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A SZEGEDI ÜZEMEK L E G I O B B I A I 
A szegedi 

Jutafonógyárban 

Tapp István magasan kiemelkedő 

eredményeket irt el újításával. A 

huszonnegyedik bérhéten már 215 

százalékra teljesítette normáját. Ki-

magasló eredményeket érnek el még 

rajta kivül az üzemben mások is. 

Ugyancsak a huszonegyedik bérhé-

ten Márta Jánosné 126 százalékos 

teljesitményéoH tartozott a Jeg/ofc-

bak kőzé, Taoodf Sándorné pedig 

122 százalékos eredményével emel-

kedett ki. A százalékos eredmények 

mellett mindannyian nagy gondot 

fordítanak a minőiégi munkára is. 

Aa Orion bőrgyár 

egyik ifjúmunkása, Károlyi Dezső 
159 százalékos eredményével vált 
ki dolgozótársai közül a meszezési 
és pácolisi munkáknál. Ezt nagy 
szorgalmának köszönheti, mert 
egyébkén't a husolásnál dolgozik. 
A cseres műhelyben Hajós János 
164 százalékot ért el, emellett igen 
nagy gondot fordít a minőségre. 
Jelenlegi eredményéhez fokozato-
san, százalékról.százalékra jntott 
el. Kukovecz János a mnlt héten 
egész nagy eredménnyel ugrott elő-
re a termelésben, 212 százalékot 
ért el, holott csak február óta dol-
gozik az üzemben, 

A szegedi Gyufagyár NV 

dolgozói Is kiváló eredményeket 

érnek el a szocialista munkaver-

seny során. 

Közülük többen kiemelkednek 

szorgalmas munkájukkal és kiváló 

teljesítményeikkel, egyesek még a 

200 százalékon is túlteljesítenek. 

Igy példánl Dancsó Jánosné 221, 

Ábrahám Ferencné 201 és Bartók 

fetvánné ugyancsak 201 százalék-

kal. Nem sokkal marad le mögöt-

tük azonban Sípos Ferencné sem, 

aki 108 százalékos eredményt értei. 

Az idei könyvnapok kiemelkedő müvei 
Gorkij mondotta: Szeres-

sétek a könyvet, a tudás for-
rását." 

'A magyar dolgozók is a 
félszabadulás óta kezdik meg-
tanulni szeretni a könyvet, a 
tudás forrását. A kirakatók-
ból ma már végleg eltűntek 
a burzsoá irodalom szennyes 
művei és helyűkan ott van-
nak az új szocialista irodalom 
alkotásai. Népi demokráciánk 
mind nagyobb és nagyobb 
mennyiségű könyvet bocsát a 
dolgozók kultúrszomjának ki-
elégítésére és ideológiai tudá-
suk fejlesztésére. 

Ezt a célt szolgálja a Sze. 
geden megtartandó hatodik 
könyvnap is. A város külön-
böző részén felállított könyv-
sátrakban, könyvkereskedé-
sekben értékes könyveket vá-
sárolhatnak a szegedi dolgo-
zók. 

A könyvek között vezető 
helyet foglal el Sztálin elv-
társnak „Kínáról" szóló köny-
ve. 

Sztálin élvtárs Kínáról, a 
kinai nép szabadságharcáról 
írt valamennyi művét és a 
gyakorlati kérdésekről szóló 
műveinek néhány szemelvé-
nyét tartalmazza ez a könyv. 
Sztálin elvtárs az 1927-es ki 
na* forradalmi mozgalomból 
és a továbbfejlődésnek távla-
tából azt a következtetést von. 
ja le, hogy a népi, munkás-
paraszt hatalom jön majd lét-
re, amely a fejlődés szocialista 
útjára vezeti Kinát. Követ-
keztetését az események me-
nete fényesen igazolta. Ezek 
a művek e kötetben jelennek 
meg először magyar nyehen. 

Szintén vezető helyen tálál-
juk Rákosi elvtárs „Váloga-
tott beszédek és cikkek" című 
könyvét. 

Szeretett, bölcs vezérünk, 
Rákosi elvtárs útmutatásával 
eléri hatalmas győzelmeink 
foglalata ez a könyv, s egy-
szersmind útmutatás is az 
újabb győzelmek felé. Rákosi 
elvtárs művei megvilágítják 
előttünk a fasizmus ellen ví-
vott küzdelmeinket, a felsza-
badulás után népi demo-
kráciánk megvalósításáért ví-
vott harcainkat és mindazokat 
az eredményeket, amelyeket 
eddig elértünk. Nemcsak ha-
talmas jelentőségű politikai 
tankönyv, hanem erős fegyver 
is mindnyájunk számára, fel-
adataink megoldásához. Rákosi 

elvtárs eddig megjelent négy 
kötetének legjelentősebb mű-
vein kívül felöleli az 1949. 
májustól 1950 februárjáig ter-
jedő időszak beszédeit és cik-
keit. A könyv 560 oldalas. 

