
Szavazz a tanácsokra — az ötéves tervre, népünk virágzó jólétére szavazol! 
PÁRTÉLET 

II Textilkombinát népneveifii a tanáesválasztás sikeréért 

Diákfiatalok a tanácsválasztás napján 

Á Textil kombinát dolgozói 
állandó felvilágosító mun . 

kával készülnek október 22.re. a 
tanáesválasztás napjára . Népne-
velőink éa tömegszervezeti aktí-
váink kezdetben nem vették elég-
gé komolyan a tanécsválaszltá.-
sokkal kapcsolatos felvilágosító 
munká t . Amikor pártszerveze-
tünk, tömegszervezeteink veze-
tői és fcékebizottságatnik a nép-
nevelőknek megmagyaráz ták , 
mi t jelent a tanáesválasztás a 
m a g y a r dolgozó nép számára, 
ezt magukévá téve, fokozott 
igyekezettel végezték népnevelő 
munkájukat.. Ennek eredménye 
az, hogv üzemi dolgozóink egyre 
fokozódó lelkesedével készülnek 
a tanácsválasztásra. 

A felvilágosító munka lendü 
le té t üzemi pártszervezetünk 
most a Választások előtti napok-
ban állandóan fokezza. Népneve-
lőink nemcsak az üzemen belül 
végeznek népnevelő munkát , ha 
nem segítséget nyú j t anak a ke-
rü le t i pártszervezetnek is. Fa lu -
tjáróin.k ellátogatnak a szegedi-
környéki községekbe is. Külön 
felvilágosító munkát végzünk, fő-
ként a szerdai és szombati n a -
pon a/, üzemünk előtt nagv tö-
megben elmenő környékbeli dol-
gozó parasztok között is. 

Az üzemen belüli agitációs 
munkát a következőképpen szer-
veztük meg : rendszeresen meg-
t a r t j u k a népnevelő értekezlete-
ket. ahol a pártszervezet veze-
tőcége megadia a szempontokat 
a felvilágosító munka végzésé-
hez. Az országos és helyi szem-
pontok mellett kidolgoztuk az 
üzemi agitációs érveket is. ame-
lyeknek súlypontját képezi a mi 
üzemünk felépítése és mindaz, 
amit dolgozóink a STovjetunió-
tói. Pártunktól . népünk kormá-
nyától kaptak. ( W e h a s o n l í t l u k 
üzemünket, a kapitalisták által 
épí tet t üzemekkel. ígv dolgozó, 
ink látják, mennyivel kedvezőbb 
fe ' tételek mellett, dolgozhatnak 
ncpi demokráciánk dolgozói. 

0 któber 22 én a magyar 
dolgozó nép a Textilkom-

bináthoz hasonló Üzemek építé-
sére is szavaz, olyanokra, ame. 
Ivek a szovjet üzemek példájára 
épülnek fel. pzemünke t a körei 
jövőben fák. virágágyak, szökő-
kutak veszik körül, bent az üzem-
ben öltözők, mosdók, fürdők áll-
nak a dolgozók rendelkezésére. 
A dolgozók a Szovjetuniótól ka-
pott modern gépeken végzik ter-
me' ő munkájukat . Ezeket a kéz-
zelfogható érveket hnseró l ják 
fel népnevelőink üzemen belül és 
üzemen klvü'i agitációs muniká. 
jukban egyaránt . 

