyufagyári dolgozó asszonyok 
nagyrésze i s bekapcsolódott az 
egyéni versenybe és közülük igen 
sokan már kiváló eredményeket 
értek el. Ábrahám FeTencné és 
Bartók Ferencné 157 százaléknál. 
Oláh Lászlóné pedig már 162 szá-
zaléknál tart a termelésben, ho . 
lott néhány héttel ezelőtt még 
alig teljesítették túl a normát. 

Számtalan példa mutatja azt, 
hogy Pártunk Központi Vezető-
segérwk határozata milyen nagy 
lendületet adott „ munkavers eny-
nek a dolgozó v£k körében is, 
akik .egyre jobban érzik és tud-
ják azt. hogy a többtermeléssel 
viszonozhatják azt a szinte fel-
mérhetetlen támogatást, melyet 
Pártunk útmutatásával Népköz-
társaságunk nyújtott számukra. 
Fokozott építő munkával vála-
szolnak arra, hogy szabadságot, 
egyenjogúságot kaptak, vezető 
funkciókba kerülhetnek, hogy 
megnyíltak előttük a gazdagabb, 
jobb é®et tehetőségei. A termelés-
Íren élenjáró nők m>a már m á s . 
képp gondolkoznak, másképp cse-
lekszenek, mint régen, példát mu-
trti"ak többi asszonytársaiknak is. 
í f övetendő példát mutat a 

Magyar Kender kiváló szta-
hánovistája. Petrik Katalin, aki" 
200 százalékon felül teljesít. Do 
nyomában járnak az üzem többi 
dolgozó asszonyai, i f júmunkás 
leányai is, akik Oz utóbbi időben 
hat új brigádot alakítottak, me-
lyeken belül munkájukat még 
jobbá, még termelékenyebbé tet-
ték. Amikor a szegedi üzemek 
dolgozó asszonyai leányai Pár-
turak Központi Vezetőségének ha-
tározata szellemében egyre inkább 
kiveszik részüket az építő mun-
kából. arra i s gondolnak, hogy 
előttük boldog jövő áll. Nein kell 
rettegni a holnaptól, az élet mind 
szebb és vidámabb lesz. É s a 
Nemzetközi Nőnap alkalmával — 

melyet a magyar dolgozo nők 
niunkávai és a termetes fokozá-
sával ünnepelnek — eszükbe int 
asszonytársainknak és leányaink-
nak a gyarmati és kapitálist® or-
szágok elnyomott dolgozó nőmi l . 
lioinak rabsága, szenvedése és a 
békéért, szabadságóit, az emberi 
jogokért folytatott haTca. Tudjak 
azt. hogy a mi boldogabb jövőnk 
biztosításáért és a még elnyo-
mott milliók harcának támogatá-
sáért is fokozni kell termelékeny-
ségüket, több és jobb munkát kell 
végezni. 

Ez is vezérelte a dohánygyári 
dolgozó nőket, amikor hárcru 200-
a s .MNDSz brigádot alakítottak, 
melyek közül a bálázó brigádnak 
tíz tagja van. Nem akarnak azon-
ban elmaradni az üzem többi dol-
gozó nöi sem és a Dohánygyárban 
a Központi Vezetőség határozata 
nyomán ma már csaknem minden 
dolgozó asszony és ifjúmunkás 
lány verseng a termelésben. 
A szocializmus építése terén el-

ért sikereinkhez szorosan 
hozzátartozik a dolgozó nők mun-
kája, akik közül Igen sok élmun-
kás, újítö. kiváló munkás emelke-
dett már ki. ötéves tervünk meg-
valósításának az is egyik döntő 
előfeltétele, hogy a dolgozó nők 
továbbra ls és még fokozottabb 
mértékben kivegyék részüket az 
építő munkából. Biztató jelek mu-
tatkoznak ezen a téren a szegedi 
üzemekben ls. Nemcsak a dolgozó 
nők egyéni- és brigádverseny-ered-
ményeinek a számadatai mutatják 
ezeket, hanem több esetben az 
üzem összeredményel is. A szegedi 
Kefe és Ecsetárú Nemzett Vállalat 
szegedi üzeme is annak köszön-
heti főbbek között februári ter-
vének 17 százalékos túlteljesítését, 
hogy Pártunk útmutatása nyomán 
az üzem dolgozói, akiknek túl-
nyomó többsége nö. fokozott mér-
tékben bekapcsolódtak a Szocialis-
ta munkaversenybe és egyénileg 
te túlteljesítették termelési elő-
irányzatukat. Igy például Kása 
Erzsébet ifjúmunkás, aki 158 szá-
zalékra emelte teljesítményét a 
Központi Vezetőség határozata óta. 

