
SZOMBAT, 1950. NOVEMBER 4. 5 

Teljesitik és túlszárnyalják 
november 7-re tett felajánlásaikat a szegedi dolgozók 

A Nagy Qktóíbari Szocialista 
Forradalom 33. évfordulójára 
készülődik az egés-z haladó em-
beriséggel Szeged minden dol-
gozója is. Az idei évfordulót a 
béke megvédésének jegyében ün-
nepeljük meg. Ezért tette már 
meg jóel'őre minden öntudatos 
dolgozó munkafelajánlását az 
évforduló alkalmából, hogy a 
Szovjetunió által vezetett béke-
tábor magyarországi szakaszát 
szilárdítsa, erősítse a viliág dol-
gozóinak harcos összefogását a 
béke megvédése érdekében. A 
november 7-re tett felajánlások 
teljesítése lendületesen halad a 
szegedi üzemekben. A csütörtöki 
bóké műszak még inkább fokozta 
ezt a lendületet, még jobban elő. 
segítette a vállalások teljesité. 
sét. 

A Szegedi Kender 

kártolójában Tóth Erzsébet azt 
vállalta a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom évfordulója 
alkalmából, hogy november el-
sejére teljesíti 1951 első félévi 
tervét. Ezzel szemben 

már október 30-án a július 
7.-i tervének teljesítésénél 

jár t . 
A víztesfcmóban Bódi SzáHveszfcer-
né vállalt 27 nap túlteljesítést és 
szorgalmas munkája nyomán 
ugyancsák 

október 30-án már jövő évi 
március 4.-i tervét terjesí-

tette. 

A cérnázóban Hajdú Józsefné, 
aki tíz nap túlteljesítést vállalt, 

április 28.-i tervét teljesí-
tette október 30-án. 

A finomítóban Táborosi Péter, 
aki 100 százalékos munkatelje-
sítménnyel dolgozott., még 5 szá-
zalékot vállalt munkájára. 

Teljesítése ma már 149 szá-
zalék. 

A száraizfonóban Kispéter Ká-
rólyné, a gomibolyítóban Götz 
Gyuláné, a simítóban Czakó Ist-
ván vállalta, hogy december el-
sejére befejezi idei tervét. Az 
eddigi jelek azt mutatják, hogy 
jelentősen túlszárnyalják fel-
ajánlásukat. mert 

K'spéter Károlyné már hé t . 
főn december 27.-i tervénél, 
Götz Gyuláné november 
16,-i, Czakó István pedig no-

vember 23.-Í tervénél jár t . 
A Szegedi Kenderfonóban külö-
nösen kitűnt még Semmel Im-
rémé, aki azt vállalta, hogy 21. 
nappal előbb fejezi be negyedik 
negyedévét és ezzel szemben ok-
tóber 30-án már a jövő évi már-
cius 3.-i tervét teljesítette. 

A Szegedi Gázmüveknél 

ls példamutató eredményeket 
hoztak a Naigv Októberi Szo-
cialista Forradalomra t e t t fel-
ajánlások. Horváth István és 
Bozóki András csoportjai azt 
ajánlották fel november 7-re, 
hogy a kalóriát 3600-on tart ják, 
hogy biztosítsák a termelés 

egyenletességét. Felajánlásukat 
máris teljesítették: 

az elért eredményük 3656 
átlagkalória. 

Hasonlóképpen becsülettel lát-
ták el felajánlásukat Herczeig 
Imre és Mik ácsi István csoport -
jai is, akik azt ajánlották fel, 
hogy az üzemi gépeket a leggon-
dosabban karbantart ják, az ed-
diginél gyakrabban tisztítják, 
gondozzák. Varga B. István gáz-
szerelő brigádja november hete-
dikére ígérték a gázfőcső áthe-
lyezését Újszegedre. Vállalásu-
kat túlteljesítették és 

az áthelyezési munkálatokat 
már november másodikára 

befejezték. 
Kiss Ferenc, Bálint Mihály. Ré-
vész János, Báló Károly 29-re 
ígérték a gázmérők leolvasását, 
ezzel szemben munkájukkal már 
október 27-ére elkészültek. 

