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Megtartotta első ülését a Városi Tanács 
végrehajtó bizottsága 

Ax őszi mélyszántás elvégzésében versenyben áll Szeged, a járással 
Hatvanlakásos bérház építését tervezi a Tanács 

If szegedi Városi Tanács végrehaj-
tó bizottsága csütörtökön tartotta el-
ső ülését, Dénes Leó elvtárs üdvö-
zölte a végrehajtó bizottságot, majd 
felhívta a végrehajtó bizottság fi-
gyelmét arra, hogy a tanács a leg-
nagyobb tömegszervezet, amely a 
pártonkívüli tömegeket a Párthoz 
kapcsolja és egyben közvetlen érint-
kezésbe hozza a széles néprétegeket 
az államigazgatással. 

Nekünk itt Szegeden az a hiva-
tásunk, hogy helyi vonatkozás-
ban megteremtsük a közvetlen 
kapcsolatot Szeged dolgozóival, 
Igy igyekezzünk városunkat igaz-

gatni. 
A továbbiakban Dénes elvtárs rá-
mutatott arra, hogy nagy feladato-
kat kell megoldania Szeged város 
végrehajtó bizottságának gazdasági 
téren. De a felada'lok megoldására 
meg is vannak az erőforrásaink, 
amelveket fel kell kutatnunk. Fog-
lalkoznunk kell többek között a vá-
ros iskolaviszonyaival és gyermek-
jóléti intézményeivel is. Foglalkoz-
nunk kell mindazokkal a kérdések-
kel, amelyeknek megoldásával emel-
ni tudjuk Szeged lakosságának élet-
színvonalát. jólété't és kul lurájá t . 

Ezulán az 'ügyosztályok vezetői 

tették meg jelentésüket. A jelentések | járatot sűrítse, hogy az érkező és 
során 

a végrehajtó bizottság elfogadta 
a szegedi járási végrehajtó bi-
zottság versenyfelhívását az őszi 
mélyszántás befejezésére vonat-

kozóan. 
A versenyfelhívás szerint a mély-
szántást a termelőszövetkezeti cso-
portok november 5-ére, az egyéni 
gazdálkodók pedig november 12-re 
befejezik. A versenyfeltételhez tar-
tozik az is, bogy a mélyszántást 
mindjárt trágyázással végzik. 

Megállapította a végrehajtó bizott-
ság, bogy 

Szeged város zsír- és húsellátá-
sa biztosítva van és biztosítva 

van a biirgonyaetlátás is, 
A dolgozók burgonyakielégítése fo-
lyamatban van. Felhívja a végrehaj-
ló bizottság a dolgozókat, hogy 

igényelt burgonyájukat novem-
ber 10-ig feltétlenül vegyék át 

az árudáktól. 
Szeged lakossága egyéb rétegének 

burgonyaigényét a megyének kiutalt 
burgonyából elégítik ki. 

A végrehajtó bizottság elba'íároz-
ta, hogy felhívást intéz a Villamos-
vasúthoz, hogy a Gazdasági Vasút 
Átrakodó Állomásához a villamos- tokát elfogadta. 

induló vonatokhoz o villamosvonal 
kapcsolása zavartalan és folyamatos 
legyen. 

Felszólítást intéz Szeged Város 
végrehajtó bizottsága a Szegedi Kö-
vezet Vállalathoz, hogy 

a Gázgyár munkálatainál fel-
szedett kövezetet minél hama-
rabb hozza rendbe, mert a bur-
kolatlan utcarészek közlekedési 

akadályokat idéznek elő. 
'X végrehajtó bizottság határozatot 

hozott a r ra vonatkozóan is, hogy 
minden ügyosztályhoz aktívákat oszt 
be a tanácstagok közül, akiknek a 
feladata az lesz, hogy a legközvetle-
nebb érintkezést teremtsék meg Sze-
ged dolgozói és a végrehajtó bizott 
ság között. 

