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A termelés csongrádmegyei élharcosai 
Borii Ágnes 

Honi Ágnes a magyartéai Lenin-
termelőcsoport legjobb dolgozója. 

Kilenc hónapja lépett be a terme-
lőcsoportba és különösen a növény-
termelésben tünt ki. Példamutató 
munkáját követik társai is. A cso-
port tagjai 21.09 forintot kaptak év-
végén egy munkaegységre. Horti Ág-
nes keresete messze felülmúlta azt 
az összeget, amit, mint egyéni gaz-
dálkodó keresett a múltban. Kilenc 
hiavi keresetéből, a zárszámadás 
után. több ruhát, két pár cipőt, 

Ssenlgyörgyi Zoltán Gyurhá Juliska 

mmmmm 

Hosszúlejáratú versenyszerződéseket kötnek 
a Lemezgyár dolgozói 

konyhafelszerelést és selyempaplant 
vásárolt. Emellett meg volt az évi 
kenyérfejadagja £s disznót is vá-
gott. 

Szenigyörgyi Zoltán a csongrádi 

Bútorüzem gépmun'kása, a Nagy 

Októberi Szocialista Forradalom 

33. évfordulója ünnepén kiváló 

munkájáért megkapta a sztahanovis-

ta oklevelet- Új normáját 150—180 

százalék között teljesíti. Munkája 

elismeréseképpen 500 forint jutal-

mat. kapott a vállalattól. Mint a Ma-
gyar Dolgozók Pártja tagja, népne-
velő munkát végez és munkamód-
szerét több munkatársának átadja. 

Gyurkó Juliska a szegvári ken-

dergyár legjobb ifjúmunkása. Tanuló 

ideje második hetében már 100 szá-

zalékig teljesítette normáját és kér-

te, hogy az ő teljesítményét is da-

rabbérben számolják el. Azóta da-

rabbérben dolgozik és kimagasló 

eredményeket ér el. 

A Lemezgyár dolgozóinak na. 
gyobb része eddig megkötötte a 
hosszúlejáratú versenyszerződése-
ket. A műszaki vezetők felajánlót 
ták. hogy munkamódszerátadással 
február 24-ig felemelik a százszá-
zalékon alul teljesítők teljesítmé-
nyét. 

Sánta Jánosné munkamódszerét 
négy dolgozónak adja át és normá-

iát száz százalékkal túlteljesíti. 
Dura József munkamódszerét szin-
tén átadja az üzem dolgozóinak és 
egyéves előirányzatát négy hónap, 
pal hamarabb teljcsitL 

Az üzem dolgozói a hosszúlejá-
ratú versenysizerzödésekkei biztosít-
ják a második tervév idő előtti tel-
jesítését. az anyagtakarékosságnt, 
a selejtcsökkentést. 

A Szovjetunió segítségével 

nagy eredményekről beszélhetünk ma 
fontos előadássorozat a Pár toktatás Házában 

Ünnepeljék a fiatalok is még jo hb mnnkáral 
Pártunk V. kongresszusát 

A DISz aktívaértekezlet fordulópontot jelentett a szegedi itjúsági mozgalomban 

Vasárnap délelőtt a szakszerveze-
ti székház nagytermében összeül-
tek a szegedi DISZ alapszervezetek 
újonnan megválasztott vezetőségi 
tagjai, liogy megtárgyalják az előt-
tük álló feladatokat. Fiatalok, 
munkások, parasztok, tanulók, fiúk, 
lányok sziniiltig megtöltötték a ha-
talmas termet, jegyzeteik fölé ha-

, jolva átgondolták, mit akarnak el-
mondani ezen az értekezleten, vagy 
éppen egymással beszélgetve ismer-
kedtek, kicserélték az eddig szer-
zett tapasztalatokat. 

Az ifjúsági aktivaértekezletien 
Reszta Miklós elvtárs a DISZ váro-
si bizottságának titkára tartott be-
számolót, Bevezetőjében arról be-
szélt, miért vált szükségessé a DISZ 
vezetőségek újraválasztása s az új 
vezetőségek már ezalatt a rövid idő 
alatt is milyen hatalmas eredmé-
nyeket értek el. A vezetőségek uj_ 
ravúlasztása azonban nem erősítet-
te meg úgy a szervezeteket eddig, 
mint kellett volna, mert 

nem sikerült döntő mértékben 
emelni a szervezetek taglétszá-

mát. 
Miért? — Azért, mert a vezetőség-
választást nem kapcsoltuk össze jól 
a nemzetközi kérdésekkel, a béké-
ért folytatott harccal, nem mutat-
tunk rá elég élesen az eredménye-
ink mellett meglévő hibáinkra. 

