Péntek,

1950. március

3

17.

A Magyar Dolgozók Pártja
A% egységes if júsági
szerveset
Pártbizottsága
és a béke mellett tett hitet Szeged
ifjúsága SzegedSzegedi
város kommunistái és dolgozói nevében üdvözli TudoNagy tömegekben vonultak fel a fiatalok a MINSz március 15-iki mányegyetemünk új Kossuth-d íja3 professzorait:
ünnepségére
rédei lászló

fodor gábor
— Biztosak vagyunk abban,
szabó z o l t á n
hogy a maigyar ifjúság életében
hetényi géza
április 4-e nagy fordulópontot jekalmár lászló
lent. Az ifjúság a jó munkájával
szőkefalvi nagy béla
és az egységes ifjúsági szervezet
létrehozásán keresztül még szo- egyetemi ny. r. tanárokat.
rosabban felzárkózik a SzovjetA Szovjetunió segítségével felszabadult magyar dolgozó nép
unió által vezetett béketálbor möPártunk vezetésével harcol ötéves tervünk megvalósításáért,
gé — mondotta befejezésül Sár- békénk védelméért, a szocialista társadalomért. a Kossuth-díjas
vári elvtárs.
tudósok példát mutatnak az értelmiségi dolgozóknak abban, hogyan töltheti be hivatását a haladó értelmiség a dolgozó nép
Vállaljuk
a béke
Már a koradélelőtt; órákban gunkon éreztük még a mérhetethangos ének- és zeneszó csendült len kizsákmányolás és a szolgaság
szolgálatában. Szeged dolgozóit büszkeséggel tölti el, hogy vány
megvédésében
reánk
fel Szeged utcáin. A szépen feldí- gyötrelmét.
sunkban hat kiváló tudós részesült ilyen magas kitüntetésben.
háruló
feladatokat
szített házak között SzIT.es ifjú— A márciust fiatalok nyomáÉlmunkásainkkal,
sztahánovistái nkkal együtt úgy tekintjük Kosmunkások, ifjúmunkáslényok, diá- ban a mai magyar dolgoV) ifjúság
Ezután Csápenszki elvtárs szósuth-díjas tudósainkat, mint a szocialista alkotó mnnka hőseit!
kok, úttörők sokaság® jötj hosszú, ezen a napon indul harcba egysélott a szegedi fiatalokhoz:
rendezett sorokban. Kezükben vö- ges szervezete
Kívánjuk,
hogy példájuk serkentően hasson Szeged város
megteremtéséért,
— A mi ünnepi nagygyűlésünrös és nemzetiszínű zászlók, Le- szeretett vezérünk
és
tanítónk
egész kulturális életére.
nin, Sztálin, Rákosi elvtársaik arc- Rákosi elvtárs felhívása nyomán kön bebizonyítottuk, hogy
az
képeivel együtt. De a képek m e l - — mondotta Sárvári elvtárs.
egész magyar ifjúsággal együtt
lett ott láthattuik Petőfi Sándor,
mi, szegedi fiatalok ia méltó
Ujabb
győzelemre
Táncsics. Kossuth iképeit is. Fél
örököseivé akarunk válni az
11-kor n«ár zsúfolásig megtelt a
készülünk
1848-as szabadságharc és a márKlauzál-tér fiatalokkal. Ott
látSárvári elvtárs ezu'án a rövi- ciusi fiatalság eszméjének
hatjuk az üzemek, & Magyar-Szov—
Szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat
egységes m a .
jet Társaság, az MNDSz-szerv<ez»- desen megalaíkuló
mondotta.
—
Olyan
időben
ünnefeladataia tömegekkel
iek küldötteit is. A Rendőr-zene- gyúr ifjúsági szervezet
peljük most a békét és a szabadkar és a MÁV-zenekar indulókat ról és az ifjúsági szervezetek edRákosi elvtársnak. a Központi csak a technikai intézkedésekben
játszott.
