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A népnevelők jó munká ja nyomán 

Óráról-órára nő Szegeden a Szabad Nép 
előfizetőinek száma 

A gyenge eredményt elért üzemek sorakozzanak fel az élenjárók mögé 

Á szegedi üzemek népnevelői 
nagy lelkesedéssel végzik mun-
kájukat a Szabad Nép-kampány 
sikeréért. A inuiSca megkezdése 
előtt, délben az ebédidő alatt és 
a munka befejezése után is be-
szélgetnek a dolgozókkal és jó 
felvilágosító munkával mutatnak 
rá a dolgozók előtt a Szabad 
Nép olvasásának fontosságára. 
Megmagyarázzák, hogy a mun-
ka frontján, a békéért vívott 
harcban erős fegyver a Szabad 
Nép, mert Pártunk szavát hoz-
za el a munkahelyekre, segít 
bennünket szocialista hazánk 
mielőbbi felépítésében. 

A SZEGEDI KÉNDERGYAR-

BAN 

tegnap délig 237 új előfizetőt 
szerezitek a Szabad Nép számá-
ra a népnevelők. Valamennyien 
lelkesen végezték ezt a mun-
kát, mert tudták, hogy a párt-
sajtó nagy segítségére lesz a 
dolgozóknak. így Bosnyákovics 
Dezső egymaga 32 előfizetőt 
szerzett. Benkő Ferencné 20 
előfizetőt jelentett. Koszorús 
István elvtárs 19 előfizetővel 
emelte a Szabad Nép olvasótá-
borát. Strasinszki Erzsébet és 
Schuszter János 17 előfizetőt 
szereztek. Szép eredményt ért 
el még Aradi Imre is, aki 7 
dolgozót tett a Szabad Nép elő-
fizetőjévé. 

A népnevelők versenyben áll-
nak egymással, de az üzemré-
szek is versenyeznek. Eddig az 
előfonó vezet 59 új előfizetővel. 

A .SZEGEDI CIPŐGYÁRBAN 

34 ú j előfizetője van a Szabad 
Népnek. Ezzel az üzem dolgozói-
nak 99 százaléka Szabad Nép-
előfizeitő. A kampányban jó 
munkát végzett Sebestyén Bé-
láné, aki 13 és Farkas Katalin, 
aki 9 előfizetőt szerzett. Mind-
ketten jó népnevelők. Dolgozó 
társaknak világosan megmagya-
rázták, miért kell a Szabad Né-
pet olvasni: nevel, tanít és nagy 
segítséget nyújt a munkában. A 
népnevelők megfogadták, hogy 
jó felvilágosító munkával elérik, 
az üzem minden dolgozója elő-
fizessen a Szabad Népre. 

A SZEGEDI KERTÉSZETBEN 

33 az új előfizetők száma. A nép-
nevelők itt is jó felvilágosító 
munkával szereznek mind több 
és több előfizetőt Pártunk köz-
ponti lapjának, a Szabad Nép-
nek. Különösen szép eredményt 
ért el Horváth Erzsébet elvtárs-

nő, aki 16 dolgozót tett a lap 
előfizetőjévé. Dobó István 8, 
Gazdag Mátyás pedig 5 előfize-
tővel -ameltp a Szabad Nép elő-
fizetőinek táborát. 

A SZEGEDI RUHAGYÁR 

népnevelői eddig 121 előfizetőt 
szereztek. A népnevelők közül 
többen, így Kasza Ferenc, Kiri 
Mátyás, Ludányi Lászlóné, Pá-
mer Miklós és Prágai Lajos elv-
társak gyűjtési versenyre hívták 
ki egymást. Eddig Ludányi elv-
társnő vezet az élen 27 előfize-
tővel. 

A KONZERVGYÁR 

népnevelői eddig 43 új előfizetőt 
jelentettek. Ebből Szélpál Au-
talné elvtársnő 32-vel emelte a 
Szabad Nép olvasótáborát. Lel-
kes felvilágosító munkájával 
megértette a dolgozókkal, hogy 
komoly fegyver a Szabad Nép a 
békéért vívott harcban. 