Üzemi pártszervezetünk gon-
doskodott arról, hogv a rópne-
ve'ők írásban is megkapják az 
agitációs érveket, hogv az* o t t -
hon családjuk nl is átbeszélhes-
sék és m é ű n k á b b átérezzék an-
nak íe 'entőségét. emlt eddig Pár-
turk tő l . néni demokráciánk kor-
mányától kaptunk. A felvilágo-
sító munkába bekapcsolódott 
üzemünk tíz tanácstag-, illetve 
póUag-je 'öl t je is?. Részt vesznek 
a kisgyűlések levezetésében, a 
munkaverseny szervezésében. 
Ezenkívül az - yes rétegek f ű é 
is végednek agitációs munkát . 
Aradi Piroska például amellett, 
hocry az i f júmunkások körében 
végez népnevelő munkát , _ DISz 
bizottsági sportfelelős, igy a 
sporto 'ók között is tudatosí t ja 
a tanácaváhisz á s íe'entőségét. 
Szekeres Jénosné MND9z- tag a 
női dolgozók. Ipovicz András, a 
t 'frttitó mestere. a mesterek kö-
rében, Tomb6.cz Ferenc laka tos 
a karbantar tók . Szögi Erzsébet 
i f íúraunkós előfonó az előfonók 
körében vége® agitációs m u n k á t 
A pátrszervezet. és a tömegszer-
vezetek vezetői külön foglalkoz-
nak azokkal a dolgozókkal, akik-
nek népnevelőink nem tud tak 
valamit megmagyarázni, vagy 
pedig keveset foglalkoztak ve-
lük. 

A z egyéni agitáció mellett 
fe lhasmál iuk az üzemi 

hangszórót is. Ezen keresztül is 
rends-ereoen ismertet i ük a ta-
nácsválasztás jelentőségét, de 
ismerte t jük a tanácstag- és pót-
tagjelöltek é le t ra jzá t is. Üzemi 
kuJtúrcsopor t ja ink az egyes 

gyűlések és összejövetelek előtt 
kul túrműsorral szórakoztat ják a 
dolgozókat és ezen keresztül is 
felvilágosítják őket a tanáesvá-
lasztás jelentőségéről. Felhasz-
nál juk az agitációs munkában 
filmvetítő gépünket is. Naponta 
rendszeresen vetí tet tképes elő-
adásokat ta r tunk . Bemuta t juk 
ötéves tervünk eddigi eredmé-
nyeit. bemutat juk többek között 
a mi üzemünket is. Üzemünk dí-
szítését is a tanácsválasztások-
kal kapcsolatos agitáoiós munka 
szolgálatába áll í t juk. Már eddig 
ÍJ több t ranszparenst helyeztünk 
el üzemünkben, a választás nap-
jára pedig az egész üzemet fel-
díszít jük. T- 'm'eg is több ki-
sebb-nagyobb képet készítünk, 
amelyeken az eddigi eredménye-
ken kívül b e m u t a t j u k például 
az elmúlt rendszer választásait , 
kar ikatúrákban. 

Fal iújságunkon is foglalko-
zunk a tanácsválasztás kérdé-
seivel. üzemünk dolgozói cik-
kekben elmondják véleményüket 
a tanácsvá! a sztásról. Már elké-
szítettük a pártszervezet., a DISz. 
.szakszervezet, az MNDSz. a bé-
kebizottság és az ú j í tók fa l iú j -
ságát , ezenkívül ..villámrn" és 
a békeujságokon keresztül is tu-
datos í t juk a tanáesválasztás je-
lentőségét. népszerűsít lük a ta-
nácstag- és póttagjelölteket . Dí-
szes tablót, készítettünk, ezeken 
helyeztük el a tanácstag- és p ó t . 
tagíel'öltek é le t ra jzá t és f ény-
képét. 

Á z üzemen be'.ü'i agitációs 
munka mellett ebekben a 

napokban még fokozot tabb mér-
tékben foglalkozunk az üzemen 
kívüli agitációval is. Szerd in és 
szombaton agitációs munkát vév 
zünk az üzemink előtt elmenő 
dolgozó parasztok között. Hang-
szóróink nemcsak befelé, hanem 
kifelé is szólnak majd . Kul túr -
műsor t is rendezünk, hosrv ezál-
tal te felhívjuk f lgvelmüket a vá-
lasztás jelentőségére. Az utcán 
fa l iú j ságot és egyéb szemléltető 
díszítést is elhelyezünk. 

