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Kedd, 1950. március 29. 

Megkezdődtek az előkészületek 
Szeged felszabadulási ünnepségének 

méltó megrendezésére 
Szeged dolgozói az ország va-

lamennyi dolgozójához hasonlóan 
már hetek óta munkafeli jániása-
ik teljesítésével tesznek hitet a 
felszabadulásunk méltó megün-
neplése mellett. Ezen a héten 
már megkezdődtek az előkészüle-
tek arra, hogy külsőségeiben is 
minél emlékezetesebbé tegyék 
ezt a nagy ünnepet. Szeged dol-
gozói is meg akarják mutatni, 
hogy a magyar népnek egyik leg-
nagyobb nemzeti ünnepe április 
4-e, felszabadulásunk napja. 

Az ország felszabadulása 
napjának előestéjén., április 
3-án, nagyszabású fáklyás 
felvonuláson vesznek részt 
Szeged dolgozói az ifjúság és 
a Szabadságharcos Szövetség 

vezetésével. 
A felvonuláson résztvesznek a 
Honvédség, Államvédelmi Haló-
ság, Rendőrség díszszakaszai is. 
A város öt különböző helvéről 
indulnak el a fáklyásimenetek és 
a szovjet hősök emlékművéhez 

vonulnak. Minden felvonuló cso-
portot egy-egy zenekar vezet 
majd. 

Április 4-én, a Széchenyi-téren 
vesznek részt Szeged dolgozói a 
felszabadulás emlékére rendezett 
nagyszabású felvonuláson és ün-
nepségen. Már korán 

reggel 7 órai kezdettel zene-
karok járják a várost és ze-

nés ébresztőt adnak. 
8 órakor az üzemek dolgozói kü-
döttségileg keresik fel a Szege-
den tartózkodó szovjet elvtársa-
kat ajándékaikkal. 9 órakor a 
Párt, valamint a tömegszerveze-
tek, fegyveres alakulatok 

megkoszorúzzák a Szeged fel-
szabadításáért hősi halált 
halt szovjet katonák emlék-

műveit. 
A koszorúzásí ünnepséget a Hon-
védség, Államvédelmi Hatóság, 
Rendőrség alakulatainak díszfel-
vonulása követi. 

Szeged dolgozói a város kü-
lönböző pontjain gyülekeznek 

és délelőtt 10 órára vonul-
nak fel a Széchenyi-térre. 

Napközben ifjúsági csoportok 
énekszóval járják a várost. A 
Széchenyi-téren ifj. Komócsin 
Mihály elvtárs, az MDP Szegedi 
Pártbizottságának titkára beszél 
a nagygyűlés résztvevőihez. 

Szeged dolgozói ezen a napon 
a legkülönfélébb ünnepi műso-
rokon vehetnek részt, térzene, 
szabadtéri kultúrműsorok, sza-
badtéri filmvetítés nyújt szórako-
zást. 

Ezen a napon mutatják be a 
„Párttagsági könyv" című 
kitűnő szovjet filmet a sze-
gedi Nemzeti Színház pedig a 
„Tamás bátya kunyhója" cí-
mű darabbal készül a nagy 

napra. 
Külsőségeiben is hatalmas mé-

retű ünnepe lesz az ided április 
4-e Szeged dolgozóinak. A nap 
különböző eseményein előre lát-
hatóan óriási tömegek vesznek 
majd részt. 

Élelmiszerüzlet — mérleg nélkül... 
Megnyílt a „Szovjet kereskedelem" képkiállítás 

Vasárnap délelőtt ünnepélyes 
keretek között nyitotta meg ifj. 
Kiss Gyula, a Kereskedelmi és 
Pénzügyi Dolgozók Szakszerveze-
tének csongrádmegyei titkára a 
„Szovjet kereskedelem" című 

képkiállítást a szakszervezet 
Kálvária-utcai székházában. 