De vannak olyan üzemek is, 
ahol a népnevelők sem látják 
ti szitán a Szabad Nép rendszeres 
olvasásának jelentőségét. Maga 
a pártszervezet sem nyújt kellő 
segítséget a népnevelőknek és 
így természetes, hogy az ered-
mény meg sem közelíti azt, amit 
Pártunk a párttagok legjobbjai-
tól, a népnevelőktől vár. | 

A SZEGEDI ECSETGYARBAN 

mindeaideig csak 18 új előfizető 
van, ami azt jelenti- hogy a régi 
és az új előfizetőkkel együtt az 
üzem dolgozóinak eAak 40 szá-
zaléka Szabad Nép-előfizető. 
Ugyancsak gyenge az eredmény 
az 

ÉPÜLETSZERELŐ AV-NAL, 

ahol eddig 37 új előfizetőt je-
lentettek, Az eredményt az üzemi 

DISZ-szervezet tagjai érték el. 
Az eredmény akkor érzékelhető, 
ha figyelmbe vesszük, hogy az 
Épületszerelő ÁV-nál sokkal 
több dolgozó van. mint például 
a Szegedi Kertészetben, aihol a 
33 új előfizető is szép eredmény. 

A KENYÉRGYÁR 

mind(>zideig csak 25 előfizetőt 
szerzett. Pedig a Kenyérgyárnál: 
is sokkal szebb eredményt kel-
lett volna elérnie, hiszen a dol-
gozóknak így is csak 50 száza-
léka. Szabad Nép-előfizető. Ha-
sonló a helyzet a 

MAGASÉPÍTÉSI ÁV-NÁL, 

ahol mindezideig csak 23 dolgo-
zóval szaporodott a Sziabad Nép-
előfizetőinek száma. 

A TÁPÉI HAJÓJAVÍTÓ 
VÁLLALATNÁL 

is csak 10 új előfizető van. 

AZ AUTÓJAVÍTÓ ÁV 

népnevelői pedig mindössze három 
Szabad Nép-előfizetőt szereztek, 
de különösen gyenge a 

LEMEZGYARIAK 

eredménye, ahol csak egy dolgozó 
lelt a Szabad Nép új előfizetője, 
pedig a lemezgyári dolgozóknak 
csak 20 százaléka Szabad Nép-elő-
fizető. 

Ezek a gyenge eredmények ter-
mészetesen nem véletlenek. Ott, 
ahol gyenge a pártszervezet mun-
kája és a pártszervezet vezetősé 
ge sem tudja felmérni a Szabad 
Nép-kampány jelentőségét, nem is 
lehet jó eredmény. Ezekben az 
üzemekben a pártszervezet vezető-
ségének haladéktalanul meg kell 
javítani a munkát. Nyújtsanak kel-
lő támogatást a népnevelőknek, 
hogy azok sikeresebb munkát vé-
gezhessenek a Szabad Nép előfizető 
táborának növelésében. 

H Seniisizmus - az egész világ dolgozóinak 
harci zászlaja 

Szegeden már több mint 19.000 jegy kelt el 

a Szovjet Filmhétre 

Szegeden a Szovjet Filmhetet ün-
nepélyes díszelőadás vezeti be. A 
Szabadság Filmszinnázban ünne-
pélyes keretek között mutatják be 
a „Titkos megbizatás"-t. Az ünne-
pi beszédet Lacsán Mihályné elv-
társnő, a szegedi békebizottság tit-
kára mondja. A Vörös Csillag Mo. 

ziban az „Orosz kérdés" és a Fák-
lya Filmszínházban a „Dicsőség a 
munkának" című film kerül bemu-
tatásra. 

Szegeden a filmhetet óriási ér 
deklődés előzi meg. Az üzemekben 
már eddig több mint 19.000 jegy 
kelt el elővételben. 