A Szegedi Villamosvasútnál 

arra tettek ígéretet a dolgozók, 
hogy a 20-as kocsi javítási mun-
kálatait, ami 210 óra munkát je-
lent, november 7-ére elkészítik. 

Ezzej szemben munkájukkal 
már el is készültek. 

Elkészült munkájával Sata And-
rás kovács is, aki egy garnitúra 
úgynevezett hordrueró előre el-
készítését vállalta el, hogy az 
eseleges hibák miatt álló kocsik 
javítását meggyorsítsa és így 
minél zavartalanabb legyen Sze. 
geden a villamosforgalom. 

Ma alakul meg Szegeden a Társadalombiztosítási Bizottság 
A Magyar Népköztársaság El-

nöki Tanácsa a Magyar Dolgozók 
Pár t j a j avas la tá ra a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsával egyetér-
tésben úgy határozott , hogy a t á r -
sadalombiztosítási feladatok ellátá-
sát közvetlenül a dolgozókra trizza, 
a társadalombiztosítás irányítását 
pedig a szakszervezetekre. Ezzel le-
hetővé teszi a dolgozók közvetlen be-
folyását és ellenőrzését a társada-
lombiztosításra és emellett egy-
szerűbbé teszi a társadalombiztosi , 
t á s munkájá t . 

Dolgozó népünk politikai és gaz-
dasági téren elért eredményei tet-
ték lehetővé ezt a nagyhorderejű 
rendelkezést. Az egészségvédelem 
és társadalombiztosítás terén je-
lentős haladást értünk el. Egysé-
gessé tettük a betegbiztosító in té-
zeteket, megkezdtük a táppénzse-
gélyek iizemi kifizetését, az egész-
ségvédelmet leválasztottuk a társa-
dalombiztosítás szervezetéről és ön-
álló fe ladat tá tettük a helyi taná-

csok i rányí tásával Mindez hozzá-
járul t ahhoz, hogy a dolgozók 
munkaképtelenség, betegség esetén 
jó ellátásban részesüljenek. 

Az, hogy a társadalombiztosí tás 
irányítása a szakszervezetek kezé-
be került, lehetővé teszi azt , hogy 
a társadalombiztosí tás intézmé-
nyeiből a bürokratizmust teljesen 
kiküszöböljük. Lehetővé válik a 
dolgozók gyors, közvetlen ellátása. 
Ez a munka természetesen nem 
megy magától. A dolgozók segít-
ségére van szükség, hogy értékes 
javaslataikkal rámutassanak az 
esetleges nehézségekre és gyorsab-
bá tegyék az átalakulást . 

A mai napon alakul meg Szege-
den ls a társadalombiztosítási bi-
zottság, amelynek feladata, hogy 
elősegítse az átszervezés befejezé-
sét. Elősegítse a biztosítottakat 
megillető szolgáltatások (készpénz, 
segély, gyógyszer, gyógyászati se-
gédeszköz, kórházi beutalás, gyógy-
fürdő, szanatórium, stb.) igénybe-

vételét, képviselje a dolgozók 
egészségügyi érdekelt minden t e -
rületen. Ebbe a bizottságba Szeged 
dolgozóinak a legjobbjai kerülnek 
be. 

A Társadalombiztosítási Bizott-
ság ma délután 4 órakor tar t ja a la-
kuló ülését az SzTK (volt OTI) 
Szentháromság-utoai helyisékében, 
ahol Ábrahám Antal elvtárs, a 
SzOT megyei t i tkára i smer te t i az 
új szerveset működését. A Szege-
di Pártbizottság nevében Bi te Vin-
ce elvtárs, a Városi Tanács nevé-
ben Dénes Leó elvtárs, a végrehaj-
tó bizottság elnöke szólal fel. Fel-
szólal Siklós János elvtárs, az 
SzTK igazgatója, aki ismerteti az 
SzTK ügyviteli egységeinek műkö-
dését és azokat a munkákat , ame-
lyeknek végrehajtása jobbá teszi 
a társadalombiztosítás szervezett 
működését, a m i t persze a dolgozók 
közvetlen ellenőrzése segít majd 
nagy mértékben e lő. 

Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére 
10 uj kulturotthont szerveznek a megyében 

A hazánkban folyó népművelési 
munkának igen jelentős mértékben 
segítségére vannak a falusi kultúr-
otthonok. A Csongrádmegyei Ta-
nács népművelési alosztálya éppen 
ezért nagy gondot fordít a kultúr-
ot'honok fejlesztésére. Ez év augusz-
tus 20-tól október 31-ig 10 új kul-
turotthont avattak fel a megye te-
rületén. Ezeket a kultúrot'honokat 
azóta már ellátták könyvtárral, de 
egy részének rádiókészülékeket js 
juttattak. A székek, asztalok be-
szerzése most van folyamatban. 

A tanács népművelési alosztályá-
nak most az a terve, hogy december 
20-ig, Sztálin elv 'árs születése nap-
jáig újabb 10 kul'úrotthont létesít 
a népművelési minisztérium támoga-
tásával. A kultúrotthonok létreho-
zásában a községek dologozól is 

tevékenyen részt vesznek, mert 
megértették, hogy ezek a kultúrott-
honok az ő érdekeiket, kultúrszin-
vonaluk nagymértékű emelését szol-
gálják. 

A kultúrotthonoknak az a hivatá-
suk, hogy a községekben eddig 
szétfolyó kulturális munkát össz-
pontosítsák és dolgozó parasztsá-
gunk részére biztosítsák a rendsze-
res kultúrmunkában való résztvé-
telt. 

A december 2]-én felavatásra ke-
rülő 10 új kultúrot! honon kivül a 
bara(tycsi állami gazdaság dolgozói 
szintén létesítenek egy üzemi kul-
túrottliont a DÉFOSz és a környe-
ző tanyavilág parasztságának köz-
reműködésével. Felszerelésről a nép-
művelési minisztérium gondoskodik. 

A háborús biinösök a bírásán; előtt 
Két háborús bűnös ál l t pénteken 

e szegedi megyei bíróság előtt: 
Koroknai Pál Géza és Marinka Jó-
zsef. Koroknál mint századparancs-
nok, Matinka pedig mint szakasz-
vezető szolgált a fasiszta háború 
alatt a Horthy-féle hadseregben. 
Mindkettőjüket azzal vádolták, 
hogy részük vol t az Ukrajnába ve-
zényelt megszálló csapatok egyik 
századánál történt kegyetlenkedé-
sekben. Ennél a századnál fordult 
ugyanis elő az, hogy egy alkalom-
mal 15 ukrán leányt kínoztak és aláz-
tak meg azért, anert azok orosz dalo-

kat énekeltek. Más a lka lommal pedig 

elfogtak egy fiatal partizánt, aki 
vörös zászlóval díszített kerékpá-
ron közelítette meg a falut. A fog-
lyot hosszabb ideig tartották a szá-
zadnál, ma jd azzal az ürüggyel, 
hogy parancs szerint á t kell adni 
a németeknek, egy ő r j á ra t elvitte 
és annak egyik tagja a falu hatá-
rában agyonlőtte. 

A bíróság bűnösnek találta a két 
vádlot tat úgy a kegyetlenkedések, 
mint a kivégzés miat t , mint bűn-
részeseket és ezért Koroknai Pál 
Gézát 7 évi, Matinka Józsefet pe-
dig 2 és fél évi börtönbüntetéssel 
sújtotta* 

flkik a termelésben élenjárnak 
A budapesti Gyárépítő Vállalat 

hódmezővásárhelyi építkezésén, a 
Mérleggyárnál a legutóbbi bérhéten 
a következő dolgozók érték el a 
legmagasabb eredményt; 

