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EZER BÉKEGALAMB RÖPPEN FEL A VASÁRNAPI 
b é k é m a g y g y ű l é s e n 

dr. Jóboru Magda elvtársnő, államtitkár a gyűlés szónoka 
A vasárnapi küldöttválasztó bé- törekszik, hogy külsőségeiben is és tömegszerv ezot elhatározta, 

kenagygyülés méreteiben és külső- emlékezetessé tegye ezt a n a g y ' h o g y a küldötteknek diszes béke-
ségeiben is igen nagyszabásúnak napot, amelyen a szegediek ismét zászlót nyújt át a nagygyűlésen és 
Ígérkezik. Nincs egyetlen olyan hitet tehetnek a Szovjetunió áltat , ezt a zászlót majd magukkal 
üzem, hivatal , vagy a város egyet- j vezetett béketábor mellett és a leg-' szik az Országos Békekongresszus, 
len olyan kerülete som, amelyben jobbak soraiból megválaszthatják' ra. A zászlókat úttörők nyújt ják 
ne készülnének erre a békenagy-
gyülésre, amelyen megválasztják a 
szegedi dolgozók küldötteit az Or-
szágos Békekongresszusra, A tei-
vonulási utvonalakat — amelyeken 
előreláthatóan megindul m a j d a 
dolgozók szines, nagy árada ta — , 
már közöljük mai lapunkban. Az 
tzemelcben, hivatalokban készül-
nek m á r az új dekorációk és ké-
szülnek a felvonuláshoz a transzpa-
rensek, táblák, amelyek kifejezik 
ma jd Szeged dolgozóinak harcos 
békeakaratát . Minden dolgozó a r ra 

küldötteiket, akik képviselik majd m a j d át és ugyanakkor békestafé-
őket az Országos Békekongresszu- j t a f u t be a Klauzál-téri emelvény-
son. | hez. Az MNDSz azt ha tározta el, 

A „Megvédjük a b ék é f ' -m o zg a . i hogy a Szovjetunió ál tal vezetett bé-
lom szegedi Városi Bizottsága ketábor iránti hűségének kifejezése-
csütörtökön kapott értesítést arról , j képpen békegalambokat engednek fel 
hogy a küldöttválasztó békenagy-j a gyűlésen. Mintegy ezer békega-
gyülés ünnepi szónoka dr. Jóboru lamb röppen m a j d fel ezen az ün-
Magda elvtársnő, ál lamti tkár , az nepélyes alkalomkor. 
Országos Béketanács elnökségének' A békenagygyűlés pontosan dél-
tagja lesz. 

A küldöttek megválasztására a 
Városi Békebizottság egy tagja 
tesz majd javaslatot. Több iizem 

előtt 10 órakor kezdődik. A város 
különböző helyeiről felvonuló dol-
gozók ekkorra érnek majd a Klau-
zál-térre, a gyűlés színhelyére. 

Nem kell hétről-hétre „összecsurgatni" a pénzt 
Örömmel fogadták a szegedi üzemek dolgozói a havi kárelszámolás 

bevezetését 
A szegedi DEMA cipőgyár dol-

gozói csütörtökön reggel a mű-
szak kezdete előtt, de az ebéd-
szünetben is, kézről-kézre adták 
maguk között az újságokat. Töb-
ben hangosan olvasták, hogy 
végre kiküszöbölődik az ő üze-
mükből is a régi, hetifizetéses 
bérrendszer. 

