
Kiváló munkával ünnepeljük április negyedikét! 
Szeged dolgozóinak szeretete, hálája mutatkozik meg 
az április negyediki előkészületekben 

Az ünnepi nagygyűlésen Köböl József elvtárs mond beszédet 
Mindenütt a városban azzal a 

hatalmas készülődéssel találkoz-
hatunk, amellyel április 4-ét, fel-
szabadulásunk ötödik évforduló-
ját belső tartalmában és külső-
ségeiben egyaránt hatalmas ün-
neppé akarják tenni a szegedi 
dolgozók. Most az ünnep előtti 
napokban kapta legnagyobb len-
dületét ez a készülődés. A párt-
szervezetek, közületek, tömeg-
szervezetek. üzemek, nemzeti vál-
lalatok már elkészítették dekorá-
ciós tervüket és már megkezdő-
dött a kivitelezés. Például 

szék-I a MINSz újjávarázsol! 
házának homlokzatán már 
hatalmas vörö>s drapéria fe-
szül, Sztálin elvtárs képével. 

Igyekeznek mindenütt minél 
szebben, minél ötletesebben díszí-
teni, hiszen versenyben folyik 
ez a munka s a díszítéseknek 
olyanoknak kell lenniök, hogv 
híven kifejezték azt a sok-sok 
'szeretetet, melv dolgozóink so-
rából felszabadítónk, a Szovjet-
unió és annak nagv vezére, Sztá-
lin élvtárs felé száll. Benne van 
ezekben a lelkes készülődésekben 
a hálának az a szavakban ki nem 
fejezhető érzése, amit íg'7 is ki 
akarnak fejezni dolgozóink az öt 
évvel ezelőtt kapott szabadságért 
s mindazért, amit azóta is kap-
tunk a Szovjetuniótól: a szebbé 
]ett életért, azért, hogy Pártunk 
vezetésével építhetjük a szocia-
lizmust, azért, hogy gyermeke 
inik előtt megnyíltak az évszáza-
dokig zárt kapuk, hogy például 
a Textilkombinátban vígan pe-j 
regnek az orsók a Szovjetuniótól1 

kapott gépeken, termelik a fo-
nalat, melyből több, jobb ruha 
lesz a dolgozóknak, hogy felsza-
badulásunk ötödik évfordulóján 
szebbnél-szebb áruktól roskadoz-
nak üzleteink kirakatai. így le-
hetne folytatni ezt a felsorolást 
oldalakon keresztül. Ezek a len-
dítői annak 'az igyekezetnek, 
amelynek az a célja, hogy Sze-
ged ezen a napon olyan szép 
legyén, amilyen talán még soha-
sem volt. 

Folyik a készülődés a MINSz 
és Szabadságharcos szervezetek-
ben. 

Ezréveil készülnek a fáklyák, 
melyeknek lobogó fényénél • 
vonul fel a város a nagy 
ünnep előesté jén a Széchenyi-

térre, 
azokhoz az emlékművekhez, me-
lyekkel Szeged dolgozói a szov-
jet hősök iránti hálájukat akar-
ták kifejezni, akik öt évvel ez-
előtt az életüket áldozták ezért 
a mi mostani szabad életünkért. 
Április 3-án este 8 órára ér a 
fáklyás felvonulás a Széchenyi-
térre. 

Április 4-én a város különböző 
helyeiről 9 órára ér a felvonulás 
az ünnepi nagygyűlés színhelyé-
re. Megkoszorúzzák a hősi em-
lékműveket, majd következik az 

a pompás katonai ilíszfelvo-
nulás, amely egyik beszédes 
bizonyítéka lesz annak, hogy 
nemcsak felépíteni tudtuk ez 
alatt az öt év alatt lerombolt 
országunkat, hanem fegyvert 
is kaptak a dolgozók kezük-

be. 

hogy meg tud ják védeni az impe-
rialisták ellen az ország béké-
jét, függetlenségét, 

Különösen szépnek ígérkezik 
az Államvédelmi Hatóság karha-
talmi századának felvonulása. 