Zombori János elvtárs, a Szege-
di Pártbizottság titkára indítvá-
nyozta. hogy a város végrehajtó 
bizottsága forduljon a kormány 
illetékes tényezőjéhez azzal a 
kéréssel, hogy Szegeden a kö-
zeljövőben még egy, legalább 
B0 kislakással rendelkező lakó-

házai építsenek fel. 
A végrehajtó bizottság a javasla-

„Elméleti színvonalunk emelésével 
fokozott mértékben lel kell készSlnűnk 

a béke megvédésére" 
— hangsúlyozta Jegyinák elvtárs a Pártoktatás Háza 

megnyitó ünnepségén 

RÁKOSI ELVTÁRSSAL A BÉKE MEGVÉDÉSÉÉRT 

Lendületes műszakokat tartottak november 2-án 
A SZEGEEDI ÜZEMEKBEN 

A béke megvédésének újabb nagyszerű példáját mutatták csütörtö-
kön a szegedi üzemek dolgozói. Valamennyi szegedi üzem-

ben ezen a napon Rákosi elvtárs kiszabadulásának tizedik évfordulója 
és a szombaton kezdődő Magyar Békekongresszus alkalmából béke mű-
szakot tartottak. A szegedi üzemek, gyárak dolgozói ezen a napon még-
jobban igyekeztek megszervezni munkájukat , még lelkiismeretesebben 
végezték feladatukat, hogy emelkedjenek a teljesítmények, csökkenjen a 
selejt és ezzel is erősebb legyen a békefront magyarországi szakasza. 

A Magyar Kenderben már reggel 
negyed 6-kor megszólaltak az üzem 
hangszórói: friss indulókat játszot-
tak és ismertették a béke műszak, 
a béke megvédésének nagy jelentő-
ségét. Háromnegyed hatra már az 
üzemi zenekar hangszercin is fel-
csendültek az indulók. A zenekar a 
kapuban várta a munkára siető dol-
gozókat. A munka a szokottnál is 
nagyobb lelkesedéssel, igyekezettel 
kezdődöfi meg és a vidám, boldog 
hangulatot fokozta, hogy az üzemi 
zenekar sorrajárta az üzemrészeket, 
de még a Ruházati NV és a Rostki-
készitő NV üzemrészeit is, hogy 
zenével köszöntse a dolgozókat. 

Fiatalok küzdelme a békéért 
Egész délelő'tt régen tapasztalt 

nagy lendülettel és munkakedvvel 
haladt a termelés. Csattogtak a ve-
télők és növekedtek a százalékok, 
amelyek jelezték a növekvő munka-
teljesítményekéi, az üzem dolgozói-
nak nagyszerű munkájá t . Igy szület-
tek meg azok a kiemelkedő teljesít-
mények, mint például Kaczur Er-
zsébet négygépen dolgozó szövőnőé, 
aki a tegnapelőtti teljesítményét 26 
százalékkal, Horváth Péterné kétgé-
pes szövőnő pedig tegnapelőtti tel-
jesítményét 11 százalékkal szárnyal-
ta túl. De még a tanulók is lelke-
sen bizonyítékát adták munkaked-
vüknek, a béke megvédése iránt ér-
zett felelősségüknek. Igy például 
Nagy Erzsébet háromhetes tanuló 
tegnapelőtti teljesítményét 40 száza-
lékkal, Kispál Aranka ugyancsak há-
romhetes tanuló pedig tegnapelőtti 
teljesítményét 15 százalékkal halad-
ta tűi . Ugyancsak az üzemben már 
régebben dolgozó fiatalok is mind 
kitűnően megálltak helyüket, igy 
például Palza Gizella 132 százalékos 
teljesítményét 144 százalékra emel-
te. 

Reggel 6 órától este G-ig, vagyis 
másfél műszak alafi az üzem átlag-
teljesítménye 16 százalékkal szár-
nyalta túl az október havi napi át-
lagot. Ezzel a Magyar Kender dol-
gozói felülteljesltették eredeti válla-
lásukat is. amely csak 10 százalé-
kos túlteljesítményről szólott. 

* 

A Textilkombinátban csütörtökön 
reggel fél 6-kor nyolc ifjúmunkás 
iilt össze megbeszélésre a vállalat-
vezető szobájában. Ma az egész 
gyárat a fiatalok vezetik: Pálfi Pi-
roska vállalatvezető, helyettese He-
gyi Ilona. A műszaki vezetést Csű-
ri Gizellla végzi, a raktárt pedig 
Bangó Margit kezeli. Ugyancsak 
fiatal fonónők a különböző részle-
gek mesterei is. Hat órakor, ami-
kor a műszak megkezdődik a vál-
lalat vezetősége elindul az üzembe 
a gépekhez, hogy irányítsa és el-

lenőrizze a termelést. Egész nap 
lelkes munka folyik a Textilkom-
binátban. A vezetőség még késő 
este is az üzemben van, ahol is-
mét megbeszélést tartanak, hogy 
kiértékeljék a napi termelést. A 
délelőtti műszak eredményeit már 
az esti órákban számszerűen is 
tudják. A gyűrűsfonó százhúsz 
százalékot ért el, az előfonó 116-
ot, a nyújtó 114-et, a szalagegye-
sitő 116-ot, a kártoló 112-őt és a 
tisztító 151-et. Az üzem délelőtti 
műszakának átlagos teljesítménye 
120.1 Százalék, — szemben az el-
múlt hetek 109 százalékos napi át-
lagával. 