Erről beszéltek ebédszünetben 
a DEMA cipőgyár kikészitőjé-
nek dolgozói, közöttük Csá-
szár Andrásné, Hegedűs Ferenc-
né, Hiinnerszbach Mária és a 
többiek. Valamennyien helyeslők 
az Országos Munkabér Bizottság 
határozatát. HegedÜ3 Ferenoné 
a beszélgetők között hangosan 
magyarázza: 

— Ez az u j bérezési rendszer 
nemcsak nagymennyiségű admi-
nisztrációs munkaerő, önköltség-
megtakarítást jelent, hanem ne-
künk, háziasszonyoknak is sok-
kal jobb lesz. Pénteken délután, 
amikor hazavittük a fizetést a 
gyárból, éppen csak a heti szük-
séges dolgokat vásároltuk meg 
belőle, a többi meg, ami megma-
radt, szinte szétforgácsolódott. 
Sokkal körülményesebb volt téli-
ruhát és egyebeket vásárolni. 
Az embernek hétről-hétre ugy 
kellett valósággal ,,összecsurgat-
ni" a pénzt Most viszont a hó-
nap közepén és elsején megkap-
juk fizetéseinket, egyszerre vá-

sárolhatunk értékesebb tárgya-
kat. 

Himner3zbach Mária arról be-
szél, mennyivel könnyebb lesz 
a megélhetése a jövőben, pedig 
több fizetést csak ugy kap, 
hogyha állandóan fokozza telje-
sítményét. Édesanyámat és is-
kolábajáró öcsémet tartom el, 
meleg ruha, cipő kellene nekik. 
Ezeket a dolgokat, mivelhogy 
egyszerre több pénzt kapok kéz-
hez, sokkal könnyebben meg tu-
dom vásárolni. 

A tisiztitóaszfal mellett állók 
valamennyien helyeselnek. Arra 
gondolnak — többen mondják is 
—, milyen kár, hogy ez nem így 
volt eddig. 

A Szegedi Gyufagyárban, ami-
kor a Szabad Népből, meg a Dél-
magyarországból értesültek erről 
a dolgozók, sokan örömmel ad-
ták tudtul egymásnak, de vol-
tak olyanok is, akik az első hal-
lásra még közömbösen fogadták. 
Nem telt bele öt perc sem, a 
népnevelő elvtársak máris meg-
magyarázták, hogy miért kellett 
a havifizetéses bérrendszert be-
vezetni. Először Szalma And-
rásné is azok közé tartozott, 
akik közömbösen fogadták a 
hirt. Ugyanígy Korek Józsefné 
elvtársnő, Eder Istvánné, Turi 
Vilmosné elvtársnő s még néhá-
nyan. De mikor gondolkodni 
kezdtek, azonnal észrevették en-

Előre fiatalok, 
a Dunapentelei Vasmű felépítésére! 

nek jelentőségét, Turi Vilmos-
né és a többiek is megértették, 
hogy ez nemcsak nagyjelentősé-
gű önköltségcsökkentést, munka-
megtakarítást eredményez, ha-
nem nagyban megkönnyíti ne-
kik, háziasszonyoknak a dolgát 
is. A konyhára szükséges leg-
fontosabb élelmiszer és fűszer-
féléket már elsején megvásárol-
hajták egész hónapra, amikor 
hazamennek a gyárból. Nem kell 
mindenért elszaladni a boltba, 
otthon találják a szükséges cik-
keket. Ez azonban csak az 
egyik, a másik pedig az, h o g y | 
azok a dolgozók, akiik eddig még 
nem tudtak kellő beosztással él-
ni, most megtanulhatják kerese-
tük jó beosztását. Sokkal több 
mindenre jut igy nekik, mint 
eddig. 

Örömmel fogadták a havi 
bérelszámolást a Szegedi Ken-
derfonóban is. Tóth Erzsébet 
reggel, amikor az üzembe ment, 
még nem olvasta az újságban, 
de később, amikor értesült róla 
a népnevelőktől, igy válaszolt: 

— Ez biztosan jó dolog, mert 
Pártunk akarja és az még min-
dig jót tet t velünk. En eddig is 
gondosan beosztottam a kerese-
temet, de ezután,, ha az egész 
havifizetés a kezemben lesz, 
még sokkal jobban beoszthatom 
és biztos vagyok benne: több 
mindenre telik is majd. 

