
Rákosi elvtárs iránti szeretet lelkesíti jobb munkára 
a szegedi üzemek dolgozóit 

November másodikát. Rákosi elv-
társ kiszabadításának tizedik évfor-
dulóját valamennyi becsületes ma-
gyar dolgozó ünneppé avatta, mert 
tudja. hogy mit köszönhet a magyar 
dolgozó nép vezérének, Rákosi elv-
társnak. Éppen ezért készülnek lel-
kesen az évforduló megünneplésére. 
Tudják, azzal okoznak a legnagyobb 
örömet Rákosi elvtársnak, ha az év-
forduló alkalmából is erősítik orszá-
gunkat; munkafelajánlással, többter-
meléssel. 

A DÉMA Cipőgyár 
dolgozói az évforduló tiszteletére 
békemüszakot tarlanak. hogy újabb 
nagyszerű eredményekkel köszöntsék 
szeretett vezérüket, Rákosi elvtár-
sat . Ezen a napon a dolgozók olyan 
eredményt akarnak elérni, amely 
méltó lesz Rákosi elvtárs kiszabadu-
lása évfordulójának megünneplésé-
hez. November 2-re gyönyörűen fel-
díszített üzemben, termelésük foko-
zásává] mutatták ki szeretetüket és 
hálájulkat Rákosi elvtárs iránt. 

A Magyar Kender 
dolgozói egységesen ígérték, hogy az 
előző havi átlagteljesítményüket t f z 
százalékkal emelik és nagy figyel-
met fordítanak a minőség fokozásá-
ra is. Felajánlották még. hogy 
csökkentik a selejtet és az önkölt-
séget. ígéretet teltre arra, hogy a 
november 2-án elért teljesítményü-
ket a jövőben is megtartják. gót fo-
kozzák. Ezen a napon a kultúrcso-
port és az üzem énekkara ünnepi 
műsort rendez. 

A Szegedi Jutafonógyár 

fcldekorálják Rákosi elvtárs iránti 
szeretetük kifejezésére. 

A Paprikabeváltó NV 
dolgozói elhatározták, hogy eddig 
elért eredményeiket három százalék, 
kai teljesitik túl november másodi-
kára. A munka jó megszervezésével 
november másocjikáig 45 tonna sze-
net megtakarítanak. amely 9000 fo-
rintot jelent a dolgozók államának. 
A malom dolgozói elhatározták, 
hogy 8000 forint értékű anyagmeg-
lakaritást érnek el november 2-ig. 
A hasító dolgozói általában négy-öt 
százalékot ajánlottak fel, hogy be-
bizonyítsák: továbbra is követni 
akarják a Párt és Rákosi elvtárs 
útmutatását, ötéves tervünk mielőb-
bi befejezése és a szocializmus mi-
előbbi felépítése érdekében. 

.A Szegedi Lemezgyár 
dolgozói valamennyien több, jobb 
munkát végeznek s ezévi tervüket 
november másodikára befejezik. Az 
üzemet az évforduló tiszteletére 
gyönyörűen feldekorálják, hogy ez-
zel is kifejezzék azt a szeretetet" 
hálát és hűséget, amely az üzem 
valamennyi dolgozóját Pártunk és 
az egész dolgozó magyar nép scere-

tett vezéréhez fűzi. Az üzem kul-
túresoportja is nagy lelkesedéssel 
készül a történelmi jelentőségű év-
fordulóra és ezen a napon szines 
kultúrműsort rendeznek az üzem 
kultúrtermében, melynek keretében 
egyfelvonásos színdarabokat, ének-
számokat és szavalatokat adnak 
elö. 