— Segíteni kell a Pártot az új 
fiatalság kinevelésében — mondotta 
a továbbiakban Reszta elvtárs, 
majd konkréten meghatározta, mi-
lyennek kell lenni az ifjúsági veze-
tőnek, ha eredményeket akar el-
érni. 

— Oda kell hatul, hogy a fia-
talok állandóan fokozni tudják 
a termelésben, tanulásban el-

ért eredményeket. 
A fiatalok és elsősorban az ifjú-

sági vezetők járjanak élen az üze-
mekben a hosszúlejáratú verseny-
szerződések megkötésében, a tanuló 
fiatalság vezetői mutassanak példát 
a vizsgák idejében és sikeresen va-
ló letételében. 

Meg kell tanítani fiataljainkat 

áldozatvállalásra, a nehézségek 
leküzdésére, 

a proleíárinternacionaliznnis. a bé-
ke harcos megvédésének szellemé-
ben kell nevelni őket. 

Reszta elvtárs beszédében gya-
korlati példákat hozott fel. Példá-
kat hozott fel úgy a jól, mint a 
rosszul végzett munkára, hogy 
ezeknek nyomán a fiatalok még 
jobban meglássák, mi a tennivaló. 
Beszámolója befejezéseképpen arra 
hívta fel az ifjúságot, hogy ünne-
peljék meg a Párt V. Kongresszu-
sát munkafelajánlásokkal, valamint 
a szervezetek megerősítésével, a 
meglévő hiányosságok, hibák kikü-
szöbölésével. 

A beszámolóhoz elsőnek Csápen-
szki elvtárs szólt hozzá, felsorolva, 
hogy az új vezetőségek egyes re-
szortfelelőseinek mi a feladata. 
Llána Misik elvtárs megyei tanul-
mányi felelős számolt be a tanuló-
fiatalok munkájáról, az elért ered-
ményekről és az elkövetett, vagy 
még mindig kiküszöbölésre váró hi-
bákról. 

'A' hozzászólásokból domborodott 
ki ennek az aktivaértekezletnek ha-
talmas jelentősége. A fiatalok egy-
jnásuián léptek % mikrofon elé, 

beszéltek problémáikról, jövőbeni 
terveikről. Bulla Jánosné a Juta-
fonógyárból 

a hosszúlejáratú versenyszerző-
dések megkötésének fontossá-

gára hívta fel a figyelmet, 
ígéretet tett az üzem ifjúmunkásai-
nak nevében, hogy ők lesznek en-
nek a munkának hajtómotorja. 

Szészák Gyula a jogikar DISZ-
szervezetének tapasztalatairól be-
szélt. Elmondotta, hogyan látja el 
a jogi kar DISZ-szervezete a kol-
lokviumok ellenőrzését. Elkészítet-
ték a ponlos beosztást, 

ellenőrzik, hogy a fiatalok Idő-
ben és kellő eredménnyel le-

tették.c a vizsgát. 
Elkészítik a kiértékelést és segítsé-
get nyújtanak azoknak, akik siker-
telenül vizsgáztak. 

Szabó Pál szakérettségis kritikát 
gyakorolt a DISZ városi bizottsága 
felé, mely elhanyagolta az „Ifjú 
Gárda" szakérettségis kollégium 
DJSZ-szervezefet. 

Egymásután következtek a jobb-
nál-jobb hozzászólások, melyek kö-
zül kiemelkedik Rarics Eva hozzá-
szólása, aki az Orosz Intézet fiatal-
jainak nevében tett Ígéretet, hogy 
kiküszöbölik azokat a hibákat, me-
lyeket Reszta elvtárs beszámolója 
is felvetett az Orosz Intézet fiatal-
jainak munkájával kapcsolatban. 
Barics elvtársnő felszólalásának 
egyik része igen helyesen a jam-
pecok ellen irányult. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy ebben az irányban 
is fokozottan szélesítse ki a DÍSZ 
a nevelőmunkát. Saját gyakorlati 
munkájából hozott fel példát arra-
vonatkozóan. hogyan kell jól és 
eredményesen folytatni a nevelő-
munkát: 

— Hozzámfordult az egyik fiatal, 
hogy ő nem látja helyesnek a cu-
kor- és a finomlisztjegyek beveze-
tését. En megmagyaráztam neki, 
hogy ez az intézkedés népünk kí-
vánságára történt és a dolgozók ér-
dekeit szolgálja, megakadályozza, 
hogy az ellenséges elemek a dolgo-
zók elől összeharácsolják a fontos 
közszükségleti cikkeket. 