Alig másfél hete jelent meg a 
DISZ Központi Vezetőségének felhí-
vása a magyar ifjúsághoz, hogy mi-
iéi többen jelentkezzenek a Duna-
'enteiei Vasmű felépítéséhez• hazánk 
gyík legszebb büszkeségének az if-
úsági városnak felépítésére. 

Ez a felhívás szegedi, de orszá-
,'os viszonylatban is kellő vissz-
angra talált a fiatalok között. Köz-

vetlenül a felhívás után napról-nap-
a ifjúmunkások, értelmiségi és pa-
asztfiatalok jelentkeztek titkárnő-
unkon. hogy részt akarnak venni a 

DjSZ felhívására a Dunapentelei 
Vasmű felépítésében. Azt• hogy mi 
Magyarország büszkeségét, az ifjú-
víg városát Pártunk vezetésével si-
keresen felépítsük, ahhoz szükséges, 
ogy üzemeinkből területi szerveze-
einkből tömegével jelentkezzenek 
"tatalok és váljunk hasonlóvá a leni-
ni Komszomolhoz. váltsuk valóra a 
kongresszuson tett igérentünket és 
ezen keresztül válhassunk Pártunk 
segédcsapatává, a szocializmus épí-
tésének, a termelési frontszakasz 
rohamcsapatává. 

Megtisztelő feladat a fiatalok szá-
mára. hogy ilyen komoly munkát bí-
zott ránk a Párt. Azon kell lennünk, 
hogy ezt a feladatot a legnagyobb 
odaadással végre is hajtsuk Szege-
den is éppenúgy. mint szerte az or-
szágban, tömegévei kell jelentkez-
niük a fiataloknak. Nem baj az. ha 
nem is vagyunk kőművesek, asztalo-
sok, vagy ácsok. Ha nem vagyunk 
azok, majd megtanuljuk ezt a mes-
terséget. Kemenes Miklós elvtárs sem 
mesterember és mégis bátran jelent-
kezett és megtisztelő kötelességének 
érezte, hogy résztvegyen ebben a 
nagy alkotó munkában. Azzal a ké-
réssel fordult a DISZ városi bizott-
sághoz. ehhez a nagy szocialista 
munkához őt is alkalmazzák. ,,Tel-
jes egészében megértettem azt — 

írta a levélben —. hogy ez a munka 
a mi országunk és egyúttal az egész 
béketábor erejét növeli. Tudom és 
érzem, ha felépül ez az erőmű, az a 
mi szocialista államunk büszkeségét 
fogja jelenteni. 

Kérem, hogy az asztalos, vagy kő-
műves szakmába osszanak, mert ezt 
szeretném kitanulni, de ha cz nem 
lehetséges, akkor örömmel vállalom. 
ha mint segédmunkást alkalmaz-
nak is. 

De ezenkívül számtalan hasonló 
levél érkezik hozzánk, hogy továb-
bítsuk a DISZ Központi Vezetősé-
gének. Ábrahám Pál ifjúmunkás, a 
Petőfi-telepi DISz-szcrvezet tagja 
például szintén becsülettel akarja 
képviselni a DfSZ szervezetét és jó 
munkával készül arra hogy részt-
vehessen a nagyszerű feladat végre-
hajtásában. 

Ezek a fiatalok jelentkezései bi-
zonyítják. hogy Szeged fiataljai is 
megértették a felhívást, szemük elölt 
lebegnek a Komszomol hős erőfeszí-
tései a Komszomolszkaja város fel-
építésében. Ebben a jelentkezésben 
is vegyünk példát a Komszomolista 
hős fiatalokról. De vegyünk példát a 
koreai fiatalokról, akik százával és 
ezrével jelentkeznek a koreai nép-
hadseregbe hogy fegyverrel kezükbe 
védhessék hazájukat, a békét. 

Nekünk az épitő munkára• a szo-
cialista alkotó munkára kell jelent-
keznünk s ezen keresztül bebizonyít-
suk erőnket és méltó választ tud-
junk adni az amerikai imperialisták-
nak. 

