
A 
Bzombaft 1950. mdrchis 18. 

A szegedi dolgozók egyemherként 
veszik ki részüket az április negyediki 

munkafelajánlásokból 
Közel 3000 üxemi dolgozó készül a termelékenység fokozásával felszaba-

dulásunk ötödik évfordulójának megünneplésére 
Közeledik április 4-e, {elszabadu-

lásunk ötödik évfordulója. Az egész 
magyar dolgozó nép, így a szegedi 
üzemek dolgozói is lelkesen, egy-
mással versengve készülődnek ápri-
lis 4. méltó megünneplésére. Egyre 
hatalmasabb méretűvé válik az a 
munkafelajánlási mozgalom, ame-
lyen keresztül dolgozó népünk li-
láiért és szeretetét fejezi ki nagy 
felszabadítónk, a Szovjetunió iránt 
és tanúbizonyságot tesz arról, hogy 
az öt évvel ezelőtt kapott szabad-
ságolt minden erejével meg akarja 
védeni és szorosan fölzárkózva Pár 
tunk mögé, dolgozik a szociálist 
társadalom fölépítésén 

Szép eredmények mutatkoznak a 
munkafelajánlások terén a szegedi 
üzemekben is, különösen azokon a 
helyeken, ahol a dolgozók spontán 
lelkesedését és megnyilvánuló kez-
dett lendületét kiegészítették és alá-
támasztották jó agitációs, felvilágo-
sító munkával. Már a hét közepére 
nagy erdmények születtek szegedi 
viszonylatban is, bár igazán még 
csak most, április 4-<nek közeledté-
vel bontakozik ki teljes nagyságá-
ban ez a nagyszerű mozgalom. 

Különösen kiemelkedő eredménye-
ket értek el a gázgyári dolgozók, 
ahol az összmunkásságnak igen 
nagy része, 160 dolgozó vállalt áp-
rilis 4-re munkafelajánlásokat. 
Mindannyian megfogadták, hogy 
felszabadulásunk ötödik évforduló-
jának megünneplése számukra a 
munka termelékenységének tervsze-
rű, állandó és szívós emelését ered-
ményezi. A felajánlások során a 
Gázgyár dolgozói vállalták, hogy 
április 4-re termelésüket 

10—15 százalékkal emelik 
ib ezt az eredményt az egész évben 

tartani fogják, sőt továbbfejlesztik. 
A Gázgyár szép eredményei — 

a dolgozók egyéni kezdeményezése 
és lelkesedése mellett — annak tud-
ható be, hogy jó politikai, felvilá-
gosító munkával készítették elő. A 
pártbizalmiak és népnevelők élen-
jártak ebben a munkában. Felkeres-
ték az üzem dolgozóit, tudatosítot-
ták április 4-nek jelentőségét és 
rámutattak sírra, hogy azt a szere-
tetet, amelyet a Szovjetunió iránt 
éreznek, azt a lelkesedést, amellyel 
a szocializmust építik, legjobban a 
termelés fokozásával, a munkafel-
ajánlásokkal fejezhetik ki, 

A felvilágosító munka nyomán az 
üzemi gyűléseken, pátrtnapokon, 
röpgyűléseken újabb és újabb dol-
gozók jelentették be felajánlásaikat. 
Felhasználták a Gázgyárban a pél-
dák és tettek agitációját is. A mű-
helyekben mindenütt közszemlére 
tették ki a dolgozók nagyszerű vál-
lalásait, hogy példaképül álljanak 
az üzem munkássága előtt. 

De nemcsak a Gázgyárban, ha-
nem a többi szegedi üzemekben is 
egyre inkább szélesedik a munka -
felajánlási mozgalom. Az elmúlt 
napokban már közel 

háromezer üzemi dolgozó 
és több mint 1500 MAV dolgozó 
ajánlotta fel. hogy termelékenysé-
gét fokozza, munkáját lényegesen 
megjavítja április 4-re. 