Az igen szép kiállítású gyűjte-
mény élményt jelent nemcsak a 
kereskedelem dolgozói, hanem 
mindenki számára, aki érdeklődik 
kereskedelmünk szocialista átala-
kulása iránt. Már pedig eziránt' 
minden dolgozónak érdeklődnie 
kell, aki a szocializmus építésén 
fáradozik. Erre hívja fel a fi-
gyelmét a belépőnek az a Sztálin-
idézet, amelyet a kiállítás rende-
zői igen helyesen közvetlenül a 
bejárat mellett helyeztek el: 
„Hogy az ország gazdasági élete 
erőteljes legyen, hogy az ipar és 
mezőgazdaság ösztönzést nyer-
jen, termelése további növelésé-
re szükséges még egy feltétel: a a képek alatt aláírás, szinte meg 

Április negyedikére a második 
negyedévi résxlettervét is teljesiti 

Balogh Jenő, a Ruházati NV dolgozója 

fejlett áruforgalom a város és a 
falu között." 

A kiállítás valamennyi képe 
egy-egy kis ablak, melyen ke-
resztül az ember a szovjet dol-
gozók életébe pillanthat. Meglát-
hatja ezeken a kis ablakokon ke-
resztül, hogyan dolgozik a szocia-
lista kereskedelem, hogyan teszi 
tervszerűvé az áruelosztást. 

A SZTÁLINI ELVNEK 
MEGFELELŐEN 

hogyan ösztönzi az ipart és a 
mezőgazdaságot a termelékeny-
ség emelésére s hogyan teszi a 
kereskedelmet valóban a nép tu-
lajdonává, hogyan tartja kapcso-
latait — eltekintve az árusítás-
tól — a széles tömegekikel, állan-
dóan felhasználva, alkalmazva 
azok tanácsait munkájában. 

Láthatunk fényes fővárosi üz-
leteket, áruházakat s láthatunk 
kolhozüzleteket. S ha nem volna 

'A Szegedi Ruházatiipari NV. 
dolgozói is lázasan készülnek 
április 4-re, szabadságunk ötö-
dik évfordulójának méltó meg-
ünneplésére. Az üzem dolgozói 
közül naponta egyre többen tel-
jesítik munkafelajánlásaikat. A 
teljesítők közül sokan újabb 
munkavállalásokat tesznek ápri-
lis 4-re. Több és jobb munkáju-
kon keresztül akarják ismételten 
bebizonyítani, mennyire szeretik 
szabadságukat, a nagy szovjet 
népet, Sztálin elvtársat, a Ma-
gyar Dolgozók Pártját és vezé-
rét, Rákosi elvtársat. 

Balogh Jenő, az üzem egyik 
kiváló újítója és sztahánovistá-
ja április 4-re tett munkafel-
ajánlása alkalmával Ígéretet tett 

arra, hogy április 4-re már a 
második negyedévi részlettervét 
is teljesíti. Balogh Jenő az üzem 
többi dolgozóival együtt jól 
tudja, hogy a nagyjelentőségű 
munkafelajánlást valóban telje-
síteni is tudja majd. Ez lehetsé-
ges, annál is inkább, mert Ba-
logh Jenő már az első negyed-
évi tervét is — kiváló újításai-
nak alkalmazásával — negyven-
öt nappal a határidő előtt be-
fejezte, sztahánovista eredmé-
nyeket ért el a munkában. Mos-
tani átlagos teljesitrrjénye is jó-
val túlhaladja a 400 százalékot, 
de a sztálini műszak óta több 
alkalommal napi teljesítménye 
a 650 százalékot is megközelí-
tette. 

Ax Orion bőrgyárban 
busxonkét dolgozó teljesitette tnl 

április negyediki felajánlását 
(Tudósilónktól.) Az Orion-börgyár 

dolgozói néhány nappal ezelőtt ter-
melési értekezletet tartottak. Az ér-
tekezleten kiértékelték az április 
4-i felajánlások eddigi eredményeit. 
Megállapították, hogy felajánlásá-
nak valamennyi dolgozó igyekezett 
eleget tenni, sót vannak olyanok is, 
akik felajánlásukat már túl is tel-
jesítették. 