Albert Rudolf kőműves 171. Ko-
vács Sándor segédmunkás 152. Mé-
száros István bongár 150' Szedla-
csek György segédmunkás 157, Ap-
ró Mihály vasbetonszerelő 150, Szűcs 
Imre II. segédmunkás 171, Darabos 
János segédmunkás 146 százalékra 
teljesítette új normáját. A brigádok 
kő:ül kiemelkedik Gógán Mihály 
segédmunkás brigádja 127 százalék-
kal, Ferkovics Menyhért segédmun-
kás brigádja 146 százalékkal. Hor-
váth Zs. István segédmunkás bri-
gádja 203 százalékkal- Mészáros 
Ferenc ácsbrigádja 130. Kiss István 
vasbetonszerelő brigádja 198, Kere-
kes N. Ferenc lakatos brigádja 124, 
Molnár Péter asztalos brigádja 118 
br 'gádja 124 százalékra teljesítette 
új normáját. 

Megjutalmazták 
a földeáki úttörőket 

A földeáki iskolákban az úttörők 
között komoly munkaverseny kezdő-
dölt meg. A pajtások a Békekon-
gresszus tiszteletére és a Nagy Ok-
tóberi Forradalom évfordulójára lel-
kesedéssel kötötték meg a tanulási 
verseny szerződéseiket. 

A rajok között különösen jelen-
tős a társadalmi munka végzése. 
Az úttörő pajtások az iskolájuk kö-
zelében 600 négyszögöl területen 
Micsurir-kerfet is létesítettek és ott 
különböző növényekkel kísérletezé-
seket végeznek. 

Jó munkájukért az úttörő megyei 
titkárság asztalitenisz felszereléssel 
jutalmazta meg a csapatot. 

M e g y é n k két k ö z s é g e : 

ahol rosszul ahol jól 
SZERVEZTÉK MEG A PÁRTOKTATÁST 

Az előttünk álló nagy harci feladatok — melyeket Rákosi eZtrfdm 
kijelölt számunkra — megkövetelik párttagjainktól, hogy elméleti ta> 
dósukat magasabbra emeljék. A november 6-án meginduló új pártokUf 
tásj évadnak az a célja• hogy párttagságunknak minél szélesebb kör* 
ben tegye lehetővé a marxista-leninista elmélet elsajátítását. Pártfunk-
cionáriusaink gyakorlati munkájuk végzése közben nem tudnak eléggé 
előrelátók és rugalmasak lenni, ha Pártunk elmélete mint egy érzékeny 
iránytű, nem mutatja nekik állandóan a helyes utat. Ugyanez vonatko-
zik a pártonkívüli tömegekre is. akik. ha kirekesztjük őket az ok-
tatásból, nem látják kellően feladataikat és ingadozni kezdenek akkor, 
ha szocialista jövőnk építése érdekében egy-egy fontos kérdést kell 
megoldani. Megyénkből két községet mutatunk be; egyik helyen rosszul, 
a másik helyen jól szervezték meg a párt-oktatási. 

Megyénkből két községet mutatunk be; egyik helyen, ahol jól szer-
vezték meg a pártoktatást, a másik helyen, ahol rosszal. 

Szatymaz 

Több mint ötezer lakója van a 
községnek; a dolgozó parasztok 
minden erejüket az őszi mélyszán-
tás elvégzésére fordít ják. Elhatároz-
ták. hogy a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 33. évfordulójára, 
azaz november 7-re nem lesz mély-
szántatlan föld a határban. Erz min-
dennél jobban bizonyítja azt, hogy 
a szatymaizi dolgozók örömmel tesz-
nek eleget Pártunk harci felhívásai-
nak, elszántan küzdenek a béke 
megvédéséért. 