A tafiácsválasztásokkal kap-
csolatos agitáció során nem 
feledkezünk meg arról, hogy a 
tanácsválasztási szorosan össze-
kapcsoljuk a termelés fokozásá-
val és a béke megvédésének kér-
désével. Agitációs munkánknak 
már jelentős eredménye mutat -
kozott. A kártoló és tisztító 
üzemrész dolgozói például Schart-

ner József javas la tá ra elhatá-
rozták, hogy szombaton, a ta 
nácsválasztás tiszteletére béke-
műszakot t a r tanak . Ezen a na -
pon üzemünk minden eddigi ered-
ménvét túl aka r juk szárnyalni. 

Megkezdődött üzemünkben a 
versenyseerződések átszervezése 
is, Megállapíthatjuk, hogy a ta-
nácsválasztásck előkészítő mun-
ká jában nagymértékben megnö-
vekedett dolgozóink öntudata a 
jó felvilágosító munka következ-
tében. Dolgozóink egymásután 
ébrednek r á a r ra hogv verseny-
szerződéMik nem reális. Dolgo 
zóink azt akar ják , hogv azt 
a versenyt, amelyet üzemünk 
indított az ország összes textil-
éa pamutüzemei köíöt t . a mi 
üzemünk nye r j e meg. Ehhez pe-
dig az szükséges, hogv a ver-
senys-zerződésben vállaltakat t.úl. 
szárnyal juk, hogy évi tervünket 
december 13-ig befejezzük. Szük-
séges. hogy a hosszúlejáratú 
versenyszerződések konkrétak 
legyenek és mindenki tudásához 
mér ten tegye meg felajánlását. , 
mer t a tervből csak ígv lesz 
valóság. 1 

] \ f egértet te ezt pé'dául Ézsaiás 
Katal in és Pá l f i Piroska, 

akik egy gét> kezeléséről két gép 
kezelésére tértek át . vagy példá-
ul Nagv Anna aki vállalta hogv 
ú j n o r m á j á t 100 százalékról 102 
százalékra teljesíti, vagy Káity 
Margit , az előfonó dolgozója, 
aki 103 százalékról 107 száza-
lékra. vagy Kmetykó La josné a 
kártolóban, aki 101 százalékról 
103 százalékra a k a r j a felemelni 
termelését. Nemcsak fizikai, ha-
nem műszaki dolgozóink te kive-
szik részüket a termelékenység 
fokozásából. Ho-po György veze-
tésével ..Oél"-bri,gádot alakítot-
tak, amelynek az a feladata, 
hogv megvizsgálva az egész üzem 
munká já t , fe lkutassa a szűk ke-
resztmetszeteket és egyéb hibá-
kat.. 

Üzemünk dolgozói eddig vég-
zett munkájukkal is bebizonyí-
tották hoev megértet ték a t a -
náesválasztás jelentőségét. Pá r t -
szervezetünk. a tömegszerveze-
tek és a békebízottságok bevoná. 
s á v i az elkövetkezendő napok-
ban még inkább fokozza a fé1-
világositó munkát , ho°-v ezzel k 
hozzájáru l junk az október 22 i 
tanátsválesztások sikeréhez. 

Kle>n Sándor, 
a Textilkomblnát 
pártszervezetének t i tkára. 

Közellátásunkat szabotáló kufákokat 
leplezett le a rendőrség 

Dolgozó népünk eskildt ellensé-
gei, a kulákok száz és száz formá-
ban Indítanak támadást népi de-
mokráciánk ellen. Különösképpen fo-
kozzák támadásukat most, a ta-
nácsválasztásiak előtt és mindent 
elkövetnek, hogy megakadáfyozzáh 
a választások sikerét. A dolgozó 
nép ébersége azonban figyelemmel 
kíséri a kulákság aknamunkáját-

Az alábbi esetek is igazolják, 
milyen nljas aknamunkával dol-
goznak a kidákok. Nem válogatósak 
az eszközeikben, h-a a dolgozó "ép 
elleni támadásról van szó. 