Az idősebb
dolgozók digi eredményeiről beszélt. Elmon- ságharc évfordulóját, amikor
és Rákosi imperialista
háborús uszítók Vezetőség február 10-i ülésén el- merül ki. Külön is felhívjuk m i n együtt
énekeltek a fiatalokkal, dotta, hogy Pártunk
fejlettnek minden erejüket latba vetik egj mondott beszédét az Alsóváros I den elvtárs figyelmét arra, hogy
mindenki magáénak érezte ezt az elvtárs elég éremnek és
tartja az ifjúságot arra, hogy hozpártszervezet vezetősége és tagsá- az éberségnek érvényesülnie kell
ünnepséget.
záfogjon a
Komszomolhoz^hasonló új háború kirobbantása érdeké- era is alaposan
áttanulmányozta a munkahelyen, a magánéletben is.
Tizenegy óriaikor a Rendőraene- egységes magyar
ifjúsági
szövet, ben.
és kiértékelte. Mind a vezo.őség,
Rákosi elvtárs beszéde és a
kar a Himnusz eljátszásával ovi" ség
megteremtéséhez.
— Mi, magyar fiatalok, mint mind a tagság megállapította
Központi
Vezetőség határozata
totta meg az ünnepséget.
Utána
hogy
pártszervezetünk
életében
a
Ezután Sárvári elvtárs pár- ahogy eddig is megálltuk helyünMikléSsi Gyöngy, a Nemzeti Színigen komoly hibák voWak, sőt alapján levontuk a tanulságokat.
a
ket.,
a
Párt
vezetése
és
irányíhuzamba
állította
a
48-as
fiataház t 2ja- Petőfi Sándor „Nemvamnak még ma is. amelyek kikü- Már eddig is, de a jövőben mógzeti dal"-át szavalta el.
Ezután lok munkáját és harcát a mos- tása mellett, örömmel vállaljuk szöbölése most a legfőbb feladat. inkóJbb
megteszünk
mindent,
Csápenszki István elvtárs, a Ma- tani magyar fiatalokéval, majd azokat a feladatokat, melyek a
hogy a hibákat a legrövidebb
Rákosi
elvtárs
rámutatott
arra,
gyar Ifjúság Népi
Szövetségének ezeket mondotta:
béke megvédése érdekében ránk
hogy Pártunk a feladatok sokol- időn belül kiküszöböljük. Tudaszegedi titkársága nevében üdvö— Győzelemre vittük a már- hárulnak. Most mindannyian fo- dalúságával együtt nő és fejlődik tosítjuk a párttagság körében
zölte az egybegyűlt fiatalokat. Ezgadalmat
teszünk,
hogy
a
nagy
de épnen az elért nagy eredmé- azt is, hogy a hibákat csak akután Sárvári György elvtárs.
a ciusi ifjúság harcát, győzelemre
és Bolsevik Párt hős lenini Kornszo. nyek következtében önelégültség kor tudjuk teljes métékben felMINSz nagy szegedi titkára tartott vihettük, mert van szilárd
ünnepi beszédet.
uras vezetője dolgozó népünknek, mólja nyomán egységesen vesz- jelei tapasztalhatók egyes párt- számolni, ha nagyobb súlyt hea Magyar Dolgozók Pártja és ve- szük ki részünket szocialista tár- szervezetekben ós egyes pártíimkaz oktatási munkára.
Mélyen a szivünkbe
véstük zére, Rákosi elvtárs. A hős lenini sadalmunk felépítésének munká- cionáriusoknál. Rámutatott arra lyezünk
Kellő ideológiai felkészültség nélhogy
az
önelégültség,
a
tömegek1848 március
IS-ét
Komszomol példája nyomán most jából.
kel való kapcsolati meglazul ásó- kül nem lehet a kommunista önSárvári & Csápenszki elvtárs hoz é« az ellenség erejének lebe- tudatos, odaadó, szerény munká— A magyar dolgozó nép, a ma- újabb győzelemre készülünk. Ápgvar ifjúság büszke örömmel
em- rilis 4-re, népünk felszabadulásá- beszédét többször nagv tapsvihar csüléséhez vezet. Ilyen hibák al sa Pártjának és a dolgozó néplékezik
vissza
történelmünknek nak ötödik évfordulójának meg- és hangos éljenzés szakította fél- mi pártszervezetünkben ís mutat- nek. A tömegek tanulni vágyása
azokra a fordulataira,
amikor né- ünneplésére, amelyre az egész be. Sztálin, Lenin, Rákosi elv- koznak. Elhanyagoltuk „ töme. napról-napra erősödik. Arra kelj
való kapcsolat szorosabbra
pünk a szabadságáért
harcolt.