A század élén azt a zászlót 
viszik majd, melyet nemré-
gen ajándékoztak az Állam-
védelmi Hatóságnak a Ma-

gyar Kender dolgozói. 
Az Államvédelmi Hatóság tag-
jai büszkén viszik századuk előtt 
ezt a zászlót, mint legszebb jel-
képét annak a kapcsolatnak, mely 
ma a fegyveres alakulatokat a 
dolgozó néphez fűzi. 

A fegyveres alakulatok dísz-
felvonulása után kezdődik az ün-
nepi nagygyűlés, melyen 

Köböl -József elvtárs, az 
MDP Központi Vezetőségé-
nek tagja, a MÉMOSz főtit-
kára mond ünnepi beszédet. 
A nagygyűlés után az egéez 

napot szórakozással, boldog ün-
nepléssel tölti el Szeged dolgozó 
népe. Kultúrműsor, filmvetítés a 
városháza előtt és a Klauzál-té-
ren, nagyszabású sportműsor, 
bábjáték, biiffék, utcabál s a szó-
rakozásnak ezerféle formája vár-
ja a dolgozókat. A Közúti Vac-
pálya dolgozói kelves meglepe-
tést készítenek: hangos villa-
most. Ez a villamos egész napi 
zeneszóval járja a várost s pót-
kocsijában meg lehet vásárolni a 
haladó irodalom remeKeit. AzJ 
ünnepnap különböző müeorszáó 
mainak ismertetésére még vissza-
térünk lapunkban. 

ÉPÜL A S Z O V J E T U N I Ó 

Épül az új Moszkva. rA 
Szmolenszki-téren épülő fel. 
hőkarcoló acélvázát szédítő 
magasságban heggesztik az 
új munkamódszerekkél dol-
gozó szovjet építőmunkások. 
Acél és betöm tégla és cserép, 
fa, malter és minden építke-
zési anyag hallatlan gyorsan 
'és nagy pontossággal kerül a 
helyére a gyönyörű, új, derűt 
sugárzó szovjet épületeken. 

JA VUL A MUNKA 
aziprllis negyediki munkafelajánlások teljesítése során 
A*SZEGEDI MAGASÉPÍTÉSI NEMZETI VÁLLALATNÁL 

A termelés fokozása mellett ügyelnek a minőségre is 
Egyre/több dolgozó tér át a 

sztahánorvista munkamódszerre a 
szegedi Magasépítési Nemzeti Vál-
lalatnál is. Munkájuk nyomán meg-
gyorsul az építkezés, rohamos 
ütemben emelkednek az új épületek, 
bázak falai. Alaposan kivették ré-
szüket az április 4-i munkafelaján-
lások 'teljesítéséből a Magasépítő 
NV dolgozói is. A kiváló eredmé-
nyek, amelyek egyre több dolgozó-
nál megmutatkoznak, annak tudha-
tók be, hogy sztahánovista módon 
szervezték meg a munkafolyama-
tot. 

Ujabb és újabb téglasorok kerül-
nek egymásra és mind magasabbra 
emelkedik a fal, melyen Badarik 
István elvtárs, kőműves dolgozik 
Mellette segédmunkás szorgoskodik 
és végzi a Sztahánov-módszer sze-
rint ráeső munkafolyamatot. Munka 
közben Badarik elvtárs tanítja dol-
gozótársát, megmagyarázza, hogyan 
végezze munkájáli, rámutat a fel-
merülő hibákra is. 

— Ügyelj arra a malterterítésnél 
— mondotta, miközben a téglát a 
megfelelő helyre készül letenni •—, 
hogy ne maradjon hézag, mert ak-
kor nem lesz jóminöségű a fal. 

Munkája közben még fokozottab-
ban ügyel Badarik elvtárs a minő-
ségre azóta, hogy megtette és tel-
jesíti április 4-i felajánlását, mely-
ben vállalta, hogy termelését 

170 százalékról 
190-re emeli. 