I\lő$ Vilmos, 32 holdas bordányl 
kulák három zsák finomlisztet rej-
tett el szalmájában, 1 tartály P®'-
róleumot pedig a földbe ásott e', 
A kulák még két mázsa tavalyi 
ltez'et is elrejtett, de annak elle-
nére mégis zsákszámra vásárolta a 
lisztet. 

Farkai Vilmos üllési kulák izgatott 

A szegedi DISz középiskolai és 
egyetemi szervezetei a búkeköl-
csönjegyzés munkájában komoly 
mértékben megerősödtek. Az itjú-
gárdisták most különös lelkesedés-
sel és lendülettel vesznek résit a 
•tanácsválasztásoV felvilágosító 
munkájában. Az iskolák területén 
külön jelentősége v»n a helyi t a . 
nácsöknak, hisz ezek létrejöttével 
a közoktatás munkája komoly mi-
nőségi változáson megy át, a taná-
csok elvi és iszakmái irányítói lesz-
nek a helyi közoktatásügyi szervek 
munkájának. 

A szegedi tanulófiatalok foko20tt 
tanulással, a szervezeti munka 
megerősítésével és az egyéni felvi-
lágosító munkán keresztül veszik 
ki részüket a tanácsok megválasz-
tásának munkájából. A Pedagógiai 
főiskolán a DISz-csoportok a ta-
nácsVálasztások tiszteletére ver-
senyre hivták ki egymást az. orosz 
nyelv tanulásában. A Szabad Ifjú-
ság DISz-gárda megfogadta, hogy 
jeles eredményt ér el az október-

havi konzultációkon. Az órákra 
-rendszeresen eljárnak, felszámolják 
a fegyelmezetlenséget. Azonkívül 
az egyetemek 30 éneklő-brigádot 
szerveznek, amelyek harmonikával, 
énekszóval járják szombaton és va_ 
sárnap délelőtt a várost, hogy ki-
fejezzék örömüket & tanácsválasz-
tások alkalmából. 

' * 

De a középiskolák ís nagy lel-
kesedéssel készülnek a választások 
munkájára. A Vegyipari gimnázium 
fegyelmi versenyt Indított és a 
tagság megfogadta, hogy Jó felele-
tekkel készül a tanácsválasztásokr 
ra. Ezenkívül a középiskolák és 
egyetemek ifjúgárdlstái Igen nagy 
számban vesznek részt a csütörtöki 
agitációs munkában s az ifjúmun. 
kasokkal együtt mennek ki a kerü-
letekben lakó dolgozókhoz. 

A tanárválasztások tiszteletére 
minden iskolát 'gen szépen dekorál-
nak, a szavazóhelyiségek előtt va-
sárnap délelőtt kultúrműsorokat és 
népi ráncokat adnak e'-ő az ifjú-
munkások és tanulófialalok. 

népi demokráciánk ellen, különbö-
ző rémhíreket terjesztett. O is 
majd a dogozó nép bírósága előtt 
felel tetteiért. 

Frcin Szvctozjr szőregi kulák 
búzával etette jószágait, annak el-
lenére, hogy elegendő szálas- és 
egyéb takarmánnyal rendelkezett. 

Ördög István bordánydülői 97 
holdas ku'ák kukoricatermésének 
jelentős részét egy méternyi mély-
ségben a földbe ásta. Tudta maga 
is, hogy sz elásott kukoricának 
nem veszi hasznát, mert a nedves 
fö'dben napok n'.att tönkremegy. 
Ez azonban nem riasztotta vissza 
tettétől. Tudta, hogy a kukorica 
elásásával megkárosítja a dolgozó 
népet. 

Bárkányi Antal 50 holdas forrás. 
kuti kulák fia, anyja rábeszélésére 
ugyancsak elrejtette az idei kuko-
ricatermés egy részét. Ezzel akarta 
elkerülni a felesleges kukorica-
termés beadását. 

A VÁROSI TANACS HÍREI 
Zavartalanul folyik a burgonya és hagyma kiosztása 

A Városi Tanács ipari ég ke-
reskedelmi osztálya igen nagy 
gonddal készítette elő a dolgo-
zók téli burgonya- ti hagymael-
látásának biztosítását. A kiosz-
tás hé ' főn reggel megkezdődött 
a kiielölt árudáikban és rak tá -
rakban. 

