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iflett A dolgozók egészségének foko-
zódó védelmére 1950-ben hat tüdö-
beteggondozó és húsz egészségház 
létesült. 1950-ben a bölcsődék szá-
ma 19 százalékkal, befogadóképessé-
ge 23 százalékkal, az óvodák szá-
ma 19.4 százalékkal, befogadóké-
pessége 21 százalékkal emelkedett. 

Részint az Ipari dolgozók számá-
rak emelkedése, részint n társada-
lombiztosítás kiterjesztése következ-
tében 

a társadalombiztosító Intézetek 

Inglétszáma egy év alatt 315 

ezerrel nOvckcdctt. 

^z egy főre esö juttatások összege 

PÁRTÉLET 

E HÉTEN csütörtökön valameny-
tiyi üzemi, kerületi és hivatali párt-
szervezetünkben taggyűléseket tor. 
tutik. 'A'lapszervezetiink életében 
mindig nagy jelentőségűek a tag-
gyűlések. A rendszeres havi tag. 
gyülétupken számol be a vezetőség az 
glapsarvezet által végzett munká-
ról és ugyanekkor határozzák meg 
a következő hónap feladatát is. Ép-
pen azért, mert a havonta rendsze-
rcsen megtartott taggyűléseken ér-
tékelik a végzett munkát és ha. 
tározzák meg a teendőket, mind az 
alapszervezetek vezetőségei, mind 
párttagságunk nagy lendülettel ké-
szül fel a taggyűlésekre. A taggyű-
lések fontossága mindig világosan 
állt alapszervezeteink és párttagsá-
gunk előtt, de különösen megnőtt 
a jelentősége a Központi Vezetőség 
1950 február 10-1 határozata óta, 
amikor fokozottabb mértékben for-
dultunk n Párt belső élete felé. 

Ha megnézzük taggyűléseinket, 
megállapíthatjuk, hogy politikai és 
szervezeti tekintetben, de ezen túl 
még a taggyűlések lefolyásában is 
igen nagy fejlődés tapasztalható. 
Ez a fejlődés mindenekelőtt meg-
mutatkozik abban, hogy a vezető-
ségek beszámolói sokkal jobbak, 
titkáraink alaposabban felkészülnek 
beszámolóikra, s ugyanígy a jobb 
beszámolókat értékesebb hozzászó-
lások követik. De a fejlődés meg-
mutatkozik abban is, hogy párttag-
ságunk mind nagyobb számban 
vesz részt a taggyűléseken s hozzá-
szólásaikkal hozzájárulnak a munka 
alaposabb kiértékeléséhez és a fel-
adatok meghatározásához. Ez ter-
mészetes is, hisz a taggyűlések po-
litikai színvonala és szervezése egy-
mástól el nem választható. Csak 
úgy lehet biztosítani taggyűlésein-
ken a párttagság minél nagyobb 
számban való megjelenését, ha azt 
megfelelő politikai előkészítő mun-
ka előzi meg. Tnggyütéseink tehát 
különösen az újraválasztás óta po-
litikai és szervezeti tekintetben is 
mind jobbak. Állandóan és rend-
szeresen megtartják s csak a legrit-
kábban történik meg olyan eset, 
mint például a decemberi taggyű-
léseknél, amikor a Konzervgyárnál, 
a Délmagyar Közraktáraknál és a 
Sertéshizlaldánál n megszokott idő-
ben nem tartották meg a taggyű-
lést. 
TAGGYŰLÉSEINK megtartása azon-

ban nem mentes a hibáktól sem. 
A még mindig tapasztalható hibák 
két okra vezethetők vissza. Elő-
ször, a taggyűlések előkészítésére 
és megtartására vonatkozóan a 
Pártbizottság Szervezési Osztálya 
sem adta meg a kellő támogatást 
az alapszervezeteknek. Ennek kö-
vetkeztében néhány alapszerveze. 
tünk vezetősége, mint például az 
előbb említett Konzervgyárnál, Déi-
magyar Közraktáraknál és a Ser-
téshizlaldánál — nem fordít kellő 
gondot a taggyűlések előkészítésére 
és megtartásúra. 

Lényegében ebből ered és ez az 
okn annak, hogy főleg kerületi 
nlapszervczeteinknél, vagy például 
MÁV Forgalomnál lévő párttagjaink 
nem érzik út a taggyűlés fontos-
ságát és jelentőségét, sok esetben 
elmaradnak a taggyűlésről. Az el-
lenőrző munka elhanyagolása a 
szervezési osztály részéről azt 
eredményezi, hogy ezekről a hibák-
ról csak késve szerzünk tudomást, 
s fgy a meglévő hibák feltárása, 
azoknak kijavítása is sok esetben 
elkésik. Mind a vezető szerveknek, 
mind n párttagságnak arra kell 
törekedni, hogy taggyűléseinket 
ténylegesen az alapszervezet legfel-
sőbb szervévé kell tenni s különö-
sen most. a Pártkongresszusra való 
előkészületek jegyében kell tovább 
javítanunk taggyűléseinket. 