A pártszervezet azonban nem él 
benne kellően a község problémái-
ban, nem tudja jól összekapcsolni 
a jelenlegi munkát a soronkövet-
kező feladatokkal. Habár a szegedi 
járási pártbizottság már hetekkel 
ezelőtt megadta a pártoktatással 
kapcsolatos szemponokat, ezidősze-
rint még sehogysem állnak a szemi-
náriumok beindításával. Lippai Ist-
ván párttitkár elvtárs így nyilatko-
zik erről: 

— Tervbevet tűk ugyan, hogy egy 
alap- és egy haladófokú szeminá-
riumot indítunk a községben, de 
ennek szerintem még nincs itt az 
ideje. Ha elkezdenénk az oktatást, 
úgysem lenne egészséges, mert 
párttagságunk és a pártonkívüli 
dolgozók zöme, el van fáradva az 
egésznapi munkától. Mihelyt vég-
zünk a mélyszántással, úgy 15-e kö-
rül. az oktatást is megkezdjük. 

Lippai elvtárs nyilvánvalóan lebe-
csüli a párttagság tanulniakarását 
és attól fél, hogy az elmélet elvonja 
a gyakorlattól a dolgozókat. Nem 
gondolt arra, hogy minél jobban 
képzettek az elvtársak politikailag, 
annál nagyobb lendülettel végzik 
munkájukat, mert lát ják annak iga-
zi értelmét. Szatymazon ennek elle-
nére még az előkészületeket sem 
tették meg az oktatás beindításá-
hoz. Nem történt meg azoknak a 
munkában kitűnt elvtársaknak a ki-
válogatása, akik kiérdemelték, hogy 
résztvegyenek a szemináriumon. 

Tömegszervezeti oktatás még terv-
be sincs véve a községben. Németh 
István elvtárs- a községi tanács el-
nöke elmondotta, hogy a tanácsta-
gok is szeretnének tanulni, mert ez 
nagyban elősegítené őket munkájuk-
ban. De Börcsök Erzsébet és Banvá-
ri József pártonkívüliek is várják, 
hogy megismerkedhessenek a Párt 
tanításaival. Ezek a becsületes dol-
gozók — köztük a tanácstagok — 
a pártszervezet intézkedéseire vár-
nak, mert a tudás fegyverével akar-
nak harcolni úgy a belső, mint a 
külső ellenség ellen. 

Ilyenformán áll az oktatás 
kérdése Szatymazon és ha a párt-
titkár elvtárs nem intézkedik sür-
gősen ebben az ügyben, a község 
dolgozói nem tudnak lépést tartani 
szocialista fejlődésünkkel, nem 
tudnak eredményesen kiállni a béke 
megvédése mellett. 

Földeák 

A pártszervezet felismerte azokal 
a hibákat, amelyek az őszi kampá-
nyoknál a népnevelő munkában mu-
tatkoztak. A népnevelő elvtársak 
elhanyagolták a dolgozó parasztok-
kal való foglalkozást, mert a kellő 
elméleli felkészültség hiányában 
nem tudtak érthető és világos vá-
laszt adni a felvetett kérdésekre. 
Ezek a nehézségek elvették a nép. 
nevelők kedvét és hacsak elkerüL 
hették. nem vettek részt az állandó 
agitációs munkában. Ez volt a 
legfőbb oka annak, hogy a termelő-
csoport fejlesztésénél al;g tudtak 
eredményt elérni 

A népnevelőértekezleten meg/ár. 
gyalták ezeket a hiányosságokat és 
az elvtársak maguk mutattak rá, 
hogy a hiányos elméleti tudás aka-
dályozta őket legjobban a munká-
ban. Elhatározták, hogy a megin-
duló oktatási évben kivétel nélkül 
végighallgatják a szemináriumokat. 
Amikor egy hónappal ezelőtt a ma-
kói járási pártbizottság megadta az 
erre vonatkozó utasításokat, úgy a 
községi, mint a tszcs pártszervezet 
teljes erővel kezdték előkészíteni a 
pártoktatás beindítását. A pártta-
gokat és tömegszervezeti aktívákat" 
valamint a községi tanács tagjai t 
politikai képzettségüknek megfelelő-
en osztották be a Szemináriumokra. 