Különösen szép eredményt ért el 
Kovács András és Béres Lajos, akik 
felajánlották, hogy 138 százalékukat 
7 százalékkal emelik és felajánlásu-
kat eddig 25 százalékra teljesítet-
ték, vagyis 163 százalékot értek el. 

Ugyancsak szép eredményt ért el 
Kakovecz József is, aki 20 és Balázs 
József is, aki 9 százalékkal teljesi-
tette túl felajánlását. Ezenkívül még 
18 dolgozó teljesítette túl felaján-
lását. 

A termelési értekezleten azok a 
dolgozók, akik még nem kapcsolód-
tak be az egyéni versenybe, bejelen-
tették, hogy ezután ők is egyéni 
versenyben végzik munkájukat. Cé-
lul tűzték ki, hogy a mennyiség 
emelése mellett a minőséget is ja-
vítják, de nem csak április 4-ig, 
hanem azon túl is. 

Sándor Ferenc, 

se lehetne egyiket a másik üz-
lettői különlböztetni. A legna-
gyobb moszkvai üzletek is ugyan-, 
olyan 

KIVÁLÓ IPARCIKKEKTŐL 
ZSÚFOLTAK, 

mint a legmesszebb vidékeken lé-
vő kolhozüzletek. A szovjet keres, 
kedelemben már régen megszűnt 
a nálunk még igen használatos 
„falusi cikk" jelző. Ott a kolhoz-
parasztnak éppen olyan szükség-
lete például az írógép, viaigy mo-
torkerékpár stb., mint a városi 
dolgozónak. 

Hogy ez a kereskedelem meny-
nyire a népé, mennyire a népért 
van, s mennyire kölcsönös a bi-
zalom közte és a széles dolgozó 
tömegek között, arra mi sem jel-
lemzőbb, mint a kiállítás egyik 
képe, mely egy fényes élelmiszer-
üzletet ábrázol. Az üzlet látszat-
ra olyan, mint bármelyik élelmi-
szerüzlet, egy valami azonban fel-
tűnik. Az üzletben nincs mérleg. 
Mint a kép aláírása elmondja, eb-
ben az üzletben 

AZ A R U K A T 
ELŐRE BECSOMAGOLJÁK, 

ami a kiszolgálást nagymérték-
ben meggyorsítja. Azt persze 
mondani sem kell, hogy nem 
akadt még egyetlen vevő sem, 
aki kételkedett volna, hogy a 
csomagban kevesebb áru van, 
mint amennyit kért és amennyi-
ért fizetett. Az élet megszokott, 
természetes rendjévé vált, hogy 
ez az üzlet a többivel együtt az 
övé és olyan elő se fordulhatna, 
hogy ebben az üzletben, a saját 
üzletében, megkárosítanák. 

Mindent összegezve, ez a kiál-
lítás, melyet Budapest és Pécs 
után most Szegeden is megren-
deztek, nagymértékben segíteni 
fogja szocialista kereskedelmünk 
kialakulását. A gazdag tapaszta-
latok hozzásegítenek bennünket 
ahhoz, hogy népgazdaságunknak 
ebben az igen fontos ágában is 
úgy menjen a munka, amint azt 
a szocializmus építése megköve-
teli. 1 

Az én életem is megváltozott 
a felszabadulással 

f f armimehét éves vagyok, 21 év óta sütősegéd. Milofta János 
" péküzemében dolgoztam 10 esztendeig. Munkámért nemhogy 

elismerést kaptam volna, hanem még a munkabérem sem kaptam meg. 
Piszkált. szekírozott a mester, de választás nem sok volt részünkre: 
dolgoztunk gépiesen, lélek nélkül. 