A január havi taggyűléseknek az 
adja meg a különleges jelentőségét, 
hogy a Pártkongresszus előkészüle-
teinek jegyében zajlanak le s Így 
e havi taggyűléseinkre is áll — 
mint napjainkban végzett minden 
egyéb más munkára —, hogy mi-
nőségileg még tovább kell javíta-
uunk, eredményesebbé kell tennünk 

az év fo lyamán 13.6 százalékkal 
emelkedett, 

1950-ben 50.000 dolgozóval több 

üdül t , mint 1949-ben, 

A születési arányszám 5 százalék-
kal emelkedett, 

a halálozási arányszám 19.5 

százalékkal estikként 1938-hoz 

képest. 

A csecsemőhalandóság! arányszám 
mintegy 35 százalékkal volt alacso-
nyabb, mint 1938-ban. 

Nemzeti Jövedelem 

Az ötéves terv első esztendejé-
ben elért gazdasági eredmények 
visszatükröződnek nemzeti jövedel-

az előzőeknél. Annak a ténynek, 
hogy a Pártkongresszus előkészü-
leteinek jegyében tartjuk incg alap-
szervezeteinkben a január havi tag-
gyűléseket, kifejezésre kell jutni 
mindenekelőtt a politikai előkészí-
tő munkában, a taggyűlések jó 
megszervezésében és külsőségeiben 
is. Mit jelent ez? Mindenekelőtt azt, 
hogy alapszcrvczeli vezetőségeink 
összevont pártcsoportvczetői és nép-
nevelői értekezleten tárgyalják meg 
a január havi taggyűlésnek jelentő-
ségét és fontosságát. 

BÍZZÁK MEG pártesoportveze-
tőinket ég népnevelőinket, hogy a 
pártcsoportvezetők a hozzájuk be-
osztott párttagokat keressék fel, 
i son értess ék előttük a január havi 
taggyűlések jelentőségét és fontos-
ságát, tudassák a hozzájuk beosz-
tott párttagokkal * taggyűlés na-
pirendi pontjait és hívják meg 
őket a taggyűlésre. A népnevelők 
pedig a hozzájuk beosztott párt-
tonkivü 1 iek között végezzenek pol i 
tikai felvilágj&itó munkát és a 
taggyűléseken keresztül mutassa-
nak rá Pártunk Boronkövetkező 
Kongresszusának jelentőségére. 
Taggyűléseink politikai színvona-
lát, párttagságunk mind nagyobb 
számban vaió részvételét mindenek-
előtt alapos politikai előkészítő 
munkával tudjuk biztosítani De a 
politikai elókéczitö munkán túl a 
taggyűlések külsőségeiben ig kife-
jezésre kell jutnia annak, hogy a 
Pártkongresszusra készülünk. Dí-
szítsék fel szépen a pártszervezetek 
helyiségeit és a dekorációban, a 
jelszavakban is jusson kifejezésre 
Pártkongresszusunk jelentősége. 

A január havi taggyűléseknek 
két napirendi pontja lesz. Az első 
az alapszervezet vezetőségének a 
beszámolója, melynek értékeim kell 
az elvégzett munkát éa meg kell 
határozni a pártszervezet előtt álló 
feladatokat is. Az alapszervezet ve-
zetőségének beszámolója, melyet a 
titkár elvtársak tartanak meg, fog-
lalkozni kell a Pártkongresszus je-
lentőségével, a megyei pártérlekez-

A szegedi Járási Tanács vég-
rehajtó bizottsága az elmúlt na-
pokban értekezletet tartott. Az ér-
tekezleten többek között megvitat 
ták a járás terménybegyüjtési elő-
irányzatának teljesítését is. Meg-
áll apitot ták, hogy a járás nem 
minden községe tett eddig eleget 
begyűjtési kötelezettségének. Ezért 
a végrehajtó bizottság határozatot 
hozott a gabonamennyiségek be-
gyüjésóre. A begyűjtésben elmara-
dók részére a Járási Tanáca ke-
reskedelmi osztálya ütemtervet ké-
szített. 

A végrehajtó bizottság ezután a 

begyűjtés meggyorsításáért ver-

senyre hivta a megye járásait. 

A szegedi járás versenykihívá-

sában vállalja hogy a Pártkon-

gresszus tiszteletére a termény-

bcgyü.jtést legkésőbb március 

18-ig a járás minden községe 

teljesíti. Irányt vesznek arra. 

hogy a begyűjtést a járás leg-

több községe ne csak teljesítse. 

hanem túl is teljesítse. 