rA kiváló szovjet és magyar 
könyvek mellett megtaláljuk 
— Manhattan: „A Vatikán a 
haladás ellen" című kiváló 
könyvét. A haladó angol író 
e kötetben összegyűjtet bizo-
nyítékai megmutatják, hogy a 
két világháború között és a 
második világháború után is 
a Vatikán aktivan támogatja 
a fasizmust. A kötet egy-egy 
fejezete a Vatikán kapcsolatait 
leplezi le, a kapitalista orszá-
gok fasiszta vezetőivel. Ezért 

— amint azt a szerző írja 
könyve befejezésében — „A 
Vatikán a történelem ítélő-
széke előtt nem kérhet fel-
mentésié 1 4  

Szünidő alatt sem szakadunk el 
az úttörő csapattól 

Közeledik a sok szórakozást 
ígérő nyári szünidő. Pajtá-
saink azonban nem akarnak 
nyáron sem elszakadni aa út-
törő csapattól- Csapatgárdis-
táink röpgyűléseken tárgyal-
ták meg és állították össze a 
nyári foglalkozásokat és ki-
rándulásokat. 

A nyári szünidőben tervbe 
vettük, hogy meglátogatjuk 
a közeli termelőszövetkezeti 
csoportokat, gépállomásokat, 
hogy minél jobban megismer-
jük a dolgozó parasztokat. 
Mindezt azért csináljuk és 
ezenfelül azért szervezünk 
meg kirándulásokat is, hogy 
ne szakadjunk el a közöseégi 
munkától. Azok a pajtások, 
akik „ szünidő alatt Szegeden 
maradnak, megígérték, hogy 
pontosan résztvesznek minden 
gyűlésen. 

A nyári munkát beiratko-
zással kezdjük meg. Minden-
kit felvilágosítunk arról, mi' 
ért fontos a tanulás és a mi-
előbbi beiratkozás. Az osztá-
lyok máris versenyben van-
nak, hogy mielőbb minden 
pajtás beiratkozzon a felsőbb 
osztályokba. Elhatároztuk, 
hogy minden beiratkozó őr-
söt, vagy rajt virággal és 
kedves műsorral köszöntünk. 

Mi, a Mátyás-téri iskola út-
törői nyáron is meg akarjuk 
mutatni, hogy nemcsak az is-
kolaév alatt tudunk eredmé-
nyeket elérni, feladatokat 
megvalósítani, hanem a szün-
időben is. Fogadjuk, hogy 
mind a közösségi, mind pedig 
a szervezőmunka terén becsü-
letesen megálljuk a helyün-
ket. 

A PARTÉPITÉS TAPASZTALATAI * 

Tovább fejlesztjük 
a minőségi pártmunkát 

Megkezdi előadásait 
a Muzsika Nemzeti Vállalat 

az újszegedi szabadtéri színpadon 
' Közöltük pár héttel ezelőtt, 
hogy a város megállapodott a 
Muzsika Nemzeti Vállalattal, 
amelynek értelmében a Muzsika 
NV a nyár folyamán hangver-
senyeket és egész estét betöltő 
operaelőadásokat rendez az új-
szegedi szabadtéri színpadon. 

Az első két előadást most 
szombaton és vasárnap rendezik 
meg. Szombat este a Szegedi Fil-
harmóniai Zenekar hangverseny 
keretében Orosz Júlia. Tiszay 
Magda, Nagypál László és Vi-
rágos Mihály a Magyar Állami 
Opera tagjai lépnek fel. A hang-
verseny műsorán áriák, duettek 

és zeneszámok szerepelnek, a 
Szevillai borbély, Álarcosbál, 
Pillangókisasszony, Aida, Car-
men, Bánk bán, Borisz Godunov, 
Denevér, Háry János operákból 
és a Diótörő balettből. A Filhar-
monikus Zenekart Mura Péter 
vezényli. i i* '-> 

Vasárnap este a Szegedi Rend-
őregyesület és a Szegedi Rend-
őrzen elcar együttesen lép fel 
színvonalas változatos műsorral. 
Az előadás utáni záróráig tánc. 

Mindkét előadás este 8 órakor 
kezdődik. Helyárak 1 forinttól 

18 forintig a Muzsikánál (Széche-
nyi-tér 8.) és az IBUSz-mál (Le-
niu-«. 4.) kaphatók. 

Előre! 