Előre fiatalok. Pártunk vezetésével 
a Dunapentelei Vasmű felépítéséért! 

Szegedi fiatalok! Ti is vegyétek 
ki részeteket és építsük fel közös 
erővel a dunai vasmüvet, népünk al-
kotó erejének nagyszerű bizonyíté-
kát. a béke erődjét! 

Reszta Miklós. 
DISZ szegedi t i tkára. 

Ujabb jó munkateljesitményekre lelkesítette 
A SZEGEDI KENDER DOLGOZÓIT 

a „ M e g v é d j ü k a b é k é t " - m o z g a i o m f e l h í v á s a 
A „Megvédjük a békét"-mozga- re befejezi jövő évi tervének 50 

tóm Országos Tanácsa szeptember 
24-én felhívást adott ki az ország 
összes békebizottságai cs minden 
dolgozó számára, hogy a november 
4-i és 5-i m a g y a r Békekongresszus 
előkészítéséből valamennyien ve-
gyék ki részüket. A termelés eme-
lésével, elméleti tudásuk fokozásá-
val bizonyítsák be, hogy rájuk 
egyemberként számithat mindig a 
béketábor. 

Ennek a felhívásnak a jelentősé-
gét — amint az eredmények s az 
előkészületek mutatják —, a Sze-
gedi Kenderfonógyár dolgozói is 
megértet ték. A Szegedi Kender bé-
kebizottságai is jót megálltak he-
lyüket megalakulásuk óta eltelt 
időben. i-%. 

Most eddigi eredményeiket, 

tapasztalataikat össacgy iijtve 

kezdték meg a november 4-i és 5-t 
budapesti Békekongresszus előké-
szítését. Ugyanakkor a P á r t irá-
nyításával a lapos munkát végeztek 
a Nagy Októberi Szocialista For-
radalom 33. év-es évfordulója meg-
ünneplésének előkészítésében. A 11. 
Magyar Békekongresszusra és a 
Nagy Októberi Forradalom t iszte-
letére az üzemnek eddig m á r több 
min t 750 dolgozója tette meg fel-
ajánlását . Ebben nagy részük volt 
a békebizottságoknak. Nagyban kö-
szönhető nekik, hogy az üzemben 
számos olyan felajánlás történt, 
mint például Tóth Erzsébeté. Ré-
gebben azt váUaha* december 31-

százalékát, s most . amikor látta a 
békebizottságok lelkes munkáját , 
vál lalására újabb felajánlást tett. 
Boldogan mondja : 

— Nem december 31-re, hanem 
már november 7-c előtt 

teljesíteni ezt a vállalásomat- A 
Békekongresszus tiszteletére és az 
Októberi Forradalom nagy ünne-
pére befejezem jövő év első felére 
eső munkámat . 

Ezt a nagyszerű lelkesedést nem 
kis mértékben segítette elő, hogy 
a békebizottsági tagok tevékenyen 
vették ki részüket a termelésből, 
a Békekongresszusra va 'ó szerve-
zésből. 

Vannak olyanok, m i n t Papp 
Józsefné, a,ki éppen most tért át 
a kétgépcs rendszerre, s már 

bét géppel harcol 
a béke megvédéséért. Goldea László-
né elvtársnő sem akar lemarad-
ni a példamutatásban. Erről ugyan 
nem beszél, csak annyit mond: „a 
Békekongresszus napjára teljesítem 
ezévi tervemet. '1 

— Ez tenne az egyik, amivel a 
m a g a m részéről elő szeretném se-
gíteni a Békekongresszus sikerét 
—, teszi hozá. Ezenfelül még a 
mai nap folyamán versenyre hív-
juk ki a vizesfonó osztályt. Ennek 
a kihívásnak a következők a pond-
jai: Vállaljuk, hogy gyönyörű 

„békesarhot" késaitünh 

kollektív munkával, ezenkívül a 

legjobban megszervezzük a pénte-
ki és a szombati békebizottsági tit-
kár i beszámoló gyüte-seket. A ver-
seny egyik pontja még az is, hogy 
melyik bíkebizottsági t i tkár t a r t 
jobb beszámolót, melyik beszámoló-
hoz szólnak hozzá többen és me-
lyik üzemrészlegből vonulnak fel 
legtöbben a vasárnapi kiildöttvá-
lasztó nagygyűlésre. 