Á szegedi járás 20 legjobb kultúrcsoportja 
készül a döntőre 

A szegedi járás körzeti bemuta-

lóin továbbjutott 20 legjobb kultur-

csoport tagjai lelkesen készülnek a 

Szasa Popov, 

a Bolgár Népköztársaság érdemes művésze 

vezényelte a Szegedi Filharmóniai Zenekar 

csütörtökesti hangversenyét 

Csütörtökön este a Szegedi 
Nemzeti Színházban nagy siker-
rel szerepelt a Szegedi Fil-
harmóniai Zenekar, a Bolgár 
Népköztársaság érdemes művé-
sze, a Dimitrov-díjas Szasa Po-
pov, bolgár karmester vezény-
lésével. 

Nagy sikerrel szerepelt Va-
das Ágnes, a fiaital hegedűmű-

vésznő, aki Mendelssohn hegedű-

versenyét játszotta. A Szegedi 

Filharmóniai Zenekar Mozart 

„Kis éji zene" című vonószene-

kari művét és a nagy népi cseh 

zeneszerző, Dvorzsák népszerű 

„Uj világ" szimfóniáját ját-

szotta Szasa Popov vezényleté-

vel. 

A szegedi Járási Tanács dolgozóinak 
munkafelajánlása 

(Tudósítónktól.) A szegedi Já-
rási Tanács szellemi dolgozói sem 
akarnak lemaradni a munkásokká, 
és dolgozó parasztokkal szemben 
a pártkongresszus! munkafelaján-
lásban. A tanács minden ügyosz-
tálya munkafelajánlást vállalt. így 
pl. az igazgatási osztály vállalta, 
hogy 10 napon keresztül segítségé-
re siet a kereskedelmi és ipari osz-
tálynak, mert ott a kevés létszám 
miatt felgyülemlett a munka, A 

hivtalsegédek azt vállalták, hogy a 
központi postázóban minden egyes le-
velet a legpontosabban s leggyorsab 
ban küldenek el. A mezőgazdasági 
osztály dolgozói vállalták, hogy hát 
ralékos aktáikat 10 napon belül el-
intézik. Mindezeket a felajánláso 
kat a Pártkongresszus tiszteletére 
örömmel tették, mert tudják, hogy 
ezzel is a tanácsok munkáját ja-
vítják meg. 

B. M. 

december 28-án a Szegedi Nemzeti 

Sz ínházban megrendezendő járási 

döntőre. 

A sándorfa lv iak ku l turo t thona 

valahányszor benépesül, am ikor a 

75 tagú kuiturcsoport próbáz ik . A 

termelőcsoport sok do lgozó ján kí-

vül az egyéni gazdá lkodók is eljön-

nek, hogy megnézzék, hogyan ké-

szül ku í tu rgárdá juk a döntőre . A 

da lárda a Sztá l in-kantátát és szov-

jet népdalokat ad ma jd elö. 'A szín-

já tszók a „Megvá l toz tunk" c ímű 

színművet próbá i ja . 

Deszken a !2 tagu tánccsoport 

orosz, szerb, görög és bolgár „kó-

ló"-táncokat gyakorol. 

A 87 tagú tápéi kultúregyüttcs 

színjátszói a „PáncéIvonat"-ot mu-

tat ják be a döntőn , tánccsoportjuk 

pedig festői népviseletben lép ma j d 

fel. A 40 főből á l l ó kübekház i kul-

tú igárdn tszcs-tagokból á l l . S z í n j á t . 

szó, népi tánccsoporttal és énekkar-

ral szerepelnek. Nagy érdeklődés 

előzi meg az üllésiek szereplését. A 

hős koreai nép nagy vezérének, 

Kim-Ir-Szen elvtársnak hősi életét 

mu ta t j ák be a „Tűzmező f i a i " cí-

m ű színdarabban. 

Az ásot tha lmi kuiturcsoport ,,Az 

orosz jellem"-et ad j a elő. De nagy 

sikerre számíthat még a mórahal-

mi , a pusztaszeri, a kisteleki, a 

csengelei és a többi szegedkörnyéki 

kuiturcsoport december 28-i fellé-

pése. 'A' járás i kulturverseny döniő- | 

jén ma jdnem egész napot betöl tő 

színes, változatos, művészi előadá-

sokban gyönyörködhetnek a doigo-

zók» 

^ z a 27. év, amely Lenin, a 
legnagyobb forradalmár, az 

emberi társadialom átalakítójá-
nak halála óta eltelt, ragyogó-
an igazolta a leninizmus párat-
lan nemzetközi jelentőségét. A 
leninizmus eszméi mind na-
gyobb erővel ragadják maguk-
hoz a dolgozók millióit a világ 
valamennyi országában és mind 
határozottabb befolyást gyako-
rolnak a világtörténelem egész 
menetére. 