• 
Ezek a felajánlások bizonyítják, 

hogy a magyar dolgozó nép — köz-
tük a szegedi dolgozók is — a bé-
kéért folyó harcból még fokozottab-
ban akarják kivenni részüket. A 
dolgozók fogadalmaiban benne van 
minden szeretet és hála. amely a 
Szovjetunió és Rákosi elvtárs felé 
árad minden becsületes magyar dol-
gozó részéről Magasabb teljesítmé-
nyeikkel akarják és fogják megün-
nepelni azt a napot, amelyiken sze-
retett vezérünk, Rákosi elvtárs t f l 
évvel ezelőtt kiszabadult börtönéből 
és újra megkezdte harcát az egész 
magyar dolgozó nép érdekében, 
hogy hazánk is mielőbb megindul-
hasson azon az úton. amelyen a 
Szovjetunió dolgozói. Sztálin elvtárs 
bölcs irányításával haladnak a szo-
cializmus. az emberiség boldog jö-
vője, az osztálynélküli társadalom 
kialakítása felé. 

Szeged tudósai a békeharcban 
Munkafelajánlásokkal készülnek a Béke Hívei 

II. Világkongresszusára 
A magyar dolgozó nép széles tö-

megei megértették a II, Békevilág-
kongresszus rendkívüli jelentőségét 
Tudják, hogy egyre fokozódó harc-
cal, szilárd helytállással lehet csak 
kiütni a tűzcsóvát a háborús gyuj-
togatók kezéből és megvédeni elle-
nük a békét. Tudósaink átérzik ezt 
az igazságot, hogy tantlani. tanulni 
és tudományos szakmunkát kifejteni 
csak békében lehet. Éppen ezért a 
legnagyobb lelkesedéssel csatlakoz-
nak a munkásság ég ifjúság meg-
mozdulásához. Lelkesen, odaadóan 
készülnek ők is a békekongresszusra. 
Tudósaink erre az alkalomra jelen-
tős munkafelajánlásokat ts tettek. 

Fodor Gábor elvtárs, egyetemi 
tanár, a Szerveskémiaf Intézet igaz-
gatója. Kossufh-dfjas tudós munka-
felajánlásában vállalta, hogy dr Ko-
vács Ödön egyetemi adjunktussal, 
továbbá Szabó Imre és Szabadi 
Gyula tudományos segédmunkaerők-
kel közösen, december l-ig befejezi 
egy új. magas vérnyomásban szen-
vedő betegek gyógyítására szolgáló 
gyógyszer alapanyagának elkészíté-
sével kapcsolatos kísérleteit. Ennek 
az alapnak a gyártásától függ - 1 "nr 
is. hogy ezt a gyógyszert Magyaror-
szágon elő lehessen állítani, A kf-

Lelkes gyűlésen választották meg 
a szegedi Járási Tanács végrehajtó bizottságát 

dolgozói is fokozott munkával ün-
neplik ezt uz évfordulót. Megfogad-
ták, hogy 22 százalék maglcnkóc helyet 
helyett '24 százalékot kevernek bc,' 
hogy ezzel Is elősegítsék a hazai 
anyagok nugyobbinérvíi felhasználá-
sát. Vállalták, hogy az anyagtaku-
rékosság terén tiz százalékkal csök-
kentik u selejtet. Az évforduló tin-
iiepélyessebbé lélclére már meg-
kezdték a szebbnél szebb pinkátok 
és feliratok készítését is. A szövő, 
fonó és varrodarészleg dolgozót dl-

A községi tanácsok megalakulá-
sa u tán megalakult hétfőn dél-
előtt a szegedi J á r á s i Tanács is. 
A falvak küldöttei, dolgozó parasz-
tok, üzemi dolgozók, gépállomások 
dolgozói, értelmiségiek foglaltak 

a Járás i Tanács-házának lcul. 
túrtermében. Az ülés megkezdése 
előtt lelkes kis úttörők vidám éne-
ke tölti meg a nagytermet . Negyed 
11-kor megkezdődik az ülés. 