Azt kell elérnünk, hogy az ilyen 
fiatalok, akik még nem értek 

el a fejlődésnek arra a fokára, 
hogy megértsék az ehhez ha-
sonló intézkedések fontosságát 
— hozzánk forduljanak problé. 
máikkal, ne pedig az ellenség-

hez, 

A sok jó felszólalás között per-
sze akadt helytelen felszólalás is. 
Ilyen volt például Rácz Lóránd, a 
Szőrme- és Bőrruhagyár ifjúmun-
kásának felszólalása, aki kereken 
visszautasította Reszta elvtársnak 
az üzem DISZ-szervezete felé el-
hangzott kritikáját. Szerinte ez a 
kritika „dehenosztáló" volt az 
üzemre nézve, dc a következő sza-
vaiban már 

maga is elismerte, hogy a g.vár 
DISZ-szervezete semmi munkát 

nem végzett. 
Teljesen érthetetlenül ezt azzal 
mentegette, hogy az üzemben a töb-
bi tömegszervezet sem végez semi-
lyen munkát. Ebből a felszólalásból 
tanulhattak az új ifjúsági vezetők. 
Megtanulhatták azt, hogyan nem 
szabad viszonyulni a jogos és építő 
kritikához. 

Külön ki kell emelni még Retek 
Sándornak, a MÁV fűtőház ifjú-
munkásának felszólalását. Retek 
elvtárs lelkesedéstől izzó szavai 

a takarékosság fokozására moz-
gósítottak. 

Erdélyi elvtárs a DISZ megvebi-
zottságáriak tagja vázolta a fiata-
lok^ előtt. milyen nagy feladatok 
várnak rajuk a Párt V. Kongresz-
szusának előkészítésében. 

A DISZ aktivaértekezletet áttalá-
'urv lehetne jellemezni, hogv 

fordulópontot jelentett a szegedi 
ifimozgalomban. Megszüntette a 
fiatal vezetők botladozásait, meg-
mutatta számukra az utat. melyen 
haladniuk keli. ha jó munkát akar-
nak végezni. Márpedig — mint a 
felszólalások is mutatták — ezek a 
fiatalok a jövőben jól akarnak dol-
gozni, helyes, a szocializmus éníté-
sének. a békeharc fokozásának 
megfelelően akarják ir,ánv[|ani a 
szegedi fiatalok munkáját. Azt 
akarják elérni, hogy a szegedi 
DISZ-"zervezetek minél előbb méltó 
követőivé váljanak a hős lenini 
Komszomolnak. 

Az üzemek népnevelőinek, a Párt-
oktatás Háza tagjainak nagy érdek-
lődése mellett tartotta meg Léderer 
Ferenc elvtárs ,,Az ötéves terv'' ci-
mií előadássorozat első előadását: 
„Népgazdaságunk eredményei, a 
Szovjetunió példája és támogatása" 
címmel. Bevezetőben ismertette a 
felszabadulás óta elért eredménye-
inket és rámutatott arra, hogy ezek 
az eredmények is a béke ügyét, a 
szocializmus építését szolgáliák. 

Újjáépítésünk és életünk egész 
fejlődése a Szovjetunió segítségével 
indult meg. Sztálin elvtárs szemé-
lyes parancsa mentette meg hazánk 
fővárosát is a végső pusztulástól. 11 
perccel a döntő ütközet előtt Sztá-
lin elvtárs táviratot küldött a szov-
jet katonáknak, hogy Budapestet 
meg kell menteni £s ezért ne kezd-
jék meg a nehéz tüzérséggel harcu-
kat. A felszabadulást követő idő-
ben, amikor a magyar dolgozók a 
legnagyobb éhínséggel küzdöttek, a 
Szovjetunió adott elsőnek élelmi-
szert. de ő küldött segítséget a hi-
dak, gyárak felépítéséhez, a ternv;-
lés. az újjáépítés megindításához ,.s. 