Jobb, eredményesebb munkát akar 
végezni azért is, mert tudja, hogy 
a párttagnak élen kell járnia a ter-
melésben. 

— Hiába agitálnék és mondanám 
dolgozó társaimnak, hogy termelje-
nek többet és jobban — jelentette 
ki öntudatosan Badarik elvtárs —. 
ha magam nem mutatnék példáit s 
nem hogy élenjárnék, hanem le-
maradnék a termelésben. 

Bizony, nagy feladatok várnak az 
építőiparban dolgozó kommunisták-
ra, mert a szegedi Magasépítő Nem-
zeti Vállalatnál is sok pártonkívüli 
dolgozó van akikkel napról-napra 
foglalkozni kell, nevelni kell őket, 
Ha ez megtörténik, akkor szép 
eredmények következnek be, mert 
őket is fűti a lelkesedés a szocializ-
mus építése iránt, ők is méltókép-
pen akarják kifejezni hálájukat ha-
zánk felszabadításáért a Szovjet-
unió iránt. 

Kiss István kőműves például, 
aki pártonkívüli dolgozó, szintén 
mindent elkövet, hogy eredmé-
nyesebb, jobb munkát végezzen 
Ö 160 százalékot ajánlott fel áp 
rilis 4-re, azonban ezt 

lényegesen 
túlszárnyalta 

és legutóbb már 270 százalékot is 
elért a falazásnál. 

Ügyes mozdulatokkal dolgozik 
Albert Pálné MNDSz-tag is, aki 
a napokban jött az építkezéshez 
a Paprikabeváltó Nemzeti Vál-
lalatnál végzett munkálatoktól. 
Szakképzettségét a néhány hő-
napja elvégzett átképző tanfolya-
mon szerezte. Ennek ellenére már 
a korábbi munkahelyén is telje-
sen egyenrangú jó munkát vég-
zett a férfi dolgozókon!, régi 

II Lemezgyár gépészének és generáler-
füfőiének versenykihívása 

A Szegedi Falemezgyár N V 
erőműtelepének gépésze, Ju-
hász István és generátorfűtő-
je, Balogh István versenyre 
hívták lc i^zeged összes erő-
műtelepeit és Nagybudapesí 
Faipari erőműtelepeinek dol-
gozóit. 

A verseny pontjaiban üzem-
biztonság, kenőanyag és tü-
zelőanyag takarékosság, az 
erőműtelep összes tartozékai-
nak és tartalékkészletének 
karbantartása, a karbantar-
tásra engedélyezett túlóra-
keret-csökkentése szerepel. 

szakmunkásokkal együtt-. El-
mondotta, hogy azzal a szándék-
kal kezdte meg itt is a munká-
ját, hogy jó minőséget ér el és 
fokozza termelését, csak azt vár-
ja, hogy megismerje újabb mun-
kakörét, mert akkor konkré-
munkavállalást is tud tenni 

A Magasépítő N V egyik leg-
nagyobb szegedi munkájánál 
csaknem mindegyik dolgozó át-
vette már a sztahanovista mun-
kamódszert. De tudják azt a dol-
gozók és elsősorban maga az 
üzemi pártszervezet, hogy cz 
még nem elegendő, az egyéni 
munkaversenyt " ' 

tovább kell szélesíteni 
és a felvilágosító munkát fokoz-
ni kell a dolgozók felé. 

— Az előttünk álló nagy fel-
adatok végrehajtása érdekében 
határoztuk el többek között azt 
is — mondotta Szekeres István 
elvtárs párttitkár ---, hogy meg-
javítjuk és fokozzuk a népnevelő-
munkát. A népnevelő értekezlete-
ken kívül külön, személyenként 
Í3 megbeszéljük népnevelőinkkel 
a feladatokat. 