„Lenin érdeme abban áll — 
mondta Sztálin elvtárs —,hogy 
a „Tőke" alapvető tételeire tá-
. maszkodva, megalapozott marx-
ista elemzésit adott az imperia-
lizmusról, a kapitalizmus utol-
só szakaszáról, rámutatott feké-
lyeire és kikerülhetetlen pusz-
tulásainak feltételeire." 

A világtörténélem eseményei 
bebizonyították a leniniizmus tel-
jes igazságát és helyességét. A 
munkásoszítály a kommunista 
pártok vezetésével. Lenin és 
Sztálin tanítványainak és köve-
tőinek irányításával, egyik rést 
a másik után üti a világán pe-
riali zmus rendszerén. A Szov-
jetunió népei, amelyek 1917 ok-
tóberében levetettek magukról a 
kapitalista igát, biztosították a 
szocializmus világtörténelmi je-
lentőségű győzelmét és bizton 
haladnak a kommunizmus felé. 
A második világháború után a 
népi demokráciák országai in-
dultak el a szocializmus felé ve-
zető úton. .A nagy kínai nép 
szintén kiszabadult az imperia-
lista pokolból és Korea dolgo-
zói is győzelmes harcot vívnak 
az imperializmussal. 

J7 urópa történelmében for-
dulópontot jelent a Né-

met Demokratikus Köztársaság 
megalakulása. Ma már körül-
belül 800 millió ember, vagyis 
több mint az emberiség egyhar-
mada szabadult meg az imperia-
lizmus elnyomásaitól és a leni-
nizmus zászlaja alatt halad elő-
re a béke, a demokácia és szo-
cializmus útján. 

Azokban az országokban, me-
lyek a lerinizmus zászlaja alatt 
fejlődnek, fellendülés figyelhető 
meg a társadalmi és gazdasági 
élet valamennyi területén. A le-
ninizmus győzelmének legszem-
betűnőbb ténye az, hogy a szov-
jet nép egyedül álló sikereket 

| ért el a kommunista társada-
lom építésében. E sikerek el-
érését Lenin—Sztálin Pártjának 
vezetése, lelkesítő és irányító te-
vékenysége, a lángeszű sztálini 
vezetés tette lehetővé. A gazda-
sági és társadalmi élet a népi 

demokráciák országaiban «zin-
tén hatalmas mértékben fejlődik. 

A nagy Lenin, aki vala-
mennyi nép számára meg-

mutatta a kiutat az első világ-
háborúból, aki magasba emelte 
a népek közötti béke zászlaját, 
már a szovjet hatalom megte-
remtésének első napján kijelen-
tette, hogy „békepolitikánkat 
helyesli a föld lakosságának túl-
nyomó többsége." Lenin szavai 
ma különös erővel hangzanak. A 
Szovjetunió lenini-sztálini kül-
politikáját melegen támogatja a 
béke valamennyi hívei az egész 
földkerekségen és e külpolitika 
harcra lelkesít az imperialista 
háborús gyujtogatók ellen. A vi-
lág dolgozói minden nap saját 
tapasztalataik alapján győződ-
nek meg az imperializmus leni-
ni-sztálini elemzéséneik helyessé-
géről és látják, hogy az imperia-
lizmus — maga a háború. A há-
borút azonban gyűlölik a dolgo-
zó tömegek. A kommunista- és 
munkáspártok, melyek harcuk-
ban és munkájukban, Lenin és 
Sztálin tanításából indulnak ki, 
az élen haladnak az imperialista 
háború elleni küzdelemben és 
széleskörű népi mozgalmat szer-
veznek a béke megvéde] mezesé-
re. A kommunisták leleplezik a 
háborút kirobbantani akaró im-
perialistákat. 