A Szovjetunió segítségével elke-
rülhettük hazánkban a polgárhábo-
rút és c'lndulhai'tunk a szocialista 
építés útján, 1948 eszén a Szovjet-
unió elengedte jóvátételünk 50 szá-
zalékát is- A felszabadulás óta 
nagymennyiségű fát. gyapotot, sok 
modern gépet kaptunk a Szovjetunió-
tól. Ezek igen nagymértékben hoz-
zájárultak eddigi eredményeink el-
éréséhez. Szegeden a híres Text"-
kombinát gépeit is mind szovjet 
testvéreinktől kaptuk éj az ö mér-
nökeik és munkásaik segítségével 
indítottuk ebben az üzemben meg a 
termelést. De a Tiszamenti Fűré-
szek, a DÉMA dolgozói is szovjet 
nyersanyaggal dolgoznak. Ezeket az 
anyagokat a világpiaci árnál jóval 
olcsóbban bocsátja rendelkezésünkre 
a Szovjetunió. 

A gépeken, fán, gyapoton ki,'11 
értékes segítséget kapunk a szovjet 
mérnököktől, sztahanovistáktól, or-
vosoktól. valamint tudósoktól 
is. Nemrégen járt hazánkban Bikov 
elvtárs, szovjet sztahánovista esz-

tergályos. aki esztergályosainknak 
átadta gyorsvágási munkamódszerét 
S a szegedi építőmunkások közül 
Török Zsuzsanna és Zsemberi Gás-
pár elvtárs a közelmúltban vett 
részt Dunapentelén Mak«zimenko 
elvtárs szovjet építő munkamód-
szerátadó iskoláján. 

Orvosaink, mérnökeink, dolgozó 
parasztjaink is állandóan felmérhe-
tetlen segítséget kapnak a Szovjet-
uniótól Hazánkból már két alka-
lommal járt a Szovjetunióban pa-
rasztküldöttség. Orvosaink most 
voltak a budapesti Petrovszkij-kli-
nikán, tanulmányozni az ottani ered-
ményeket. De számtalan munká-
sunk, dolgozó parasztunk gyermeke 
is tanul a szocializmus országában, 
akik tanulmányaik után hazánkban 
tovább adják, gyümölcsöztetik a 
szovjet tudomány eredményeit. 

A Szovjetunió segítségével hatal-
mas eredményekről beszélhetünk ma 
— mondotta Léderer elvtárj —, fej-
lődésünkben nagyok az eredménye-
ink, de még nagyobbak az előttünk 
álló feladatok, amelyeket csak a 
Párt vezetésével, a Szovjetunió se-
gítségével. útmutatásával tudunk 
maradéktalanul megoldani. Felada-
tunk, hogy dolgozó népünkben még 
jobban elmélyítsük a Szovjetunió 
iránti szeretetet s még sokkal na-
gyobb mértékben tanulmányozzuk a 
Szovjetunió fejlődésének történetét, 
a szovjet munkások, dolgozó pa-
rasztok, tudósok, orvosok eredmé-
nyeit, munkamódszereit. 

Léderer elvtárs beszédét az üze-
mek dolgozóinak számos hozzászó-
lása követte- A Magyar Kenderből 
Földi Jenő, a Szegcdi Fűtőháztól 
Lencse Imre. az Egyetemtől Török 
Erzsébet, a Késgyárból Horváth Ist-
ván, a Szegedi Bőrgyárból Sándor 
Ferenc elvtárs, de a többi hozzá-
szóló is mind üzemük életéből vett 
példákkal mondották el, hogy ők 
milyen segítséget kaptak a Szovjet-
uniótól és hogyan tudták elcrni ed-
digi eredményeiket 

Az ötéves terv előadássorozat 
előadásai kéthetenként lesznek a 
Pártoktatás Házában. 

Vj 7 nagyszerű szovjet filmek kerülnek 

bemutatásra január 21—28között rendezett 

I I I . szovjet filmhéten a szegedi 

dmszínházakban fik 

Nagymennyiségű áramo! takarítanak meg 
a Szegedi Szőrmegyárban 

A Szegedi Szőrme és Bőrruha-
készítő üze m vairróré szí egében a 
gepeket tervszerűen átrendez-
ték, az eddig használaton kívü-
li gépfejeket felújítják. így le-
hetővé váíik, hogy két műszak 
teljesítményét egy műszak alatt, 
az egy műszakhoz szükséges 
hajtóerő, világítás és tüzelő fel-
használásával végezzék el. 