Néhány nappal ezelőtt hasonló 
versenykihívást fogadott el a 11-es 
alapszervezetben Király Károly 
elvtárs békebizottsága is. Többek 
között ők . is vállalták, hogy a 
„Megvédjük a békét"-mozg?.lom 
október 25-i felhívásának ismerte-
tésével, jó szervező munkával el-
érik, hogy 

valamennyien ott lesaneh 
vasárnap a békenagygyűlésen és 
továbbra is kiveszik részüket a bé" 
kcharcból-

Ez azonban még csak egyik ré-
sze a nagy készülődésnek. Az el-
múl t napokban a bákebizottságok 
elgondolása alapján t iz nagy di-
szes plakátot készítettek az üzem 
dolgozói. Ezekre a plakátokra a 

dolgozók személyesen irták rá a 
Nagy Októberi Forradalom t iszte-
letére tet t munkafelajári-ásaikat, s 
elküldték Rákosi elvtársnak. Meg-
írták neki, hogy a Szegedi Kender 
dolgozói ezeknek a felajánlásoknak 
a végrehajtásával akar ják k imuta t -
ni a nagy Szovjetunió, Pár tunk és 
Rákosi elvtárs i ránt érzett szerete-
tüket, igy védik a békét. 

A Magyar Kender legjobb dolgozói 
21 ezer forint jutalmat kaptak 

az igazgatói alapból 
A Magyar Kender legutóbbi ter-

melési értekezletén az üzem dolgozói 
kiértékelték az ötéves terv első évé-
nek harmadik negyedévében elért 
eredményeket. Bossányi elvtárs, 
vállalatvezető beszámolójában töb-
bek között a következőket mondotta: 

A deficites vállalat, már régen a 
inulté. Ma már elmondhatjuk, hogy 
Pártunk vezetésével kimagasló ered-
ményeket értünk el, Igy például 
a harmadik negyedév utolsó havi 
átlag-tervteljcsítése üzemünkben 
110.2 százalék, s emellett hatalmas 
önköltségcsökkentést és sokmillió 
forintos nycrcségbeiizetést értünk el. 

A továbbiakban elmondotta, hogy 
ezek az eredmények a dolgozók meg-
erősödött öntudatának, a fizikai es 
értelmiségi dolgozók harcos össze-
fogásának köszönhetők. Külön ki-
emelte az üzemrészek közül az erő-
telepet, ahol az üzemi háromszög 
szoros kapcsolatot tart a dolgozók-
kal, segíti őket, felszínre hozza és 
fejleszti alulról jövő kezdeményezé-
seiket. Rámutatott a hibákra is. 
Külön hangsúlyozta, hogy a munka-
fegyelem és üzemtisztaság terén még 
komoly követelmények vannak. Fel-
hívta a dolgozók figyelmét a szakok-
tatásba való bekapcsolódás nagy 
fontosságára, valamint a minőségi 
munkára. 

'A' termelési értekezleten értesül-
tek arról is, hogy kiket terjesztet-
tek fel kiváló munkájuk következ-
tében a „Szakma legjobbja" cimére. 
Ezek a dolgozók: Sebők Magdolna 
copsolónő, tanácstag, 125 százalékos 
normateljesítésével, 1951 február 14-i 
tervelőirányzatának teljesítésével 
Hegedűs Jánosné. akinek a norma-
teljesítése 104 százalék és 1951 már-
cius 1-i tervelőirányzatán dolgozik. 
Dobák Pálné szövő, 100 százalékos 
normateljcsítésével és 1951 január 
31-i tervteljesítésévcl, Szeles Pálné, 

112 százalékos normateljcsítésével és 
1951 február 8-i tervének teljesítésé-
vel. Továbbá Jassó István gépkocsi-
vezető, aki százezer kilométert tett 
meg a személygépkocsival, nagyobb 
javítások nélkül. 