Azonban a felszabadulással az én életem is megváltozott. A Ke-
nyérgyár KV. dolgozója lettem s Üt ismertem fel a munkához vaió 
megváltozott viszonyomat. Több, mint két éve dolgozom a Kenyér-
gyárban. Ez alaft az idő alatt munkámért több megbecsülést kapJ am, 
mint a mult rendszerben 15 év ala°t'. 

f?elejthetetlen élmény marad számomra, március 16-a, amikor a 
könnyűipari minisztérium díszokleveleit kiosztof ák üzemünk-

ben és én is abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a sztálini 
műszakban és azóta elért eredményeimért díszoklevelet kaptam. Meg-
erősített ez ae oklevél, melyen ott a felírás: „A munka nálunk becsü-
let és dicsőség dolga". Ereztemhogy nekem úgy kell megbecsülnöm 
április 4-ét, felszabadulásunk évfordulóját, mint engem becsülnek meg az 
ország, dolgozó társaim a jó munkámért. 

f j zért munkafelajánlásomban vállaltam, hogy üzemrészünk 150 
százalékos rekordját brigádommal megdöntőm és aizon leszel*, 

hogy még további 10 százalékkal javítsuk a brigád teljesítményét. 
Nemcsak a mennyiségi teljesítményt akarjuk azonban megjavítani, 
hanem azon dolgozunk, hogv még jobb m'nőségű kenyeret süssünk a 
dolgozók számára. 

Kalmár József 
kenyérvelő munkás. 

Megnyilt Szegeden az ország első 
árudavezető tanfolyama 

Bensőséges ünnepség kereté-
ben nyitotta meg Bognár József 
belkereskedelmi miniszter va-
sárnap délelőtt Szegeden az or-
szág első hathetes árudavezető 
tanfolyamát. Ezen a tanfolya-
mon nevelik ki kereskedelmünk 
szocialista szektorának, úgy 
szakmaSLag, fmint politikailag 
képzett kádereit, akik alkalma-
sak lesznek azoknak a megnö-
Vekedetti feladatoknak megoldá-
sára, melyeket az ötéves terv 
tűz kereskedelmünk elé. 

A Belkereskedelmi Igazgató-
ság szépen feldíszített előadóter-
mében zajlott le a megnyitó ür-
nepség. Nyilasi Péter elvtárs a 
Szegedi Pártbizottság részéről 
üdvözölte az iskola hallgatóit, 
kifejtve azokat az okokat, me-
lyek szükségessé tették ennek az 
iskolának a megszervezését. 

Ezután Bognár József belke-
reskedelmi miniszter tartotta 
meg beszédét, melyben vázlato-
san kiértékelte kereskedelmünk 
szocialista szektorának eddig 
végzett munkáját. 

— Szükséges — mondotta töb-
bek között —, hogy kereskedel-
münk 

lépést tudjon tartani a fejlő-
déssel, lépést tudjon tartani 
az ország dolgozóinak az-
zal a megnövekedett igényé, 
vei, melynek jelei nap, mint 

nap, mutatkoznak. 
Erintette a tervszerű áruelosz-
tás kérdését s azokat a hibákat, 
melyek ezen a téren mutatkoz-
nak. Bár nagykereskedelmünkből 
már 100 százalékig kiszorítottuk 
a kapitalistákat, mégis ezen a 
téren mutatkoznak azok a hi-
bák, melyek nagy károkat okoz-
nak. Nagykereskedelmünk jelen-
tős része lélektelenül, bürokrati-
kusán végzi munkáját, 

nem képes még egyelőre 
összehangolni a termelés és 

fogyasztás kérdését. 
Persze az áruelosztás terén mu-
tatkozó hibák oka nemcsak a 
nagykereskedelem. Igen jelentős 
hibák fordulnak elő a kiskeres-
kedelemben is. Többek között az, 
hogy egyesek lebecsülik a dol-
gozók igényeit. Még mindig sok-
szor előfordul az áruk pult alá 
vitele, a „jobb vevők" részére 
való félretétel. Természetesen 

az ellenség igyekszik kihasz-
nálni a hibák jelentette ré. 
seket s igyekszik ezeket 

kártevésre felhasználni. 
— Jellemző erre — mondotta 

Bognár József —, ismételten 
észrevettük, hogy egyes helye-
ken azok az áruk, melyeket a 
szocialista szektornak juttat-
tunk, észrevétlenül átszivárog-
tak a magánszektorba. 