— magyar dolgozó néppel
együtt társakat és a Pártot éltették az gekkol
fűzését. Elhanyagoltuk például a törekednünk, hogy az oktatás tekezdte beszédét Sárvári elvtárs.—
egybegyűlt
dolgozó
fiatalok.
kisgyűlések megszervezését, nem rén necsak a mennyiségre, haMélyen a szívünkbe
vés/ük
1848 hatalmas lendülettel készünek a
Az ünnepség a DIVSz-induló fordítottunk kellő gondot a népne nem a minőségre is nagy súlyt
március 15-ét. Petőfi Sándor. Tán- fiatalok a gyárakban, a földeken,
eléneklésével ért véget.
csics Mihály nevét, és annak az az iskoláikban egyaránt.
velő munikára. A népnevelő, agi helyezzünk.
ifjúságnak az emlékét, aki felkelt
tóciós munkában megmutatkozó
a zsarnoki iend. az idegen elnyohibák, mint például a népnevelők Nagy gondot fordítunk arra is,
más. a feudális szolgaság ellen.
lemorzsolódásai, elsősorban a ve- hogy a pártaktiváik ne legyenek
n Történelmi Társulat előadássorozatában
túlterhelve munkával. Viszont
zetőség hibája.
Hazánk szocializmust építő ifjúFazekas Erzsébet elvfársnő a párisi kommünröl beszél
ugyanakkor arra törekszünk,
sága büszkén emlékezik
meg dolRákosi
elvtárs
beszéde
nyomón
gozó népünk vagy
hagyományai,
A Magyar Történelmi
Társulat történészek tartanak előadást a ezen a téren is felismertig a hi- hogy a jó és alkamas kádereket
rőt, 1848 fiataljainak
forradalmi
bákat. Most folyik a nepnevelő bevonjuk a pártmunkába. Ezátlal
tetteiről és büszkén teszünk
hitet Délalföldi Csoportja feladatául tűz- Társulat további előadóülésein.
Mosll, vasárnap délután fél 4 órai górta á'szervezése. Gondoskodunk elérjük, hogy a párttagság nagy
az 1919-es forradalom eszméi mel- te ki, hogy a dolgozók minél szélemeglett, büszkén valljuk magunkét
a sebb tömegeivel ismertesse meg a kezdettel Fazekas Erzsébet eltvárs- arról, hogy a népnevelő értekez- részét aktivizáljuk. Ezzel
letek nívósak legyenek. Megszer19-es forradalmi
ifjúság
követőinö, egyetemi tanár az 1871-es párisi veztük az ellenőrzés munkáját is szűnik az a látszat i? hogy egyeíj
feladatköröket, egyes elvtársak
nek. Mi jól tudjuk értékelni
és világtörténelem és a magyar törté- kommünröl tart előadást az Adyméltóképpen tudjuk ünnepelni . a nelem legkiemelkedőbb eseményeit. téri egyetem nagy előadótermében. úgy, hogy maguk a vezetőségi ta- kisajátítottak maguknak.
gok, is ellenőrzik a népnevelő
szabadságot és a függetlenségükért Ezt a célt szolgálták már eddigi
Az előadásra minden dolgozót szí- munkáját.
De ezzel megjavítjuk a pártépí.
vivő t forradalmi
harcot, hiszen
Pártszervezetünkben is nem egy- tés* egyes munkaterületeit is.
hat esztendővel ezelőtt mi is ma- szegedi előadásai is. A legkiválóbb vesen látnak.
szer előfordult, hogy elfojtó tuk Ugyanis a tagság aktivizálásával
az építő kritikát, pedig nenj lehet egy-egy elvtársra nem hárul
szó igazi pártéletről az olyan majd annyi feladat, mint eddig.