A tanács alakuló ülését a vá -
lasztási bizottság elnöke, Faragó 
János elvtárs nyi t ja meg. Törvé-
nyesnek nyilvánítja az október 

szliési v« hi t ' k k" eá mázt 2 2 - i választást, ma jd bejelenti, 
és most ' Tzóifversenveznek * hogy a . í 6 ' ^ 8 z a ™ f s eredménye 
melyik üseiprész dolgozói jut tat ják 9 7 3 sza/alek a Népfront jeloltjei-
legjobhan kifejezésre n díszítéssel re. Rövid beszédeben rámuta t a 

tanácstagok hata lmas feladataira, 
a nagy felelősségre,, amivel válasz-
tóiknak, a dolgozó népnek tar tóz , 
nak. 

Hntvannégyezer ember várja , 
hogy Ügyüket a tanács tagjai 

becsülettel képviseljék. 
Ezután a megbízóleveleket osz-

tották kf. Boldogan szorongatják 
az ú j tanácstagok kezükben a 
nemzetiszínű és pirosszegélyes 
megbízóleveleket, az útravalót a 
dolgozó nép vezetéséhez. — A 
megbízólevelek kiosztása után 
Turi József elvtárs, a Szegedi J á -
rási Párbizottság t i tká ra , a Nép-
frontbizot tság elnöke vet te át a 
szót. Beszédében kitért arra, 
hogy a szegedi Járás i Tanács ami-
óta működését megkezdte, m á r be-
bizonyította tettrekészségét. 

Része van a tanács jó munká-
jának abban, hogy a termény-
begyliiéshen, de az őszi szán-
tás-vetési munkák elvégzésé-
ben is a megve négy járása 
közül a szegedi járás lett az 

első. 

A dolgozó nép megbízható f iai 
képviselik ezután a nép ügyét a 
közigazgatásban is — fo ly ta t ta 
Turi elvtárs. Államunk minden 
intézményében — így a tanácsok-
ban is — a munkásosztály vezeté-
sével a parasz tság nagyszámú 
részvételével a dolgozó népé a 
szó. Éppen ezért 

a tanács minden tagjának h a r . 
cos énítőjénok kel! lennie a 
szocializmusnak. de harcos 
tag jának kell lenuj a Szovjet-
unió vezette béketáhornak is. 

Éljenek a tanácsok, éljen nagy 
Pár tunk és szerete t t vezérünk, 
Rákosi elvtárs — fe jez te be beszé-
dét Turi elvtárs. 

A jelenlévők szűnni nem akaró 
tanssal ürrvmelték. a Pár tot , a t a -
nácsokat, Sztálin és Rákosi elv-
társakati 

Ezután Farkas Sándor elvtárs, 
jegyzőkönyvvezető felolvasta a ta-
nácstagok neveit. 

tV.eml dolgozók- dolgozó na-
rnszleV ért- 'm'séslek. gépállo-
más dolgozói narasTinsszonyok 

a tnnáes fagjni. 
Sorban olvaslak a npveket: Pamitk 
Istvánné, tszcs-tag Szatymaz, Vér 

Is szeretett vezérünk. Rákosi elvtárs 
Iránt érzett szeretetüket. 

Az Ecsetgyár 
i ,) 

dolgozój Rákosi elvtárs kiszabadu-
lásának tizedik évfordulója tiszte-
letére fokozzák munkájuk termelé-
kenységét. Különösen kiemelkedik 
felajánlásával Kása Erzsébet, aki 
160 százalékos teljesítményét tfz 
százalékkal emeli f e l Ugyanezt 
igérte Faragó Ilona és Zsurkán Ist-
vánné is. Az Ecsetgyár dolgozói az 
évforduló, tiszteletére vállaltak még 
azt is hogy november tizedikére be-
fejezik ezévi tervüket, hogy méltó-
képpen adjanak kifejezést november 
2. .jelentőségének. 

A Tiszamenti Fűrészek 
szegedi telepének dolgozói Rákosi 
elvtár,; iránt érzett hálájuk és sze-
retetük 1elé(ll az ezévi fervlemara-
dásnkat november másodikára be-
hozzák. Az üzemfenntartó részleg 
dolgozói az évforduló tiszteletérc 
gyors ga'ter gépkocsit készítenek. 
hogy ezzel is gyorsítsák a termelés 
menetét. 