kommunista- és munkás-
pártok vezetik azt a har-

cot, amelyet az imperializmus 
országaiban lévő dolgozók vív-
nak saját nemzeti függetlensé-
gükért. A kommunisták mutat-
ják meg a dolgozó tömegeknek, 
hogy a kapitalista országok bur-
zsoáziája nemcsak hogy kizsák-
mányolja a munkásokat és a 
többi dolgozókat, hanem a nép 
nemzeti erdekeinek és függet-
ségének is árulói. A leninizmus 
a társadalmi fejlődés egyetlen 
olyan elmélete, amely megmutat-
ja a v.jág valamennyi dolgozója 
számára a felszabadulásához ve-
zelő útat és a leninizmus az 
egyetlen olyan emélet, amely 
megmutatja az emberi társada-
lom fejlődése előtt álló távlato-
kat, amely megmutatja a ki* 
útat abból a zsákutcából, amely-
be a kapitalizmus vezette. 

A jelenlegi feltételek között 
különösen nagy szerepe van 
Marx—Engels — Lenin — Sztálin 

tanításának, mert e tanítás lehe-
tővé ' teszi az emberiség számá-
ra a béke, a demokrácia és a 
szocalizmus útján való fejlő-
dést. Az egész világ dolgozói, 
Lenin és Sztálin zászlaja alatt 
harcolnak és haladnak a végső 
győzelem felé. 

A tudomány dolgozói is csatlakozlak 

a kongresszusi versenyhez 

Az üzemek és termelőszövetkezeti 
csoportok dolgozóinak kongresszusi 
felajánlásaihoz csatlakoztak a tu-
domány dolgozói is. A szegedi egye-
temi tanárok, a Szegedi Egyetem 
kémiai intézetének vezetői elhatá-
rozták. hogy a Pár kongresszus 
tiszteletére kutató munkájuknak az 
ötéves tervvel való fokozottabb ösz-
szekapcsolásával csatlakoznak az 
üzemi dolgozók munkafelajánlásá-
hoz. 

..A felajánlások — írják a Párt-
hoz intézett levelükben — részben 
nehéziparunk számára új vizsgá-
lati módszereket szolgáltatnak, más-
felől mosópetroleumból előállított 
száradó olaj tökéletesítésére szol-
gálnak s ezáltal komoly behozatalt 

tesznek feleslegessé s végül egy — 
a Szovjetunióban felfedezett — új 
gyógyszer előállításával, ennek a 
cikknek hazai gyártását igyeksze-
nek lehetővé tenni." 

A Szervetlen és Analitikai Ké-
miai Intézet egyik dolgozója, dr. 
Sugár Edit kidolgoz egy elemzési 
módszert, melynek segí ségével 6 
oxidálószer mennyiségi elemzése 
válik lehetővé. 

A Szerves Kémiai Intézet három 
tagból — dr. Kovács Ödön, Szabó 
Imre és Szabadi Gyula — álló bri-
gádja elhatározta, "hogy a „Salso-
lin" nevű gyógyszer új, gazdaságos 
előállítási módjára irányuló kísér-
leteiket a tervbevett három hónap 
helyett a Pártkongresszus tisztele-
tére február 24-ig befejezik. 

A növekvő hadiipari termelés miatt fokozódik 

a szénhiány Nyugat-Németországban 

A Ruhr-vidéken a szénterme-
lés 1949-től 1950-ig 103.2 millió 
tonnáról 110 millió tonnára 
emelkedett, mégis a haditerme-
lés növekedése miatt az ország-
ban szánhtány van. Ezért sok is-
kolát, kórházat be kellett zárni 
és sokszáz békés termelésre dol-
gozó vállalat kénytelen volt be-
szüntetni a munkát. A lakosság 
fűtetlen lakásokban didereg. 

A nyugatnémet béketermelés 
szükségletei ellenére és kárára 
minden hónapban fokozzák a 
rnhri szcmkivitelt Nyugat-
Európa más országaiba. 

Nemrégen McCoy amerikai fő-
biztos átadta Adenauernek „ja-
vaslatait", amely szerint 1951 
első negyedében 20.2 millió tonna 
szenet használjanak fel Nyugat-
Németország hadiiparában. 