A Szegedi Kender főnő-gyárban 
470. a MÉMOSz-ban 165, a Do-
hánygyárban 95, a Tiszamenti Fű-
részek NV. ujszegedi üzemében 90, 
a KISTEXT kiskundorozsmai üze-
mében 67, a Déijnagyarofszág 
nyomdában 79, a Tiszamenti Fűré-
szek NV. szegedi üzemében 120, a 
Pick-szalámigyárban 70. a Ruhá-
zati NV-ben 270, a Gyufagyárban 
80, a Kotrótelepen 50, a szegedi 
Jutafonóeyá-rban 311. a Késárú-
gyárban 60, a Magyar Kenderben 

237 egyéni és 70 csoportos mun-
kafelajáralást tettek a dolgozók. 

A többi üzemekben ls nagyszá-
mú munkafelajánlások történtek 
már és az egyre fokozódó lendü-
let még nagyobb eredményeket 
hoz magával. A számszerű adatok 
mellett 

a munkafelajánlás minősége is 
megmutatja azok nagy jelentősé-
gét. a Kotrótelep dolgozói 17 szá-
zalékkal, a Késárúgyár dolgozói 
15 százalékkal, a Közúti Vaspálya 
dolgozói pedig 13 százalékkal eme-
lik átlagosan munkájuk termelé-
kenységét. Forint értékben kife-
jezve is igen jelenfősek ezek a 
rmmkafelaj ánlások. Például a Do-
hánygyár dolgozóinak eddigi vál-
lalásai 6100 forint, a MAV dolgo-
zóié pedig 55 ezer forint értékű 
megtakarítást jelentenek népgaz-
daságunknak április 4-ig. Kiemel-
kedő számmal vettek részt eddig 
a munkafelajánlási mozgalomban 
különösen a Ruházati NV. és a 
Tiszamenti Fűrészek szegedi üze-
métiek dolgozói, akiknek több, 
mint 80 százaléka tett eddig mun-
kafelajánlást. A munkafelajánlá-
sokbam kiveszik részüket a férfi-
ak. nők és fiatalok egyaránt . . . A 
vállalások közölt a többtermelés 
mellett gyakran Szerepel a selejt-
csökkemtés is. 

A hét közepéiig elért eredmé-
nyek. minf. biztató kezdet megmu-
tatják, hogy a szegedi üzemek dol-
gozót Is egyemberkénf kiveszik ré-
szüket április 4-e méltó megün-
nepléséből. Ahogy közeledik fel-
szabadulásunk ötödik évfordulója, 
annál erőteljesebben nyilvánul 
meg dolgozóink építeniakarása és 
hálája hazánk felszabadítója. a 
nagy Szovjetunió iránt. 

Az üzemi gyűlések, összejövete-
lek, értekezletek és pártoapok 
mind lelkesebb hangulatban foly-
nak le, a dolgozók egymással ver-
sengve jelentik be munkafelaján-
lásaikat. 

Krajevszki elvtárs megtartotta 
első előadását a szegedi egyetemen 

A sztahánovista tanácskozásról számolt be 
Petrik elvtársnő a Textilkombinát dolgozóinak 

Ujabb munkafelajánlásokat tettek a dolgozók április negyedike 
megün neplésére 

Pénteken a Szegedi Textilkom-
foínát fonódájána.' dolgozói ér-
tekezletre gyűltek össze az üzem 
kultúrtermében, hogy meghall-
gassák Petrik Katalin elvtársnő-
nek, az újszegedi Magyar Ken-
der nyolcgépes szövőnőjének a 
Magyar Sztahánovisták Első Or-
szágos Tanácskozásáról szóló 
előadását. 

Petrik elvtársnő sorra beszá-
molt azokról a nagyjelentőségű 
eseményekről és élményekről, 
melyekben ez alkalommal része-
sítették a magyar dolgozók leg-
jobbjait. Elmondotta, hogy ez a 
sztahánovista tanácskozás szám-
talan új sztahánovista eredménv 
kiindulópontjának határköve kell, 
hogy legyen. A Textilkombinát 

dolgozói is hazafias kötelessé-
güknek tartják támogatni azt a 
nagy forradalmi munkát, melyet 
a szovjet sztahanovisták segítsé-
gével s útmutatásával kezdhet-
tünk el ötéves .tervünk sikeres 
végrehajtása érdekében. i 

Ezután még Sebesi János elv-
társ, a Magyar Kender üzemi bi-
zottságának titkára tartott rövid 
beszédet. Beszédében rávilágított 
azokra a hibákra, melyeket a 
Textilkombinát dolgozóinak mun-
kája körül tapasztalt. 