Még késő este is lázasan folyik 
a munka, reggelre mindeki olvas-
hatja a Textilkombinát faliújság-
jain a lelkes műszak eredményét, 
amelyet a fiatalok teljesítettek, a 
fiatalok vezettek. 

Csúcsteljesítmények felé 
A DÉMA cipőgyárban is ha-

sonló lelkesedéssel vetlek részt a 
dolgozók a békeműszakban. Ki-
emelkedő eredményt ért el Szóráth 
András felsőbőrszabász, aki az-
előtt 156 százalékot teljesített és 
most teljesítményét 188 százalék-
ra emelte. Straszinszki Sándor fel-
sőbőrszabász azelőtt 104 százalé-
kot teljesített, most pedig 182 szá-
zalékot, Szőlősi Sándor kézifelhuzó 
eddigi 166 százalékát 179-re emel-
te. Abonyi József kézifelhuzó 156 
százalék helyett 169-et teljesített. 
Mészáros István 149 százalékot ért 
el 81 százalékos anyagkihasználás-
sal. Dobos Mária tüzőnő 138, 
Káity Józsefné 143, Jávorkai Gyu-
láné pedig 139 százalékos teljesít-
ményével tünt ki. 

A békeműszakban jó munkát vé-
geztek a DEMA dolgozói. Az üzem 
átlag ezen a napon 104 százalék 
volt. A legszebb munkát a szabá-
szat végezte 112 átlagszázalékkal, 
utána a gépterem 111 százalékkal, 

majd a csákózó 109, a kikészítő 
108 és a tűző 99 százalékos ered-
ménye következett. 

• 
i A Ruházati NV dolgozói csütör-
tökön reggel a szokottnál koráb-
ban mentek az üzembe. A munka-
kezdés előtt negyed órával már 
mindenki ott volt: rendbetették a 
gépeket, megtisztították, gondosan 
megnézték nem lesz-e rajta valami 
hiha, nehogy a békeműszak alatt 
fennakadás legyen a termelésben. 

Hat órakor nagy lendülettel kez-
dődött a munka és a „szalagok" 
tagjai még gyorsabban adták egy-
másnak tovább a munkadarabokat. 
Az eredmény nem is maradt el: 
a Gombár-szalag 154 százalékot, 
a Szekeres-szalag 137, a Sarkó-
szalag 127, a Kohajda-szalag pe-
dig 116 százalékot ért el. Kiváló 
egyéni teljesítmények segítették 
elő ezeket az eredményeket. Igy 
például Molnár János 186, Szittkai 
Ágnes 152, Urbán István 143, Kop-
pány Józsefné 141, Boldizsár Já-
nos 140, Bozó Béla 132, Bozóki 
Pál 130 százalékos teljesítményt 
ért eL 

* 
A Szegedi Késárugyárban is ki-

váló eredményeket hozott a bé-
keműszak. A csiszolóknál például 
Szép Lajos az eddigi 147 százalé-
kát 241-re, Gödi László ifjúmun-
kás 116 százalékát 211-re, Ham-
zsek László 94 százalékát 191-re, 
Kothencz Ilona ifjúmunkásnő 53 
százalékát 131-re, Tombácz József 
116 százalékát 129-re emelte fel. 

A köszörűsök sem akartak lema-
radni a csiszolók mögött. Patyilc 
Istvánné ifjúmunkás 121 száza-
lék helyett 140 százalékot, Száraz 
Nagy Gyula 125 helyett 130, Ki-
rály János 118 helyett 130 száza-
lékot teljesített. 

A szerszámgyártóknál Vass Fe-
renc ifjúmunkás 127 helyett 211, 
Palóki Ilona ifjúmunkás 98 he-
lyett 183, Rónyai László 125 he-
lyett 193, Kirchberger Károly 128 
helyett 182, Újvári József 117 he-
lyett 159 százalékot ért el. A ko-
vácsok közül Kormos Illés 170, Laj-
tár György 170, Hamzsek János 
145, Moser Gyula 136, az összeállí-
tóknál pedig Bajusz Józsefné 123 
százalékot teljesített. 