A járás versenykihívása után Va-

szelinov Miladin járási vb-tag fel-

ajánlotta, hogy eddigi teljesítésén 

felül még 50 kilogram búzát gyűjt 

be. Ezenkívül , 

műnk alakulásán. 'A' nemzeti jöve-
delem 1950-ben mintegy 20 száza-
lékkal magasabb, mint 1949-ben és 
ezzel egy év alatt az ötéves terv 
végérc előirányzott növekedésnek 
közel egyharmadát valósítottuk 
meg. 

A szocialista szektor fejlődésére 
mutat, hogy 1950-ben a nemzeti jö-
vedelemnek a szocialista szektor-
ban létrehozott része 58.8 száza-
lékkal volt magasabb, mint az elő-
ző évben. A szocialista szektorban 
termelt nemzeti jövedelemnek ará-
nya az egész nemzeti jövedelem-
hez egy év alatt 53.8 százalékról 
közel 70 százalékra nőtt. 

let jelentőségével, a kongresszusi 
fejajánlásokkal, üzemekben a hosz-
szúlejáratú versenyszerződések kö-
tésével, kerületekben a gabona- és 
terménybegyüjtéssel és a szerző-
déskötésekkel. Foglalkozni kell to-
vábbá a pártszervezet kongresszusi 
felajánlásának értékelésével. A 
vezetőségek beszámolói csak ab-
ban az esetben lesznek eredménye-
sek, ha azt ténylegesen a vezető-
ség kollektív munkájának alapján' 
készitik el s a vezetőségi üléseken 
ki kell alakítani a beszámolókat. 

A TAGGYŰLÉSEK második na-
pirendi pontja a tag- és tagjelölt-
felvétel. A taggyűléseken ünnepé-
lyes keretek között kell kiosztani a 
felvett tagaknak, illetve tagjelöl-
teknek a párttagsági könyveket, il-
letve tagjelölt igazolványokat és a 
Központi Vezetőség határozatának 
megfelelően kell, hogy fölvegyék e 
havi taggyűléseiken az új tag-, il-
letve tagjelölteket. Hasisa át a 
pártvezetöségeinket és párttagsá-
gunkat ennek a napirendi pontnak 
a tárgyalásánál az a tudat, hogy 
a tag. és tagjelöltfelvétel a párt-
épités egyik legfontosabb területe 
és ennek figyelembe vételével, kel-
lő éberséggel járuljon hozzá párt-
tagságunk is hozzászólásaival és 
észrevételeivel a tag- és tagjelölt, 
felvételi munka megjavításához. 

Mindezeken kivül az ehavi tag-
gyűléseknek van még egy komoly 
feladata. s ez a feladat a követke-
ző: Elő kell késziteni a megyei 
pártértekezlet küldötteinek javas. 
Tatait Pártunk Kongresszusa felé. 
A taggyűlések készítsék fel a kül-
dötteket, hogy a javaslatok soknsá-
gát vigyék a megyei pártértekez-
let elé, hogy ezzel is elősegítsék 
Pártkongresszusunk eredményessé-
gét. Alapszervezeteinknek és párt-
tagságunknak most az a feladata, 
hogy jó taggyűlésekkel biztosítsák 
a kongresszusi előkészületek ered-
ményes folytatását. 

Szilágyi András. 

terménybegyüjtési versenyre 
hivta a megye valamennyi 

dolgozó parasztját. 
A versenykihívást követően a 

szegedi járás községei párosver-
senyre hívták ki egymást a be-
gyűjtés maradéktalan végrehajtá-
sáért. Röszke község a szegedi já-
rás valamennyi községét kihívta 
versenyre. Kübekháza Ószentiván-
nal, Barástya Kistelekkel é3 Csen-
gelével, Pusztaszer Forráskúttal, 
Szőreg Deszkkel Mórahalora Asott-
halommal, öttömös Pusztamérges-
sel lépett terménybegyüjtési pá-
rosversenybe. 

« Pártkirek 

Felhívjuk az összes üzemi, hi-
valalj és kerületi népnevelők fi-
gyelmét, hogy kedden délután 6 
órakor a kerületekben összevont 
népni velői értekezcltet tartunk. — 
Minden titkár elvtárs gondoskod-
jék a népnevelők ponlos megjele-
néséről. 

Agit prop. osztály 

Békefe'elősökneik értekezlet 24-
én délután 5 órakor Sztálin-sétány 
10 szám alatt. 

Agit, prop. osztály. 

A Pravda szombati számában i 
Palmiro Togliatti elvtársnak, az | 
Ola.-z Kommunista Párt Központi l 
Bizottsága főtitkárának cikkét 
közli. „Harmincéves az Olasz Kom-
mün:.- ta Párt" címmel. 

Január 21-én, 30 éve — írja 
Togliatti elvtárs —, hogy megala-
kult az Olasz Kommunista Párt. 