Ezeket a hibákat többtermelés-
sel és munkával javíthatjuk ki 
kellőképpen. Erre nagy alkalmat 
ad most április 4-e, népünk fel-
szabadulásának ötödik évforduló-

Harmincnégy nappal előbb fejezték be 
üzemi tervüket a Gyógyáruértékesitő 

NV dolgozói 
(Tudósítónktól.) A gyógy-

szerellátás zavartalan biztosí-
tásának fokozásához a Gyógy-
áruértékesítő NV dolgozói is 
hozzájárulnak öntudatos kom-
munista munkájukkal. Vala-
mennyien tudják azt, hogy a 
dolgozó nép egészségének vé-
delmében állanak és ezen ke-
resztül leglelkiismere lesebben 
végzik munkájukat. 

A Gyógyáruértékesítő NV 
dolgozói az üzemi dolgozók 
példáját követve április ne. 
gyedikére, hazánk felszabadu-
lásának ötödik évfordulójára 
vállalták a jobb és több minő-
ségi munka fokozását és ja-
vítását. 

És hogy a dolgozók eddig is 
jó munkát végeztél?, bizonyít-
ja az, hogy a Gyógyáruérté-
kesítő NV szegedi fiókja 34 
pappal a kitűzött határidő 
előtt fejezte be az első negyed-
évi részlettervét. 

A! dolgozók valamennyien 

Ígéretet tettek arra, hogy az 
elkövetkezendő negyedévi ter-
vüket még sikeresebben feje-
zik be, mert tudják, hogy ered 
ményeik fokozásával Pártunk 
és Rákosi elvtárs vezetésével 
ötéves tervünk mielőbbi sike-
res végrehajtásáért, a szocia-
lizmus megvalósításáért dol-
goznak. I 

flz ÁIEX dolgozói nyerték az MSzT 
kirakatversenyót 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó-
napja keretében a Magyar-Szovjet 
Társaság nagyszabású kirakatver-
senyt rendezett. A kinakatverseny-
nek egyetlen feltétele volt: melyik 
kirakat fejezi kt legszebben, leg-
ötletesebben a magyar-szovjet ba-
rátságot. 

Most megtörtént a döntés. A 
kirakatversenyt az ATEX dolgo-
zói nyerték meg. Második lett a 
Haas Fülöp-féle üzlet, harmadik 
pedig a Csongnádmegyel Népbolt 
Nemzeti Vállalat. 

ja, amelyet az egész magyar 
dolgozó nép 

munkáva l ünnepel. 
Ezt az ünnepséget a Textilkom-
binát fonodái dolgozói is úgy 
rendezzék meg, ahogy az szocia-
lizmust építő dolgozókhoz illik. 

Az előadás után tömeges hoz-
zászólás következett. Elsőnek 
Pesti Sándorné vállalta, hogy rö-
vid időn belül 5 százalékkal csök-
kenti a mostani selejtjét s emel-
lett mindent elkövet a minőség 
javítása érdekéiben. 

Raffai Istvánné gyűrüsfonónő 
vállalta, hogy hétfőtől kezdve a 
mostani 2 gépoldal helyett 3 ol-
dalnak a kezelését végzi. 

Virág Petronella versenyre 
hívta ki déilut'ános munkatársát 
a minőség fokozása érdekében. 
Ezután Raffaj Istvánné még 
újabb munkiafelajánláJst tett. 
Vállalta, hogy 3 százalékkal csök-
kenti április negyedikéig a mos-
tani selejtjét t i 

8 százalékkal emeli 
átlagos teljesítményét. Versenyre 
hívta ki Aradi Margit dolgozó-
társát. 

Pécsi Sándorné javaslatot) tett, 
hogy inüítsanak versenyt az „üzem 
legjobb fonónője" címért április 
negyedikére és egyben versenyre 
hívta ki a fonoda valamennyi dol. 
gozónőjét az üzem legjobb „fonó-
nője"' címért.. 

Sajtos Istvánné a gyűrűsfonó 
dolgozó nőit tisztasági versenyre 
hívta ki. Balogh Jánosné vállal-
ta, hogy 5 százalékkal fokozza ter-
melékenységét s négy gép helyett 
6 gépre tér át s hétfőtől kezdve 
már hat nyujtógépen végzi mun-
káját. 