November elsején ünnepélyes 
keretek között nyitották meg 
Hódmezővásárhelyen a Pártok-
tatás Házát, amely Pártunk el-
méleti színvonalának emelésében, 
csongrádmegyei viszonylatban 
döntő eseményt jelent. 

Lövő Ferenc elvtárs megnyi-
tója után Jegyinák János elv. 
társ , a Csongrádmegyei Pár tbi-
zottság titkára mondott beszédet. 
Ismertette a Pártoktatás Házá-
nak célját, és feladatait. Vázolta 
a mostani nemzetközi politikai 
helyzetet és hangsúlyozta, hogy 
mest, amikor a világ népei a bé-
kéért harcolnak, nekünk fokozot-
tan fontos az, hogy politikailag 
jól felkészüljünk egész népünk 
békéjének megvédésére. 

A Pártoktatás Háza hetenkénti 
előadásaiban felszínen t a r t j a a 
népnevelők feladatait és ismer, 
teti munkájuk elvi szempontjait. 
A népnevelők munkáját ez nagy 
mértékben segíti elő. Rákosi elv. 
társ legutóbbi beszédében fel-
hívta figyelmünket arra, hogy 
propagandistáink sokszor csak 
szervezési munkával foglalkoz-
nak. Ennek a hiányossága Cson-
grád megyében is észlelhető. 
Sok funkcionáriusunk nem ké-
pezte magát, nem olvasta a párt-
irodalmat s ez meglátszott mun-
kájában is. 

— Propagandistáiul; feladata 
nem lehet más, mint elméleti 
színvonalunk emelésével foko-
zott mértékben felkészülni a béke 
megvédésére — mondotta töb-
bek között Jegyinák elvtárs. 

A Pártoktatás Házának egyik 
feladata az is, hogy megtárgyalja 
propagandistáinkkal a paraszt-
kérdést. Eddig sok helyen nem 
egyenlő dolgozóként kezelték a 
dolgozó parasztokat, ezzel Pár-
tunk politikáját sértették meg é 3 
gyengítették a béketábor erejét. 
A propagandistáiknak meg kell 
ismenúök Pártunk parasztpoTiti-
káját , úgy, hogy tudják alkal-
mazni a gyakorlati munkájuk-
ban is. 

A béke megvédésére való moz-

gósítás mellett a propagandisták 
feladata az is, hogy segítsenek 
a termelés fokozásában. Ezt a 
munkát az elméleti színvonal 
emelése nélkül nem végezhetik 
el jól Pártunk propagandistái. 

— Tehát a Pártoktatás Házá-. 
nak célja az, hogy Pártunk poli-
tikájának megismertetésével, a 
propagandisták elméleti színvo-
nalának emelésével egész dolgozó 
népünket mozgósítsa a béke 
megvédésére és országépítő fel-
adataink megoldására. A propa-
gandisták szeressék meg a P á r t -
oktatás Házát, s az itt tanultakat 
fegyverként használják fel ellen-
ségeink ellen. Igy a Pártoktatás 
Háza újabb győzelem lesz szá-
munkra és ú jabb vereség a há-
borút akaró imperialisták részé-
re — fejezte be beszédét Jegyi-
nák János elvtárs. 

A megjelent propagandistáik 
hatalmas tapssal köszöntötték 
Pártunkat és szeretett vezetőn-
ket, Rákosi elvtársat abból n i 
alkalomból, hogy megadta a to-
vábbtanulás és az elméleti szín-
vonal emelésének lehetőségét. 

Befejezésül Nagy László elv-
társ, a Pár toktatás Háza veze-
tője hangsúlyozta, hogy a bolse-
vik példák kötelességeinkké te-
szik, hogy pontosak legyünk ab-
ban is. hogy egy-egy értekez-
letre időben megjelenjünk. Ez. 
után ismertette a Pá r toktatás 
Ház a programmját, majd ünne-
pélyesen kiosztott , a Pártokta-
tás Háza tagjainak a tagköny-
veket. 

Az ünnepélyes megnyitó után 
a propagandisták megtekintették 
az olvasószobákat és a klubhe-
lyiségeket. A klubhelyiségekiben 
grafikonokat készítenek eredmé-
nyeinkről ég a világpolitikai 
helyzetről. Megrendelnek minden 
folyóiratot ég napilapot. Az ol-
vasószobák díszítését már meg 
is kezdték. 