A Városi Tanács felkéri a vá-
ros dolgozóit, hogy miután meg-

kaptok igénylési jegyüket a le-
hető legrövidebb időn belül je-
lentkezzenek a lakóhelyükhöz 
legközelebb eső elosztó helyem, 
igényelt burgonyájuk és hagy-
májuk átvétele végett . Igy biz-
tosítani tud ják a kiosztás folya-
matosságát és elejét veszik az 
esetleges torlódásoknak. 

A sorbanállás a reakció munkájának eredménye 
Ml, alulírottak, hálásan köszönjük a Belváros IV. pártszervezet-

nek, hogy a népnevelőknél lett panaszunk után a Diigonlcs.lér és Pe-
tőfi Sánrinr-sugáriit sarkán levő 21. szánni tejüzlctnél már hetek óta 
tarló tejért való sorbanáltást, a helyszínen tartott felvilágosító mnnká-
val és á TEJÉRT központi vezetőségénél telt intézkedéstikkel megszün-
tették. Ezzel rengeteg keltemellenségtőt, reggel 5 órakor való felkelés-
től, kiadós influenzától kíméltek meg bennünket. 

Most már valóban látjuk, hugy a sorhnnállás a reakeló jól meg-
szervezett munkájának eredménye. Ezt nngyszrrüen igazolja az a tény, 
hogy most ugyanolyan mennyiségű tejhői mindenkinek jut elegendő. 

Kérjük a Belváros IV. vezetőségét, hogy jó gyakorlati felvilágo-
sító munkájukat továbbra ls folytassák a területükön lakó dolgozók ér. 
dekében. 

Treblts Andrásné Mindszentiné 
Simon Józsrfné Ttezső Istvánné 
Magyar Józsrfné Besenyl Józsefné 
Somogyvári Béláné Szirtes Mihályné 
Itoross Márta Kottánál Ödönné. 

Emlékszel, 
mikor együtt gyomláltunk az uraságnál...? 

Marsi Gyula, a szegedi pedagógiai Főiskola első évfolyamá-
nak hallgatója. Apjának nyolc hold juttatott földje van. Marsi Gyula 
a dolgozó parasztsághoz tartozónak érzi magát: és ió értelmiségi mun. 
kás, az új ifjúság nevelője akar lenni. Magyar-történelem szakos t(t-
náritak késsiik 

Most, a tanáesválasztás nagy eseménye előtt levetél irt barát-
jának, Barsi Józsefnek Gyulavárra„ aki az ottani gépállomáson dolgo-
zik. Levele jelképe annak az össze tartozásó.ak, amely egyre erőseb-
bé vál'k a dolgozó és tanuló Hiúság között. Ez Pártunk iránytmu-
tatásának köszönhető, — mint ahogy az Is, hogy Marsi Gyula és sok. 
Czer fiatal munkás- és paraszt társa főiskolára került. 

Kedves Barátom! 
Emlékszel, a nyáron egyszer so-

káig elbeszélgettünk. Te elmondtad, 
hogyan megy nálatok a munka, ho-
gyan végezted el augusztus 20-a 
előtt jóval a tflrlóhAntást. Ezért 
megdicsértek és akkor értetted meg, 
mit jelent versenyben dolgozni. Én 
azóta érzem igazán, hogy barátom 
vngy. 

Te n földeken dolgozol. Talán 
már befejezted az őszt vetéstervet 
is. Segít a traktor, amely hűséges 
társad a munkában. Ami a Te ke-
zedben a traktor, az a mi kezünk-
ben a könyv. Azért szántam rá ma-
gam, hogy írjak neked, mert "meg 
akarom mondani: mi is helyáállunk, 
ml is versenyezünk — és hozzále. 
szem, hogv az utóbbi Időben egyre 
fokozottabb lendülettel. És itt el-
mondok néked egy Igen érdekes 
esetet. 