Ezután a 21 ezer forint jutalom 
kiosztására került sor. A legjobb 
hatvan teljesítménybérben dolgozó 
egyenként 3—400 forintos kitüntetés-
ben részesült. Jutalomban részeültek 
többek között kiváló munkájuk, 
alacsony hulladékszázalékuk és jó 
tervteljesítésük révén a következők: 
Halasi Lászlóné 400 forint, 120 szá-
zalékos tervteljesttéssel, 0.8 százalé-
kos hulladékkal. Keresztes Imréné, 
aki december 18-i tervén dolgozik, 
300 forint, Turu Ferencné 124 szá-
zalékos tervteljesítése és mindössze 
0.5 százalékos hulladéka révén 400 
forint, Magyar Béláné tanácstag, ki-
váló munkájáért 400 forint, Sebők 
Vera. aki 119 százalékra teljesítette 
tervelőirányzatát 400 forint, Obis 
Ede 127 százalékos tervteljesítéséért 
hulladékának 0.11 százalékra való 
leszorításáért 400 forint, Dümösi 
Mária, aki 125 százalékra teljesili 
tervét 300 forint, Dobó Valéria, 12S 
százalékos tervteljesítéséért 400, 
Lindák Zsuzsanna a legkiválóbb 
munkát végző, legkisebb hulladékot 
elérő, tervét 127 százalékra teliesítö 
copsoló 300 forint és Sziráki Klára, 
aki 1951 január 19-1 tervén dolgozik, 
300 forint kitüntetést kapott. 

A lelkes hangú termelési értekez-
let a dolgozóknak azzal az elhatáro-
zásával fejeződött be, hogy minden 
eddigi munkavállalásukat haláridőre, 
maradéktalanul végrehajtják. sőt 
túl is teljesítik. tovább fokozzák 
eredményeiket és méltóképpen ün-
neplik meg közeledő két nagy ünne. 
piinket, november 2-át és november 
7-ét. 

Tornatermet avatott az ipari tanulóiskola 
A régi rendszer szegedi inasiskolája 

kirakatiskolának épült. Kívül szép 
és modern volt, belül azonban 
hiányoztak azok a feltételek, ame-
lyek egészséges, művelt. képzett 
szakmunkások neveléséhez szüksé-
gesek. Nincs az iskolának rendes 
udvara, de tornaterme se volt eddig. 

'A' tanácsok megalakulása ezen a 
téren is forradalmi változást hozott. 
A Csongrád Megyei Tanács segítségé-
vel és az ifjúság áldozatos, önkéntes 
rohammunkájával most, elkészült az 
iskolai tornaterem. 

Zimonvi Ilóbert elvtárs, a MTII 
helyi kirendeltségének vezetője adta 
át ünnepélyes keretek között, a ta-
nács nevében, iskolánk ifjúságának 

az ú j tornatermet. Kiss Kálmán 
igazgató elvtárs vette át és beszédé-
ben hangsúlyozta azokat az erőfeszí-
téseket és áldozatokat. melyeket 
Pártunk vezetésével népi demo-
kratikus kormányzatunk hoz az ipari 
tanulók tökéletesebb kiképzése érde-
kében. Fodor Gyula eltanuló. az 
ifjúság nevében köszönte meg Pár-
tunknak és a tanácsnak az ú j torna-
termet és ígérte, hogy még jobb ta-
nulással hálálják meg ezt az aján-
dékot. 

Az ünnepség nagyszabású sportver-
senyekkel, bemutatókkal folytatódott, 
majd a tanácsok éltetésével, az Inter-
nacionálé hangjai mellett ért véget. 

Klein Frigye* 