A Pár toktatás Háza megnyilá. 
sával hatalmas lehetőség tárul a 
Párt. propagandistái elé. Ezzel a 
lehetőséggel élnie kell megyénk 
minden propagandistájának. 

Géppisztolyos támadás Truman rezidenciája ellen 

Rákosi elvtárs beszéde a Pravdában 
és a moszkvai rádióban 

A moszkvai rádió szerda reggeli adásában bő Ismertetést adotl 
Rákosi Mátyás elvtársnak a Magyar Dolgozók Pár t j a Központi Veze-
tősége október 27-1 ülésén tartott beszámolójáról, amelyet a Pravda 
részletes kivonatban közöl. 

A moszkvai rádió Idézte Rákosi Mátyás elvtárs beszámolójának 
Magyarország egészséges, erőteljes anyagi fejlődését, jellemző kiemelke-
dő adatalt . 

Teljes részletességgel Ismertette a moszkvai rádlő a beszámolónak 
a szocláldcmokralizmus elleni harc eredményeiről, a szoeláldemokratiz-
mus igazi arculatának leleplezéséről szóló részét. 

A „Humanité" Rákosi elvtárs beszédéről 
A!' „Humanité" részletesen be-

számol Rákosi Mátyás elvtárs 
beszédéről. 

„Rákosi Mátyás, az MDP fő-
titkára a Magyar Dolgozók 
Pá r t j a Központi Vezetősége előtt 
felidézve a békéért, az egész vi-
lágon folytatott harcot és a 
sheffieldi kongresszus előkészü-
leteit, hangsúlyozta a Magyar 
Békekongresszus jelentőségét — 
ír ja a® Humanité —. Az MDP 
főtitkára ismertette az ország 
gazdasági helyzetét, kiemelve, 
hogy az ipar 1950 harmadik ne-

gyedévében 36.1 százalékkal töb. 
bet termelt, mint a mult év ha-
sonló időszakában, ugyanakkor 
az ipari beruházások csaknem 
kétszeresükre emelkedtek. Az 
ipari termelésben alkalmazott 
dolgozók száma egy év leforgá-
sa alatt 90.000-rel emelkedett, 
mig az építőiparban 97.000-rel 
több dolgozót foglalkoztatnak. 
Egy év a la t t összesen 250.000-
rel emelkedett a munkások és a 
hivatalnokok száma és ugyanez 
alatt az idő alatt a fizetések 17 
százalékkal emelkedtek." 

Valamennyi csehszlovák lap hosszú cikkben 
foglalkozik Rákosi elvtárs nagy beszédével 

Szerdán délután két géppisz-
tollyal felfegyverzett emfber kí-
sérletet tett arra, hogy behatol-
jon az elnöki palotába — jelenti 
az AFP. A két ember tüzelni ke®, 
dett az elnök személyes bizton-
ságán őrködő detektivekre és 
szabályos tűzharc fejlődött ki. 
A támadók egyike a helyszínen 
meghalt, a másik súlyosan meg-

sebesült, a detektívek közül hár-
man sebesültek meg, az egyik a 
kórházban meghalt. 

Jelentések szerint az életben-
maradt merénylő elmondta, hogy 
portoricoi nacionalista szervezet 
tagja és tettét azért követte el. 
mert Truman semmit sem tett 
Portorico függetlenségének elis-
meréséért. 

Valamennyi csehszlovák lap fő-
helyen, bő kivonatban közli Rá-
kosi elvtárs beszédét, amelyet az 
MDP Központi Vezetőségének 
legutóbbi ülésén mondott él. 

A Rudé Právo hosszú cikkben 
foglalkozik a beszéddel. Részle-
tesen idézi Rákosi elvtárs kije-
lentéseit az amerikaiak agresz-
sziójárói, a Tito-Jugoszlávia éa 

Nyugat-Németország felfegyver-
zéséről. Idézi Rákosi elvtárs sza-
vait a magyar szövetkezeti moz-
galom megerősödéséről, valamint 
az áruló szociáldemokraták elle-
ni harcról. Foglalkozik a Magyar 
Dolgozók Pá r t j a tagjelölt felvé-
teli kérdésével. A Rudé Právo 
Rákosi elvtárs beszédét befejező 
szavaival végzi be cikkét. 