Szervezetben, ahol a pártdemokrá A munka jó elosztásával a reá
eia elemi szabályait sem tartják;
be, ahol a vezetőség nemcsak bízott munkát alaposabban es
hogy nem ad számot a tagság tökéletesebben tudja elvégezni.
nak végzett, munkájáról, hanett Ezáltal is szorosabbá és szélesebbmég a bírólat lehetiőségét is elfojt körűvé válik a tömegekkel va *ő
A fejlődésben mindig új ered- kérdéseket. Ezek közül a megolRövidesen
megállapították,
ja. Nem egy példát lehetne fel kapcsolat. A tömegekkel
való
ményekre vezető kollektív szta- dásra legjobban megéretteket behogy bár a huzal megmunhozni arra,, hogy sok esetben le k a p c s o l ó t m e g s z i l á r d í t á s á v a l
hánovista munka megköveteli a veszik a brigád munkatervébe. Az
kálása előírás szerinti eljádorongolták nálunk is a kri iká
gyakorló elvtársaikat, akik más al együtt oda hatunk, hogv kifejműszaki folyamatok további tö- a szakember, aki a kiválasztott
rással történik, az anyagelkalommal már nem merték kinyil lesszük a bolsevik kritikát és önfeladatokat kidolgozza, lesz a
kéletesítését.
látás hiánya a darabotokhoz
kritikát. Ez is hozzájárul majd
vánítani véleményüket.
műszaki komplex-brigád vezetőEbben részt kell vennie az
vezethető vissza.
A tag. és tagjelölt felvé'cinél i a tömegekkel való kapcsolat megje. Az elvégzendő munkának meg- A drótmegmunkálási eljárást ezegymással kapcsolatban álló
felelően válogatja ki . brigád tag- ért gyökeresen megváltoztatták. követtünk el hibákat. Hogy a szilárdításához. Mindent elköve, műhelyek munkásainak, műfelvételi munkánk nem tünk, hogy amint Rákosi elvtár^
jait.
szaki értelmiségnek és irodai
Rendbehozták a pirométereket, tagjelölt
halad'; jól, az annak tudható be mondotta: „A dolgozó nép ncdolgozóinak egyarántátcsoportosították
a
gépsort
ki.
A bjelorekai acélhuzalgyárban
hogy nem tartottunk szoros kapA műszaki folyamat, amely a V. Kozakov mérnök szervezte szolgáló munkásokat, kiküszöböl- csolatot a tömegszervezetekkel. cssk tiszteljen, hanem szeressen
gyártás
műveleteinek műiden meg az első összetett-brigádot, ték a meleg megmunkálási eljá- Rákosi elvtárs beszéde nyomán is hrenimket."
Pártszervezetünk
életének
ágát átfogja, csak úgy gyorsít- amelybe négy mérnök, három rás hibáit. Az eredmény: nincs már meg is teremtettük a szoro
igen fontos eseménye előtt álható meg, ha valamennyi műve- gyakorlati technikus és 16 szta- selejt é3 a munkahelyen dolgozó kapcsolatot a tömegszervezetek,
letet szervesen összekapcsolnak. hánovista került.
brigád ötödik hónapja tartja az SzIT, az MNDSz vezetőivel. Így lunk. Rákosi elvtárs beszédében
tömegszervezetek- rámutatott a vezetőségek újjáa
E folyamatot munkálják ki a műelsőséget a szocialista verseny- megismerjük
Feladatuk az volt. hogy
ben" dolgozók
munkáját.
ami
az
jelentőségére.
szaki komplex-brigádok, amelyek
ben.
Sztahánovista
lett
egész
megkeressék az okát. miért
nagyban megkönnyíti tniajd tag- választásának
Most az a feladtunk, hogy jól
különböző szakmájú mérnökökdrótnyujtó-osztály
és
a
daraboló.
jelölt felvéteü munkánkat.