A Gázüzem 
dolgozói közül 6l-en tetteik felaján-
lást. A gázfülőház dolgozói a gáz 
kalóriáját 3600 kalória fölött fart-
ják és ezt a minősége' november 2 
után is állandósítják. A kovácsmű-
hely dolgozói Ígéretet tettek arra. 
hogy az eddig elért eredményüket 
két százalékkal emelik. Az üzem 
munkásainak példamutatását köve-
tik az értelmiségi dolgozók is, hogy 
minél ünnepélyesebbé tegyék Rákosi 
elvtárs kiszabadulásának tizedik év-
fordulóját. 

A Szegedvidéhi 
Téglagyárak NV 

dolgozót a Kevtész Téglagyárban el-
határozták, hogy a nyersgyórtás te-
rén tiz százalékkal emelik teljesít-
ményüket és bárom százalékról fél 
százalékra csökkentik a selejtet. Az 
évforduló tiszteletére ú j brigádot 
szerveznek és az égetésnél tiz szá-
zalékkal csökkentik u szénfogyasz-
tást. A Keramit Téglagyár dolgozói-
nak kihordó, behordó és rakodó-
munkásai ötszázalékos' leljesltniénv-
emelésl ígérlek. A fűtők ezen a na-
pon tiz százalékkal csökkentik a 
szénfogyaszlást és az elért ered-
ményt továbbra is megtartják. Az 
üzemek dolgozói mindkét üzemet 

Dezső bőripari munkás, Markovjev 
Vazul, Horváth Pálné gazdálkodó, 
Gyuris Ilona ÁMG dolgozó, Nyéki 
Lajos rendörföhadnagy, özv. Rácz 
Kálmánné tanítónő, Nagy Péter 
kisiparos, Pálinkó Lajos közalkal-
mazott és még sokan mások, akik a 
dolgozó nép minden rétegét képvi-
selik a Járási Tanácsban. 

Miután a Járási Tanács megala-
kulását az elnök kimondta. Fodor 
T'erenc, a ruzsajárási ..Kiss Imre' ' 
termclőcsoport elnöke javaslatot tett 
a végrehajtó bizottsági tagok meg-
választásra — amit az értekezlet el 
is fogadott, A végrehajtó bizottság-
ban is van párttag, pártonkívüli, 
gyárimunkás, egyénileg dolgozó pa-
rászt. tszcs-tag, délszláv dolgozó. 
Mind-mind olyanok, akik már 

eddig ts bebizonyították Jó 
munkájukkal, hogy méltóak a 
járás batvannégyezer választó-

jának előlegezett bizalmára. 
A végrehajtó bizottság ezután 

megválasztotta az elnököt, elnökhe-
lyettest és 'titkárt. A járási végre-
haj tó bizottság elnökéül Vér De-
zsőt, elnökehelyettesül Bodó Ist-
ván pártonkívüli dolgozó parasztot, 
t ' tkárá Vereczki Jánost választották. 

A Megyei Tanács nevében Oláh 
Mihály elvtárs üdvözölte a Járási 
Tanács tagjait, majd kis úttörők 
virágcsokrokat ajándékoztak a vég-
rehajtó bizottságnak és fogadalmat 
tettek a járási úttörők nevében, hogy 
ö felnőttek békeharcát — amit az 
egész ország, de az egész világ dol-
gozóinak jobblétéért vivnak — jó 
tanulással hálálják meg. 

Rákosi Mátyás elvtársnak. 

A tanácstagok részéről többen fel-
szólaltak. Faragó János Ígéretet tett, 
hogy 

munkáját a jővőben még foko-
zottabban a nép érdekének 

megfelelően végzi. 
Pamuk Istvánné megfogadta, hogy 
a Magyar Dolgozók Párt ját és a 
tanácsot a nép jobblétéért vívott 
harcában fa lun is mindenben t á -
mogat ja . 