Ezenkívül még számos munka-
felajánlást tettek a dolgozók. Va-
lamennyien megértették Petrik Ka-
talin .elvtársnő és Sebesi elvtárs 
beszédéből, mit jelent kommunis-
tához illően munkával ünnepelni 
április negyedikét, szabadságunk 
ötéves évfordulóját. 

Péntek délben a szegedi Egye-
tem Orosz Intézetében Krajev-
szki elvtárs, az irodalom pro-
fesszora megtartotta első elő-
adását. A hallgatók az előadó-
termet pompásan feldíszítették. 
Az előadáson megjelentek a 
Pártbizottság képviselői mellett 
a Szeged Egyetem tanári kará-
nak képviselői is. 

Az ünnepséget a Szovjet Him-
nusszal nyitották meg, majd 
Levendel László elvtárs, a 
Pártbizottság nevében üdvözölte 
Krajevszki professzort. Hetényi 
Géza Kossuth-díjas professzor 
az Egyetem tanári kara, Len-
gyel Géza elsőéves hallgató pe-
dig a diákság nevében üdvözölte 
Krajevszki professzort. A főis-
kolai kórus orosz népdalokat 
adott elő, Kovács Júlia elsőéves 
és Török László másodéves egye-
temi hallgatók pedig Dzsambul 
verset szavaltak oroszul' és ma-
gyarul. Krajevszki elvtárs meg-
köszönte azt a szeretet, amely 
megmutatkozott a Szovjetunió 
és Sztálin elvtárs iránt. Hang-
súlyozta, hogy az orosz nyelv 
megtanulása nemcsak egysze-
rűen szavaknak, nyelvtani sza-

bályoknak és kifejezéseknek az 
elsajátítása, hanem megértése 
és elsajátítása annak a rend-
szernek, annak a kultúrának, 
amelyet a szocializmus országa, 
a Szovjetunió alakított ki. 

Az ünnepség után Krajevszki 
elvtárs megtartotta első elő-
adását, mely Puskin prózájának 
elemzésével foglalkozott. Krajev-
szki elvtárs oroszul beszélt, amit 
a hallgatók mindvégig nagy fi-
gyelemmel kísértek és teljes 
egészéhen meg is értettek. 

Bár az előadás főtémája Pus-
kin prózája volt, és ezen belül 
is két művének, a „DobrovsZki" 
és a „Kapitány lánya" című írá-
sának tanulmányozása, — a 
hallgatóság Puskin egész mun-
kásságáról és az orosz kritikai 
realizmus kialakulásáról átfogó 
és világos képet kapott. Az elő-
adás után az Orosz Intézet hall-
gatói nagy lelkesedéssel és el-
ismeréssel beszéltek Krajevszki 
elvtárs előadásáról és az orosz 
nyelv még szorgalmasabb tanu-
lását határozták el, hogy kiér-
demeljék a Szovjetunió kiváló 
tudósainak minél sűrűbb előadá-
sait 

Ünnepi ülést rendez a párisi kommün 
évfordulóján a Történelmi Társulat 

Délalföldi Csoportja 
Á Magyar Történelmi Tár-

sulat Délalföldi Csoportja hol-
nap, vasárnap délután fél 4 
órai kezdette^ az Ady-téri egye-
tem nagy előadótermében ülést 
tart. Ezt az ülést ünnepélyes 
keretek között rendezik meg a 
párisi kommün évfordulójának 
emlékére „Az 1871-i párisi kom-
mün" címmel G. Fazekas Erzsé-
bet elvtársnő, egyetemi tanár 
tart előadást. Az előadáshoz 
Végh Joachim elvtárs, főiskolai 
tanár szól hozzá, majd pedig 
részletes vita következik. 

Ezen az ülésen választja meg 
a Magyar Történelmi Társulat 
Délalföldi Csoportja új vezetősé-
gét. « 

A Társulat Ülései minden al-
kalommal nyilvánosak és min-
den érdeklődőt szívesen látnak, 
de különösen meghívják ezekre 
az alkalmakra az üzemek dolgo-
zóit, a történelemtudomány ba-
rátait. A Társulatnak ugyanis 
egyik fontos célja, hogy meg-
ismertesse és minél szélesebb 
dolgozó réteggel együtt ünnepel-
je meg a munkásmozgalom di-
cső napjait 

Zenekari hangversenyt- rendez vasárnap 
az MSzT a Nemzeti Színházban 

Holnap délelőtt M órakor a szegedi Állami Nemzeti Színházban 
a Magyar-Szovjet Társaság a Pénzügyőrség Országos Zenekara a 
Honvédség, az Államvédelmi Hatóság és a Rendőrség énekkarának 
és kultúresoportjánat, közreműködésével a Szovjet Kultúra Hónapja 
alkalmából haStalmas műsoros hangversenyt rendez. 