Elmondotta Szekeres el vtárs 
azt is, hogy legutóbb a műszaki 
értelmiségiek bevonásával röp-
gyűlést tartottak, melyen megbe-
szélték, hogy 

miképpen nyújtsanak 
támogatást 

a műszaki dolgozók a fizikai 
munkavállalóknak. A röpgyulés 
során az üzem értelmiségi dolgo-
zói megfogadták, hogy mégjob-
ban összefognak a többi dolgo-
zókkal és mindent elkövetnek, 
hogy az április 4-d munkafelaján-
lások során elért eredményeket 
ők is segítsék rögzíteni és to-
vábbfejleszteni munkájukkal. 

Az április 4-i munkafelajánlá-
sok teljesítése során javulást 
mutat a szegedi Magasépítő NV 
munkája is az országos építőipari 
konferencia óta. 

Egyre világosabban látják és 
kezdik végrehajtani azokat a fel-
adótokat, melyeket Pártunk mu-
tatott meg s melyek az építőipar 
eredményesebb termelésének el-
engedhetetlen előfeltételei. 

Húszemeletes felhőkarcoló 
acélváza sejteti az új Moszkva 
méreteit Három taru és ha-
talmas munkássereg éjt nap-
palá téve do'QOtatt a giganti-
kus épület acélvázának össze-
állításán. 'A modern szovjet 
építő technika csodája ez az 
épület, amely a szovjet fővá-
ros egyik legszebb háztömbje 
lesz. 

Épül Zsdánov-városa. Zsdánovban több mint íOO lakó-
ház, iskola, és intézmény épül jelenleg. Az építkezés teljesen 
gépesített. Daruk és munkagépek teszik könnyűvé a szov-
jet emberek munkáját. Gyönyörű új épületek teszik szebbé 
a szovjet ember életét. 

Ma fari előadási Szegeden 
Anpilogov szovjet történész-professzor 

Ma délelőtt érkezik Szegedre Anpilogov kiváló szovjet tör 
ténész professzor, aki jüenleg a budapesti Orosz Intézet előad' 
tanáraként műköfók. Anpilogov professzor délben 12 órakor a/ 
Ady-téri egyetem Orosz Intézetében a Szovjetunió népeinek törté-
netéről tart előadást. 

Szeged dolgozóinak most ismét alkalmuk nyílik, hogy tudá-
sukat fejleszthessék és a szovjet történészek nagyszerű eredmé-
nyein keresztül kapjanak világos képet a történelem eseményei 
ről. A nagy Szovjetunió baráti segítsége teszi lehetővé, hogy tu-
dományos vonalon és a tudományos eredmények minél szélesebb 
körben való megismertetése terén napról-napra újabb eredménye 
ket érhessünk el. Ehhez segít hozzá a mai előadás is. Anpilo-
gov professzor előadására a szegedi Orosz Intézet minden érdek 
lődőt szívesen lát. 

Nagy lendülettel indult meg 
a faSuvillamositás 

(Tudósítónktól.) A Gáz- és vil-
lanytelep dolgozói is munkafel-
ajánlással készülnek április 4-e 
méltó megünneplésére. A villany-
telepi üzemfenntartó brigád első 
felajánlását már teljesítette 150 
százalékos eredménnyel és 
újabb munkafelajánlást tett. 
Vállalták, hogy az egyik turbi-
na revizióját jóval a határidő 
előtt készítik el. 

Április 4-nek méltó megünnep-
lésére a Gáz- és villanytelep 
dolgozói szellemi és fizikai dol-
gozókból tanácsadó brigádot ala-
kítottak. Ennek feladata abból, 

áll, hogy szakmai tanácsokkal 
lássák el az üzem dolgozóit. 
Ugyanakkor nagy lendülettel in 
dult meg a munka a faluvillamo 
sításnál is, hogy minél több fa 
lusi házban gyúljon ki a fény a 
felszabadulás ünnepére. 

Az ifjúság is igen szép ered 
ménnyel dolgozik és minden ere-
jével, tudásával azon van, hogy 
ugyanúgy, mint az idősebb dol-
gozók, felajánlásaikat túltelje-
sítsék és az eredményt, amit el-
érnek,á április 4-e után is meg-
tartsák. 

Misán György 