Körösi Ferenc, a sándorfalvi ter-
melőcsoport tagja ezeket mondotta: 

— Megfogadjuk, hogy a terme-
lés front ján ezután még kemé-
nyebben megálljuk a helyünket, 
hogy ezzel, ls megkönnyítsük a 

tanács munkáját . 
Végül Vér Dezső, a járás i vég-

rehaj tó bizottság újonnan megvá-
lasztott elnöke vet te á t a szót. 
A végrehajtó bizottság nevében 
fogadta, hogy 

munkájukban a Pá r t i rányí tá-
sát mindfg szem előtt t a r t j ák , 
mindenkor a dolgozó nép é r -
dekének megfelelően dolgoz, 

nak. 
Az újonnan megalakult Já rás i 

Tanács táviratot küldött Rákosi 
Mátyás elvtársnak, az MDP csong-
rádmegyei Pártbizot tságának és 
a Megyei Tanács végrehaj tó b i -
zottságának. Rákosi elvtársnak 
küldött távirat a következőképpen 
hangzik: 

Budapest 
A szegedi Járás i Tanács megalakulása alkalmából harcos üdvöz-

letünket küldjük Rákosi e lvtársnak. ígér jük , hogy a tanács és a 
végrehajtó bizottság valamennyi tagja azon igyekszünk, hogy 
minden munkánkkal a dolgozó nép érdekeit szolgáljuk és közelebb-
hozzuk a dolgozók tömegeit a népi közigazgatáshoz. ígér jük, hogy 
Rákosi elvtárs vezetésével minden erőnkkel harcolunk a szocializ-
mus építéséért és a háborús gyuj togató amerikai imperialisták és 
az itt megmaradt ügynökeik ellen. 

Szegedi Járás i Tanács. 

„Igy akarom megköszönni 
a Szovje!unió hőseinek . . . " 

boldogabb a Nagy 
Forrada-

Néhány nap múlva, 
Októberi Szocialista 
lom 33-ik évfordulóján a dolgo-
zók szabadságának hajnalát ün-
nepli az egész haladó emberiség. 
Ezt a napot, a szovjet emberek 
példáját követve, a népi demo-
kráciák dolgozói is munkafel-
ajánlásokkal, a termelés fokozá-
sával, a minőség javításával és 
az önköltség csökkentésével ün-
neplik. 

Mi, a Gyógyáruértékesítő Vál-
lalat dolgozói tudjuk, mit nyúj-
tott számunkra a Szovjetunió 
felszabadító harca, amikor füg-
getlenné, szabaddá tette népün-
ket, biztosította számunkra azt, 
hogy szabad országban szabadon 

építhessük szebb és 
jövőnket. 

Annak tudatában hogy a bé-
ketábort a termelés fokozásával 
ig erősíthetjük, a Nagy Októberi 
Szociailista Forradalom évfordu. 
lójára, november 7-ére vállalom, 
hoigy novemberiben és december-
ben 100 százalékos teljesítmé-
nyem helyett 130 százalékot 
érek el. Igy akarom megköszön-
ni a Szovjetunió hőseinek, a di-
csőséges Szovjet Hadseregnek, 
hogy én is szabadon és boldogan 
élhetek ebben az országban, 
amely mia már valóban a miénk, 
a magyar dolgozóké. 

Gál Terézia 
a Gyógyáruértékesítő Vállalat 

dolgozója 

serieteket a i intézet 1950. évben 
népi demokráciánk áldoza'készsé-
géből beszerzel nagynyomású keve-
rőkészülékben végzi Ezzel is ki 
akarják fejezni — Fodor Gábor pro-
fesszor és munkatársai — a béké-
ért való harcos kiállásukat és afct. 
hogy tudományos kutatásukat a 
gyakorlati élettel kapcsolaiban a 
nép szolgálatába akar ják állítani. 