Az országos pénzügyőri fúvás zenekar Csajkovszkij Eékel 
Hacsaturján, Farkas—Vince, Pokrász, Alexandrov és Járdányi zene-
müveket ad elő. 

A műsorban a szegedi honvédség kitűnő énekkara és népi tánc-
csoportja énekszámokat, orosz és magyar népi táncokat ad elő. 
Ugya.naiickor az Államvédelmi Hatóság és a Rendőrség kultűrcso-
portja is színes műsorral szórakoztatja a megjelmleket 

A hangversenyt díjtalan belépés mellett valamennyi zeneked-
velő szegedi dolgozó meghallgathatja. 

Megválasztanák a szegedi 
bíróságok népi ülnökeit 

A szeged; járásbíróságon, a me-
gyei bíróságom, valamint a felső-
bíróságon az elmulf napokban 
megválasztották az üzemek dolgo-
zói és a környékbeli falvak dolgo-
zó parasztjai közül a népi ülnö-
köket, akik Népköztársaságunk al-
kotmányához híven a szakbí rá-
kom kívül a dolgozókat képviselik 
az igazságszolgáltatás munkájá-
ban. 

A járásbíróság négy új tanácsa 
mellé tanácsonként két-két ilyen 
munkást és dolgozó parasztot és 
egy helyette s ülnököt választottak. 
A felsőbíróság ítélő tanácsába pe-
dig összesen kilenc dolglozót. kö-
zöttük számos munkásnőt válasz-
tottak be. Ezeket a népi ülnököket 
a járásbiróságon egy hónapomként, 
a megyei bíróságion pedig kéthó-
naponként, a felsőbíróságon min-
den huszadik tárgyalás után újra-
válasszák emmafe érdekében, hogy 
minél nagyobb számmal részt ve-
hessenek a dolgozók az igazság-
szolgáltatás munkájában. A vá-
lasztottak közö't jelentős számmal 
vannak a DÉFOSz által jelölt 
pártonkívüli dolgozó parasztok ls. 
Ugyanakkor a dolgozó nők is tel-
jes mértékben kiveszik részüket 
ebből a munkából. A harminchét 
választott közül közel húsz sze-
mély nő. 

Az elmúlt év utolsó negyede ója 
az ország valamennyi törvényha-
tósági területén, mindenütt meg-
választották a népi ülnököket, 
akiknek az Ítélethozatalban, a ta-
nácskozásban és törvénykezés 

minden munkájábm egyforma jo-
gaik vannak a szakbírókkal. J6 
munkájuk folytán valóban a nép 
bíróságává lett a magyar bíróság. 

Ma esfe kezdi meg első 
tudományos előadását 

a DÉFOSz szegedi szervezete 
A DÉFOSz városi szervezeté-

nek vezetősége a Szegedi Nép-
művelési Központ és a SzOT ok-
tatási osztályának közreműködé-
sével előreláthatóan 8—10 hétig 
tartó nyilvános tudományos elő-
adássorozatot rendez a Jósika-
utca 2. szám alatti gyűléster-
mében. 

Az első előadást ma este 6 
órakor tartja Süli Dezső főigaz-
gató elvtárs „Az anyag szerke-
zete, az atom és az energia" 
címmel. 

A DEFOSz vezetősége felhív-
ja a tagság figyelmét arra, 
hogy ezeket az előadásokat mi-
nél többen hallgassák végig. 
Ugyanakkor a vezetőség szíve-
sen látja más szakszlrvezetek, 
közületek, fizikai és szellemi 
dolgozóit is. 

A DÉFOSz városi vezetősége 
ezeken az előadásokon keresztül 
a szocialista materialista tudo-
mány alapjait ismerteti meg a 
hallgatókkal, 