Kővágó Józsefet, özv. Bodócsi, 
Györgynét, Borsos Jánost és a 
többi előadókat, tíznapos előadó, 
képző iskolára küldték. November 
6-ra jönnek vissza a községbe éa 
azonnal megkezdik az oktatást. 
Négy, úgynevezett agitátorképző 
iskola indul, ezeken vesznek részt 
azok az elvtársak és pártonkívüli 
dolgozók, akik Pártunk mindennapi 
politikájával ismerkednek meg. 
Ezenkívül még négy politikai iskola 
kezdődik 6-án, ahol főleg pár t tag , 
jaink saját í t ják el a marxizmus-
leninizmus a'íapclméletct Az okta-
táshoz szükséges anyagról idejében 
gondoskodtak. 

A múlt évben olyan hibák merül-
tek fel a pártoktatásban Földeákon, 
hogy nem sokkal a beindulás előtti 
tömeges lemorzsolódás következett 
be. Ez azért történt, mert a szemi-
náriumi bizalmi nem törődött a 
hallgatókkal. Ha megjelent valaki, 
beírták a jelenléti (vre. de ha távol 
maradt, akkor nem kérdezték meg, 
miért nem jött el. Igy az elvtársak 
nem érezték, hogy sokat vár tőlük 
a Párt, nem tartották fontosnak a 
rendszeres megjelenést. 

Tanulva ebből a hibából, most 
úgy szervezték meg, hogy — habár 
mindenki tudja a kezdés pontos 
idejét — minden alkalommal érte-
sítik a hallgatókat és felhívják: 
figyelmüket a megjelenésre. 

A földeáki pártszervezet gyöke-
resen ki akarja javítani eddig el-
követett hibáit, és az oktatás jó 
megszervezésével bizonyítja be. hogy 
ígéretét valóra is váltja. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom idején, 
mint tüzér voltam kint Kievben. A 
magyar hadvezetőség hazarendelt 
bennünket, mert nagyon jól tud'ta. 
hogy az Oroszországban lévő hadi-
foglyok nagyrésize átpártolt a forra-
dalmi hadseregbe. Hazaérkezésünk-
kor már itt is kitört a forradalom 
és anélkül, hogy leszereltünk volna-
beléptünk a forradalmi hadseregbe. 
A proletárdiktatúra kikiáltása után 
boldogan mentünk a Vörös Hadse-
regbe, hogy fegyverrel védjük meg 
a proleíáriátus államát. 

A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom itt. Magyararoszágon is 
meghozta gyümölcsét, azonban az 
imperialista hatalmak különféle 
nemzetiségű fegyveres erőket küld-
tek a magyar proletárdiktatúra le-
verésére. Mi is kimentünk a de-
markációs vonalra, azonban a túl-
erőben lévő román ellenforradalmi 
csapatok miatt kénytelenek vol-
tunk visszavonulni. Szolnok mellett 
meg is sebesültem. Nagy kár. hogy 
a forradalmat akkor leverték, mert 
ha akkor megmaradt volna a prole-
tárdiktatúra, akkor ma már mi, 

magyar dolgozók is a szovjet nép. 
hez hasonlóan élhetnénk. 

De nem harcultunk hiába. A 
Szovjet Hadsereg felszabadított ben-
nünket és ami 1919-ben nem sike-
rült. az 1944-ben sikerült. A dolgo. 
zók vették kezükbe most már örök 
időkre az állam igazgatását. Taná-
csok akkor is voltak, iga-:. csak 
rövid ideig A mostani tanácsválasz-
tással elértük azt. hogy a dolgozó 
nép vette kezébe a közigazgatást és 
a régi városatyák helyett a dolgozó 
nép intézi a maga ügyét. Most lesz 
az Októberi Szocialista Forradalom 
33. évfordulója és mi, magyar dol-
gozók úgy tudjuk kifejezn; hálánkat 
a szovjet nép és szeretett vezére, 
Sztálin elvtárs iránt, ha fokozott 
tabb- jobb munkát végzünk. Molnár 
József brigádtársammal a múlt hé-
ten is 110 százalékot teljesítettünk, 
de még jobb munkával igyekszünk 
megünnepelni az Októberi Forradal-
mat. 

Berta Alb'n, 
Tiszamenti Fűrészek dolgozója, 

szortírozó munkás. 