* 

A napokban elgondolkozva mPfl-
lem végig az ólon n József A'tfila 
diákszálló feié, elöltem két főisko-
lás fiú ment, 

— Te mennyi ösztöndíjat kapsz 
— kérdi egyik a másiktól. 

— Hárnmszázöfvcn forintot, és te? 
— Én Is annyit. 
Nem értettem minden szavukat, 

mert közben ismefősök jöttek. Kö-
szöntünk egymásnak, néha még egy, 
két szót is váltottunk, ma'd njra 
érthetően érnek hozzám a szavak: 

— Azt számítom — mondia a má-
sik —. hogv minden erőmmel tamil, 
nt fogok Okvetlenül iue« kelt há-
lálni a Pártnak, amtt értünk tesa és 
ezt akarom, hogy ha majd htherü 
lök tan'fant, ne csa'ftdlno bennem 
senkt. Te a magyart jobban ér'*d. 
mint én, nrkem meg a lélektan 

I 

megy könnyebben. Tanuljunk együtt 
jó? t 

Szótlanul mennek egymás mellett, 
végro nz első megszólal: 

— Jó, együtt tanulunk ezután. 
Esélyeink igen egyformák. Az üze-
mekben, gyárakban a munkások 
legjobbjai versenyben állnak. Ml ts 
legyünk méltók hozzájuk. 

En megálltam. Valami új gondo-
lat jutott eszembe. — Ök haladnak 
beszélgetve, vidáman. A diákszálló 
előtt egymásranevet.-ek és belecsap-
tak egymás tenyerébe... 

* 

Ez csak egy eset, tudnék monda-
ni még sokat, de sokat. Versenye, 
zünk a tanulásban, fegyelemben. A 
tanulmányi eredmény fokozása, 
pontos óralátogatás, egymás segíté-
se, fokozott felvilágosító munka a 
versenyünk fettételei. 

Emlékszel, amikor ezelőtt hét év-
vel együtt vo'tunk az uraságnál 
gyomlálni? TiZenegv éves voltál te 
is, meg én is. Később te traktorve-
zetőképző tanfolyamon vőltfil. én 
még tanítóképzőbe jártam. Beszél-
gettünk és azt'mondtad akkor, hogy 
új ruhát veszel Végre, mert addig 
csak at ócskásoktól jutott. 

Pár nap van ntár csak a vátesz-' 
tá«okig. Választunk. Békét, a'koló 
munkát, munka versenyt. Szavnza. 
lufikkal versenyünkkel bálánkat'ró. 
juk te a felszabadító Szovlet Hadse-
regnek. Pártunknak és Rákosi elv-
társnak. Szavazatunkkal* verse-
nyünkkel gyengitjük a tök" gyilkos 
hóhérainak sorát és erősítjük a sza-
badságáért harcoló hős koreai né . 
nel. Gondolj erre barátom, és tu-
dom, hogy a Népfrontra szavazol. 

Baráti nrt«fi»'o|tet: 
Marsi Gyula, 

Az MNDSz a tanécsváfaszfósérl 
A klárafalvi MNDSz szervezet 

taggyűlése versenvre hívta ki 
Ferer.cszálláo MNDSz-szerveze-
tét a tanácsválasztások agitáci-
ós munkájával kapcsolatban. — 
Többek között Klá-efalva vállal-
ta. hegy minden MNDSz-tag va-
sárnap délelőtt 11 óráig leszavaz 
a békére. 

A ferencszállási asszonyok. e l -

fogadták a versenykihívást és 
vállalták, hogv 10 órára elvégzik 
hazaf ias kötelességüket. 

A rÁtvarosi MNDSz szervezet 
a hétfői napon tíz kisgyűlést 
Szervezett meg. A kisgyű lések re 
előadót és kul túrbrigádot az 
MNDSz adot t . A pitvarosi MN-
DSz-szervezet legyen példa a 
többi MNDSz-azervezet előtti * 