JUTALOMBAN RÉSZESÍTETTEK 
A SZETEX LEGJOBB DOLGOZÓIT 

f i n Czakó Mária 

TI v Mátyás-téri iskola YII/b 

I Szegedi 
Pályafenntartási Almiihelyben 

néhány nappal ezelőtt alakí-
tották meg az újítók és él-
munkások körét. A kör elnö-
kének Sehelemzá Sándor mű-
vezető elvtársat választották 
meg. 

Az újító és élmunkasok kö-
re célul tűzte ki, hogy felku-
tatja mindazokat az újításokat, 
és észszerüsítéseket, amelyeket 
a dolgozók már régebben al-
kalmaznak, de nincsenek köz-
használatban. De célul tűznék 
ki azt is, hogy munkájukon 
keresztül támogatják a dolgo-
zókat, hogy minél több újí-
tás, észszerűsítés kerüljön ki 
az al műhelyből is, mert tud-
ják, hogy ezzel is a termelé-
kenység fokozását szolgálják. 

Rákosi elvtárs február 10-i 
beszéde a mi alapszerveze-
tünk munkájának is neon egy 
komoly hibájára és hiányos-
ságára mutatott rá. Ezeket a 
hibákat csakis tervszerű mun-
kával lehet kiküszöbölni. A 
vezetőség újjáválasztana ha-
talmas lökést adott pártszer-
vezetünk munkájának, a hi-
bák kiküszöbölésének. A mun-
ka további megjavítását segí-
tette elő pártszervezetünk fel-
ajánlása, amelyet a szegedi 
pártértekezletre tett. Ugyanis 
felajánlottuk, hogy pársizerve-
zeünk célul tűzi ki a pártmun-
ka minőségének megjavítását 
és minden területen arra tö-
rekszik, hogy a minőség szem 
előtt tartásával küszöbölje ki 
a fennálló hibákat és hiányos-
ságokat. 

Melyek ezek a hibák és hiá-
nyosságok, s hogyan küszö-
böljük ki azokat? 

Pártszervezetünk munkájá-
nak egyik leggyengébb terü-
lete a népnevelő, agitációs 
munka. Alapszervezetünknek 
megfelelőszámu agitátora 
volt ugyan, de az elvtársak 
nem végeztek megfelelő felvi-
lágosító, népnevelő munkát. 
Olyan nagyfokú hiányossá-
gok mutatkoztak ezen a terű-
ben, hogy tagságunk egyrésze 
még azt sem. tudta, hogy ki a 
tizescsoportvezetője. A népne-
velő munka hiánya azt ered-
ményezte, hogy a pártszerve-
zet és a pártonkívüliek kap-
csolata meglazult. A vezetőség 
hibát követett el akikor, ami-
kor a népnevelők, tdaeehizal-
miak kiválasztását 

mechanikusan végezte e l 
és nem-'ellenőrizte munkájukat. 
Nem vizsgálta meg a vezetőség 
egyénenként a népnevelők és ti-
zescsoportvezető elvtársak poli-
tikai képzettségét és nem gon-
doskodott az elvtársak ideológiai 
színvonalának emeléséről. Ráko-
si elvtárs útimutatása alapján 
alapszervezetünk új vezetősége 
rálépett arra az útra, amely le-
hetővé teszi a hibák kiküszöbö-
lését. i «*• 

Al apszervezetihikben létrehoz-
tuk a pártcsopontokat gépcsopor-
tonként és szakmányonként. A 
csoportvezetők kiválasztásánál 

az egyéni elbírálás volt 
a döntő, 

megvizsgáltuk, hogy aa ffljetö 
elvtárs fejlettségénél fogva, al-
kalmas-e a rábízott feladat elvég-
zéséig Minthogy pártezerveze-

1 A SzETEX dolgozói néhány 
nappal eljött ünnepelték a 
Szegedi Textálnagykereskedel-
mi NV megalakulásának el-
ső évfordulóját. Az ünnepsé-
gen Szávin Mária vállalatve-
zetőnő mondott beszédet. Be-
széde után a jó munka elisme-
réséül Molnár Mihálynak és 
Péter Íjászlónak 250, Huszka 
Júliának pedig 200 forint ju-
talmat adtak át. - ón • • 

A jutalmazottak nevében 
Péter László elvtárs mondott 
köszöneteta Pártnak és Rákosi 
elvtársnak. ígéretet tett arra, 
hogy munkájukat ezután még 
öntudatosabban végzik, hogy 
az ötéves terv végrehajtásá-
ból ők is becsületesen vegyék 
ki részüket x 1 1 

* Nóv ák Ferenc 

Ankét a Korzó Moziban 
A Korzó Mozi vezetősége 

ma délután hat órára meghív-
ja a filmpropagandistákat a 
„Magas jutalom" című film 
előadására és az utána meg-
tartandó vitára. Kéri a. mozi 
vezetősége a filmpropagandis-
tákat hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 

tünk munkájának magvait a p5rt 
csoport képezi, vezetőségünk 
nagy gondot fordít arra, hogy 
állandó kapcsolatot tartson fenn 
a csoportvezetőkkel és támogas-
sa őket munkájukban. 