Kövesdi Pál, a pedagógiai főis-
kola tanára, tanácstag, felajánlásá-
ban vállalta, hogy hallgatóit a no-
vember havi kis kollokviumaik si-
kere érdekében a hiva'álos tanórá-
kon kívül korrepetálásban részesiti. 
Ezeken az órákon az anyaggal kap-
csolatos nehézségeik, problémáik 
megmagyarázásával is elősegíti 
munkájukat. Vállalta továbbá, hogy 
a hallgatók gyakorlati képzését 
szolgáló fizikai gyakorlatok kaié 
eddig még nem szerepelt gyakorla-
tot állít be. ..Fényhullámhosszmérés 
réssel" címen. 

Vállalta még Kövesdi professzor 
azt is. hogy egy készülőben lévő 
dolgozatát, amelynek címe „A di-
polfolyadckok elektromos vesztesé-
géről". idő előtt, a Békekongresszus 
idejére befe jed . 

Dr He'ényi Géza, a szegedi egye-
tem belgyógyászati klinikájának 
igazgató/a. Kossuth-díias tudós azt 
vállalta, hogy a belgyógyászati 
tankönyvet. amelyen most dolgozik• 
idő előtt, a hét végére befejezi. 

Dr Kalmár László elvtárs, a sze-
gedi egyetem rektora felajánlotta, 
hogy előadását — amelyre a buda-
pesti Bolyai János matematika; tár-
sulat kérte fel — idö előtt, a Béke-
kongresseus előtt megtartja. Kal-
már elvtárs egyébként igen elfoglalt 
tudós. A rektori teendőkön kivül a 
matemaükaj karon hetenként 14 
órán át előadást és gyakorlatot 
tart. miközben a tanulók részére, 
három fö részből elkészíti a jegyze-
tet. Ezenkívül szakfelügyelője a 
szakérettségi gimnáziumnak, * 

Ez a néhány példa is mutatja. hogy 
Szeged tudósai is tisztában uannak 
azzal; a háborús veszéllyel szem-
ben egyre ütőképesebbé és egyre 
egységesebbé kell tennünk a világ 
dolgozó millióinak béketáborát. Két 
lehetőség áll minden ember előtt; 
béke vagy háború. Szeged tudósai 
a békét akarják, szilárdan helyit 
akarnak áüni az egyre erősödő bé-
ketáborban, erről tesznek bizonysá-
got felajánlásaikkal is. ' 

Mi is felsmeljlik szavunkat 
a béke mellett.. . 

A békéért folyó harcnak igém 
jelentős áldomása volt október 
22-e, a tanácsválasztások napja, 
— de közvetlen utána egy má-
síik nagyjelentőségű állomása 
is lesz —: a magyarországi Bé-
kekongresszus. Az üzemek dol-
gozói termelésük fokozásával 
harcolnak a békéért és ők mu-
tálnák nekünk, diákoknak is pél-
dát. Mi sem maradhatunk ki a 
békéért folyó harcból, lelkesen, 
harcosan akarunk felkészülni er-
re a harcra. A Tömörkényi 
leánygimnázium H/'b osztálya, — 
de a többi osztálya is — felaján-
lást tettek a Békekongresszus 
sikere érdekében. Vállaltuk, hogy 
tanulmányi eredményeinket je-
lentősen megjavítjuk, megszilár-
dítjuk a fegyelmet, hogy ezzel 
szolgáljuk a béke ügyét. Es ezt 
a vállalásunkat végre is hajt-
juk, hogy ezzel ls tanújelét ad-
juk annak, hogy a munkások és 
dolgozó parasztok sorai mögött 
ott vannak a tanuló fiatalok is, 
akik ugyanugy, mint az ország 
becsületes - dolgozói, felemelik 
szavukat a béke mellett. 

Gáspár Zsuzsanna, 
Tömörkény leánygimná-

zium H/b oszt. 

Elméleti színvonalunk 
emelését s e g í t i elő 
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