Bognár József megmutatta a 
hibák kiküszöbölésének útját is, 
amikor arra hívta fel a hallga-
tók figyelmét, hogy 

szakmai tudásuk mellett el-
sőrendű kötelességüknek te-
kintsék politikai képzettsé-
gük fejlesztését. A politikai 
képzettség az az iránytű, 
mely a legbonyolultabb kér. 
désekben is eligazítja az em. 

bért. 
A hallgatók nevében Szabó 

Józsefné tett Ígéretet, hogy leg-
jobb tudásuk szerint igyekeznek 
éln i azzal a tanulási alkalommal 
melyet ez az iskola jelent szá-
mukra. 
Ennek a tanfolyamnak "5 hall-

gatója van, míg a következőn 
már 100-an vesznek részt. 

BELVÁROSI 
Telefon : 4 0 - 2 5 1>úfle' 

Március 29-ig, szerdáig. 

Egy e s o v j e t p a r t i z á n ! * b t 
hSal é l e t . 

Z O J A 
Rendezte 

A R N S T A M 
Szereposztás: 

Zoiá . . . . VODIANICKÁJA 
Zoja mint gyermek . SZKVOKCOVA 
Zoja anyia . . . TaRASZOVa 
B o r i s z . . . . KL'ZNYECOV 

Ezenkívül: 
a l e »ni»bb M a g y a r Híradó 

K O R Z O 
Telefon Aut. 33—44 

Helyiségavató ünnepség az MSzT 
Belváros II. és III. alapszervezetében 
Március 25-én este a Magyar-

Szovjet Társaság a Belváros II. és 
III. alapszervezete helyiségavató 
ünnepséget rendezett kultúrműsor-
ral egybekötve. 

A Rókus III. szervezetében Dénes 
Leó elvtárs, polgármester a Ma-
gyar-Szovjet Társaság szegedj 
szervezetének elnöke ünnepi beszé-
det mondott. Az avató beszédet 
Bossányi György elvtárs tartotta. 
Utána rövid műsor következett. A 
kultúrműsorban a rókusi általános 
iskola úttörő zenekara is közremű-

ködött. 
Mind a két alapszervezet helyi-

sége zsúfolásig megtelt a Magyar-
Szovjet Társaság tagjaival'. Az ün-
nepség után a tagság megfogadta, 
hogy igyekeznek minél több ötitu 
datos dolgozót beszervezni az 
MSzT-be és az újonnan felavatott 
helyiségeket állandóan tátogatják 
Igyekeznek a Magyar-Szovjet Tár-
saságot széles tömegszervezetté 
kialakítani cs igyekeznek a magyar 
szovjeit barátságot minél jobban el-
mélyíteni. 

b*|i«f 
Március 31-ig, pintekig: 

L e g ú j a b b m a g y a r Ifim ! 

URI MURI 
MAricz Zs igmond r e g é n y é b ő l 

Il imre i r t a : HÁY GYULA 

FŐSZEREPLÓK: 
Szik náry Zoltán DEAk SÁNDOR 
Ábel e z r e d e s . . LEROTAY ÁRPÁD 
Kudora . . . . MÁDI SZABÓ SÁNDOR 
Rozika . . . . MÉSZÁROS AQI 
Lekenczey. , . RAJNAY GÁBOR 
Szakmátyné . . SZÖRÉNYI ÉVA 

Rendezte: B á n F r i g y e s 
Ezenkívül . H l R A D O 

"zéchenyi P Á KLYA tilmsz nház 
1 TELEFON 34 ~Z7 | — — 

MÁTÓL S Z E R D A I O : 

Magyar Hiradó 
Szovjet Hiradó 
HIU MACKÓ 

ẑmps r 7ti ni 
NAGY ERÖ 

tádzsik p( t ekbö i 
3 TROJKA 

e i-Kr zenej Hint 
" U R A L 

-roviet színes film, a természeti 
kincsek eazdje orr,ágából 

Előadások mindhá-om moziban 
hétkftznao o es b órakor, 
vasárnap 4, 0 és 8 őrskor. 

Pénztárnvitás d. e. 11-12-lg, d. u. egy órá-
val sz előadás kezdete e'ótt 