A gépekre 25-ös égőket sze-
reinek, így feleslegessé válik az 
eddig két géphez használt 150-es 
égő. A gépterem átrendezésével, 
a közvetlen jobb világítással az 
üzem eddigi havi 1.500 kilowatt 
áramfogyasztása 500 kilowattra 
csökken. 

Elért energiamegtakarításukat 
tovább fokozzák a dolgozók. A 

gyár termeit kályhákkal nem 
tudták kellően felmelegíteni. 
Most ugyanannyi szén felhasz-
nálása mellett áttérnek a lég-
fűtésre. A kazánból a levegőt 
gőzgépre szerelt ventillátor 
nyomja a termekbe. A gőzgép 
hatásfoka nincs kihasználva. A 
fentmaradó energiával dinamót 
tudnak üzemben tartani. A di-
namóval termelt áram fedezni 
fogja a gyár teljes energia 
szükségletét. így már március-
ban a városi hálózatot 500 kilo-
watt fogyasztással tehermentesí-
tik. 

Nyáron a légfűtő berendezés 
friss levegőt nyom a termekbe, 
így védik a szőrmével dolgozó 
munkások egészségét, 

1948 októberében volt először 
Szovjet Filmhét Magyarországon. 
Az akkor bemutatott filmek, mint 
a „Szibériai rapszódia", ..Orosz kér-
dés", „Harmadik csapás", „Mese a 
tüzmadárról" hatalmas sikert arat-
tak a dolgozók körében. Ezeknek az 
ünnepségeknek sikeréhez nagymér-
tékben hozzájárult az, hogy akkor j. 
avattak premier mozit a munkás- i 
lakta fővárosi kerületekben. 

Még jelentősebb eredményeket | 
hozott 1950 februárjában a ..Har-
mincéves szovjet film ünnepe". Ez-
alkalommal mutatták be a „Sztá-
lingrádi csata" második részét és a 
„Világ ifjúsága" című filmet. A 
két hétig tartó ünnepségek alatt 
másfélmillió látogatója volt a szov.. 
jet filmeknek. Ekkor már a vidék 
is sokkal nagyobb mértékben be-
kapcsolódott a szovjet film ünnep; 
be. Háromszáz vidéki mozin kivü! 
430 falusi keskenyfilmvetitő mo-
ziban rendeztek díszelőadásokat a 
bemutatott szovjet filmekről. 

A harmadik szovjet filmhetet 

1951 január 21— 28-a között ren-

dezik meg. Szovjet filmek szere-

pelnek ekkor az ország valamennyi 

filmszínházának műsorán. Ünnep-

ségek és a szovjet filmművészet je. 

lentőségét ismertető előadásokat 

tartanak ezzel kapcsolatban ország, 

szerte, A bemutatásra kerülő fil-

mek: „Nagy hazafi". „Titkos meg-

bízatás", ,,Patyomkin páncélos", 

„Bátor emberek" című játékfilmek, 

a „Dicsőség a munkának" és a 

„Sportdicsőség" című dokumont-

filmek újabb százezrekkel növeli 

majd a szovjet filmek látogatóinak 

számát. 

A szovjet filmhét szegedi ünne-

pére a Magyar Szovjet Társaság 

szegedi területi titkársága meg-

kezdte az előkészületeket. 

A vietnámi néj»!iadsereg 
egységet folytatják támadásukat 

A vietnámi néphadsereg egységei 

folytatják támadásukat Hanoi kör-

zetében. 

Január 6-án a néphadsereg egy-

ségei Bin Jen Nan körzetében (32 

kilométerre Hanoitól), valamint 

Vin Jen körzetében, több francia ál-

lást megtámadtak. 

„Ismerd meg a Szovjetuniói" 
cimű előadássorozatot január hó-

napban 15-e és 31 e között rendezi 

meg a Magyar-Szovjet Társaság 

szegedi területi titkársága. Az elő-

adásokat Szeged és a megye üze-

meiben. hivatalaiban, MSZT körze-

ti és egyéb alapszervezeteiben tart-

ják meg. Az előadások címei a 

következők: „Szovjet hősök 

szovjet emberek". „A breízti erőd 

hős védői", „Harc a többtermelés-

ért", „Példaképünk, a szovjet em-

ber," 