nem látják el a darabolok a
ből, technikusokból és sztahanoA gyárban ma már 25 komAz önelégültság
nálunk
i s előkészítsük a vezetőséget újjáhuzagolókat állandóan jómivistákból állanak. Munkájukról £
plex-brigád működik,
120
odavezetett, hogv ellanyhult az választó taggyűléseket. Az a legnőségű
munkadarabokkal,
éberség, ami az ellenségnek ked- főbb feladatunk, hogv tudatosítbjelorekai acélhuzalgyár helyetsztahánovista. mérnök
és
holott a huzal megmunkálávez Beszéltünk ugyan az éber- suk párttagságunk körében a beltes főmérnöke, B. Hohrjakov ciktechnikus közreműködésével.
sa iátszatra előírásszerűen
ket, írt, amelyben beszámolt arA komplex-brigádol:
számos ségről elég sokat, de, tet'ekkeH ső pártdemokrácia fontosságát s
történik.
ról: gyáruk mérnökei és techniolyan
termelési-technikai
kér- nem bizonyítottuk be, hogv csak annak alkalmazását. Ugyanakkor
Összeállítottak egy munkatera partszervezet vegezhet 10 mun tudatosítanunk kell a bírálat és
kusai előtt is felszínre került a vet, amely az osztály számára dést dolgoztak ki, amelyek nagy az
ka", ahol meg van a kellő eber - , - „ ,
_ í. «..
kérdés, hogyan lehet összekap- mindenekelőtt a nagyobb üzemi lépéssel vitték előre a vállalat ség. Előfordult, hogv ismereti-onöiria tjei ent őseget es a he yes,
csolni a legészszerűbben az ösz- rendet írta elő. A brigádban dol- technikai előrehaladását.
egvéneket beengedtünk igazoltató epitorkritika es önkritika alkalszes műszaki műveleteket.
Az összetett brigádok tevé- nélkül pártszervezetünkbe cs csa' mazásának módját. Ez nagymérgozó sztahánovisták ezután hozLétrehozták a műszaki komzáláttak a munkafolyamat gon- kenységét leginkább az fejezi ki, később döbbentünk, rá, milyei tékben elősegíti maid, hogv a veveszély származhatott voln zetőség újjáválasztása úgy törplex-brigádokat.
amelyek
dos átvizsgálásához. A brigád hogy a gyárban állandóan nő a nagv
ebből, ha történetesen nem elvtár
pontos k(elemzésével, tökélemérnökei szakértelmükkel támo- „kiváló minőségű brigádok" szá- sakkal állunk szemben. Az osz ténjék meg. hogy az valóban előtesítésével az eddig kevésbbé
togatták ebben a sztahanovistákat, ma. Ma 143 ilyen brigád műkö- tálybarc egyre fokozódik. Foko mozdítsa pártszervezetünk
egységes
munkafolyamatoa sztahánovisták tapasztalatai- dik. Az összetett brigádok tevé- zottan kell tehát ébernek lenni vábbi fejlődé-tót.
kat egységbe foglal i ák.
Sánta József
kat adták át a mérnököknek. Igy kenysége következtében a gyár mer. csak így tudjuk keRő idő
A komplex-brigádok sorra ve- aprólékos kutatómunkát végez- évi megtakarítása felülmulta az ben megakadályozni az cllenséj
Alsóváros I. nártszervezet
szik a műhelyekbea megoldatlan hettek.
munkáját. De az éberség nem
titkára.
egymillió rubelt.
Szeged, ifjúsága
nagyjelentőségű
ürmepe't
rendezett
március
15-én. Azf a forradalmi ifjúságot ünnepelték,
amely elsőnek
indította
el a nép szabadságáért
folytatott
harcot. A harc akkor elbukott,
de a
Szovjetúnió
felszabadította
hazánkat s örökre kezünkbe
adta a szabadságot. A felszabadítás
évfordulójának,
áprüis
4-nek.
megünneplésére
készülünk
most. Ezen a napon a szegedi fiatalok is munkával
és szeretetei
akarják bebizonyítani,
hogy mennyire megőrizték
1848 hagyó,
monyait, és mennyire szeretik a nagy szovjet népet és Sztálin élvtársat. Ezt az ünnepséget naggyá és széppé tette még a.z is, hogy a szegedi ifjúság ezen a napon is hitet 'tett az egységes ifjúsági
szervezet
megvalósítása
mellett, megfogadva,
hogy még fokozottabban
kiveszik
részüket o békéért folytatott
harcban.
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