A népnevelők munkájának 
megjavításánál arra törekszünk, 
hogy szorosabbá tegyük a kap-
csolatot a pártszervezet ós a tö-
megek között. A népnevelőmun-
ka megjavítása érdiekében emel-
jük az aiktivaértekezletek politi-
kai színvonalát is, mert a nép-
nevelők csakis abban z esetben 
Itudmak minőségi munkát végezni, 
ha a vezetőség is a minőséget 
tartja szem előtt az értekezletek 
megszervezésénél. 

A munkánk tervszerűbbé téte-
le érdekében a resaortf elei ősök 

havi munkaterv alapján 
dolgoznak. 

A vezetőség minden, héten meg-
hallgatja a reszortfelelős jelen-
tésót a vógzetit munkáról a egy-
ben megadjuk számára a továb-
bi útmutatásokat. A vezetőség 
ugyancsak munkaterv alapján 
dolgozik, amely konkréten jelöli 
meg az elvégzendő feladatokat. 
A munkatervnél mindig szem 
előtt tartjuk Rákosi elvtárs sza-
valt, hogy a terv csak annyit 
ér, amennyit megvalósítunk be-
lőle. 

Munkánkat csakis abban az 
esetben tudjuk sikerrel elvégez-
ni, ha az üzemi pártbizottság ré-
széről is megfelelő támogatást 
kapunk. S itt meg kell monda-
nunk, hogy már 'öbbizben. meg-
kértük a pártbizottságot arra, 
hogy a pártszervezet iraj'.ai ré-
szére biztosítson egy biztonsági 
zárral ellátott fiókot. A pártbi-
zottság 

még most sem lel|esltette 
kérésünket, 

pedig a pártszervezet Iratainak 
gondos elhelyezése az éberség 
legelemibb követelményei közé 
tartozik. 

Egyhónapi munkánk eredmé-
nyei alapján reméljük, hogy 
pártszervezetünk új vezetősége 
ezen az úton haladva, valóban 
eleget tud tenni a pártépítés és 
az országépítés reáeső feladatai-
nak végrehajtásában. Arra tö-
rekszünk, hogy a minőségi párt-
munlkát továbbfejlesszük, mert 
csakis így tudjuk eredményesen 
megoldani a pártszervezetünk 
előtt álló feladatokat, 

Abt Antal 

"j Magyar Kender 
HL álapszervezetének titkára 

A „Dózsa György" szeminárium hallgatói is 
csatlakoztak 

a TUZEP JVF dolgoséinak reraenykihiváaahoz 

X szegedi TÜZÉP NV dolgozóinak 
a könyvnap sikere érdekében tett 
versenykihívására válaszolva, mi, a 
szegedi „Dózsa György" haladó-
fokú szeminárium hallgatói is elfo-
gadjuk és teljes egészében csatla-
kozunk a TÜZÉP NV versenykihí-
vásához- Tudjuk, hogy a verseny-
kihívás elfogadásával a kulturánk 
emeléséhez járulunk hozzá és ezen 
keresztút a béke frontját erősítjük. 

Amikor ezt a versenykihívást el-
fogadjuk, kérjük az összes szemi-
náriumok hallgatóit, hogy tegyék 
magukévá a szegedi könyvnap si-
kerét és csatlakozzanak a TÜZÉP 
NV dolgozóinak versenyfelhívásá-
hoz. _ I_l. i : 

, Szabadság? 
X Belváros III. pártszervezet 
„Dózsa György'' szeminárium 

Iái,. í hallgatói. 

Terjed Szeged kornyékén a kilenc lókapás rendszer 

A deszkl gépállomás újító 
brigádja a közelmúltban igen 
hasznos újítást vezetett be: a 
kilenc lókapás rendszert. Ez 
azt jelenti, hogy kilenc lóka-
pát . kapcsolnak egybe egy trak-
tor után és ezzel jelentős 
nyersanyagot, időt, munka-
erőt takarítanak meg. 

A jólbevált újítást most 
követte a sándorfalvi gépállo-
más is és a sándorfalvi „Ró-
zsa Ferenc" termelőcsoport 
földjén három nap alatt 96 
hold kukoricát kapáltak meg. 

Ezzel igen nagy segítséget 
nyújtottak a termelőcsoport 
növényápolása munkájához. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, jóbará-

tok és ismerősök, akik sze-
retett férjem, illetve testvé-
rünk temetésén koszorú-, vi-
rágadomármyal és megjele-
nésükkel fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

Horváth család. 