A Központi Vezetőség határo-
zata adta meg a lendületet a sze-
gedi üzemek szocialista munka-
versenyének. A határozat nyomán 
emelték teljesítményüket a Szege-
di Kender dolgozó női ts, például 
Pusztai Lászlóné. Bába Antalné, 
Szabados Ernőné. akik már 160 
százalékot ls elértek, vagy a cér-
názónaik azok a dolgozó női. akik 
már az újabb, több termelést 
eredményező kétgépes rendszerre 
fértek át. 

Ej1 zek a példák is mulatják, 
hogy a Párt útmutatásának. 

vezetésének követésével nagy ered. 
mények születnek. A további fÓl-
adat az, hogy a megmutatkozó 
lendület egy pillanatra sem csök-
kenjen. Tovább kell folytatni a 
felvilágosító és szervező munkát 
és ezen a téren nagy feladat hárul 
az üzemi pártszervezetekre és a 
Párt vezetésével az MNDSz szer-
vezetekre. Ezeknek a feladatoknak 
elvégz.ése mellett üzemeink dolgo-
zó asszoqyalnak, ifjúmunkás le-
ányainak egyre erősbödő öntudata 
és lelkesedése ls biztosítéka az 
újabb, nagy eredmények elérésé-
nek. A szegedi üzemek dolgozó 
női is világosan látják, hogy jó 
úton járnék, ha köveflk a Szov-
jetúnió példáját és a Magyar Dol-
gozók Pártja útmutatásait. És az 
április megyediki munkafelajánlá-
sok. amelyek egyre nagyobb mér-
téket öltenek, és amelyekből a 
dolgozó nők is mind fokozottab-
ban kiveszik részüket — még túl-
szárnyalva március nyolcadikára, 
a dolgozó nők harcos ünnepére 
felajánlásaikat — mind azt mutat-
ják, hogy a Központi Vezetőség 
határozata nyomán bekövetkezett 
lendület és fejlődés a szocialista 
munkaversenyben nem. marad meg 
az eddigi sikereknél, hanem még 
nagyobb eredményeket hoz magá. 
val. 

Megérkezett Moszkvába a Béke H vei 
Világkongresszusa Allindd Bizottságának 

küldöttsége 
Március 5-én Moszkvába é rke -

zett a Béke Hívei Világkongresz-
szusa Állandó Bizottságának kül 
döttsége, h o g y átnyújtsa a Szov-
jetunió Legfe l ső Tanácsának a 
Béke Hívei Vi lágkongresszusának 
béke felhívását. 

Moszkva központi repülőterén, 
Moszkva társadalmi' szervezetei-
nek képvise'ői meleg fogadta tás 
ban részesítették a külföldi ven 

| dégeket. L. M. Leonov Sztálin 
• díjas iró, a Legfe lső Tanács kép 
' v iselője üdvözölte a külföldről 
[érkezett vendégeket, a béke ön-

feláldozó harcosait, akik azért 
Jharco'nak, ami a legdrágább a 
.v i lágon: az emberi életért. 

Az üdvözlésre a küldöttség ne 

vében Y v e s Farge, a küldöttség 
vezetője, a béke és szabadság 
harcosai szervezetének elnöke és 
a béke hívei vi lágkongresszusa 
állandó bizottságának tagja vá-
laszolt . 

— Messzi útról érkeztünk — 
moindotta Yves Farge — hogy 
átnyújtsuk a Szovjeíunió Legfe l 
ső Tanácsának a Béke Hívei Vi-
lágkongaessri isa Állandó Bízott 
ságának fe lhívását . A békekül-
döttségek ugyanezt a fe lhívást 
juttatják el a vi lág minden or 
szagának kormányához. Most, 
h o g y szovjet földre léptünk és 
megszoríthatjuk szovjet bará-
taink kezét, üdvözle ' ukei "djul. 
át a szovjetunió minden népének. 