A Pár'- 18 év alatt — 1926-tól 
1944—45-ig — a legmélyebb ille-
galitásban volt. 

És mégis, amikor a második vi-
lágháború alatt megingott és ösz-
szeomlott a fasiszta rendszer, 
mint valamennyi olasz párt közül 
a legnépesebb, legtömörebb és leg-
erősebb párt léptünk a szintérre. A 
Párt befolyása döntően érvényesül 
az ipari és mezőgazdasági munká-
sok többségére, széles körben ter-
jeszti ki befolyását a mezőgazda-
sági vidékeken és egyre mélyebben 
hatol még az elmaradt falusi kör-
zetekbe is. Ezenkívül az Olasz 
Kommunista Párt akcióegységben 
van a Szocialista Párttal, amely-
nek ma több mint 700 ezer tagja 
van. 

Az Olasz Kommunista Párt év-
ről-évre egyre jelentősebb helyet 
foglalt el az ország életében. 

Az olasz nép újjászületését, 
Olaszország politikai és szociális 
megújhodását a fasizmus-szüKe 
szégyen és nyomor után mindennél 
korábban és mindenek előtt a 
Kommunista Párt készítette elő és 
szervezte meg. 

Az uralkodó reakciós osztályok 
és az ország mostani vezttői gyű-
lölnek bennünket., újból üldöznek 
bennünket és arról ábrándoznak, 
hogy úgy bánjanak velünk, aho-
gyan a fasiszták bántak. 

Az Olasz Kommunista Párt 
Központi Vezetőségének. 

Drága Elvtársiak! 

A Magyar dolgozó nép és a 
Magyar Dolgozók Pártja forró 
testvéri szeretettel üdvözli az 
olasz nép harcos, bátor élcsapa-
tát, az Olasz Kommunista Pártot 
alapításának 30. évfordulóján. 

Együtt ünnepelünk veletek 
ezen a nagy ns.oon és kívánunk 
nektek újabb sikereket abban a 
haroban, amelyet a békéért, az 
egész dolgozó nép érdekeinek és 

Vasárnap délután öt kiváló kul-
turcsoport szórakoztatta Szeged 
dolgozóit, A kongresszusi kultúr-
verseny folyamán ez volt az első 
bemutatkozásuk. 

Fe l s őv á r o son a postás ott-
honban a Radnóti-gimnázum, Mó-
ra-gimnázium, a Tömörkényi-utcai 
leánygimnázium, a honvédség tánc-
csoportja és a rókusi DlSz-szerve-
zet kultúresoportja mutatkoztak be. 
A „Legénykérés" című kis színda-
rabon keresztül a Tömörkényi-ut-
cai leánygimnázium és a Móra 
Ferenc gimnázium tanulói meg-
győző jelenetekben mutatták be, 
hogy a kulákok mindenre képesek 
a szegényparasztság kizsákmányo-
lása érdekében. A Móra Ferenc-
gimnázium egyik tanulója igen 
nagy sikerrel román népi 
táncot mutatott be. A legnagyobb 
tetszést Papp Sándor, a Radnóti-
gimnázium tanulója a „Szabad 
szél"-dallal aratta. 

Jó és hasznos szórakozást nyúj-
tott az a l s ó v á r o s i dolgozó 
parasztságnak a Késárugvár kul-
túrgádája. Az előadás háromszáz 
nézője lelkes tapssal fogadta a kul-
turcsoport magyar és orosz népi 
táncait. Komoly figyelemmel hall-
gatták a „Vendel bácsi ismerőse" 
című egyfelvonásos színdarabot, 
amelyben a falu dolgozó paraszt-
ságának életéből azt mutatták be, 
hogy az öreg Vendel bácsi és pa-
raszttársai hogyan tanulnak írni 
és olvasni. Énekszámokat és szava-
latokat adtak még elő. Befejezésül 

A háború befejezése után java-
soltuk, hogy a kormányban képvi-
seletet kapjanak a dolgozó töme-
gekkel legszorosabb kapcsolatban 
lévő pártok. Az olasz reakciós bur-
zsoázia azonban minden lehető 
eszközzel meg akarja kadályozni 
e létfontosságú gazdasági és szo-
ciális reformok megvalósítását. A 
De Gasperi-kormány az amerikai 
imperialistáknak feláldozta az or-
szág érdekeit, függetlenségét és 
szuverenitását. Ma, amikor az 
amerikai imperialisták háborús 
hisztériája elérte tetőpontját és 
amikor az amerikai imperializmus 
nyíltan szítja a háborút, támadást 
készít elő a Szovjetunió és a népi 
demokráciák országai ellen, a hiva-
talos olasz vezetők azt szeretnék, 
hogy az olasz nép ismét ontsa vérét 
és új háborúba sodortassa magát a 
nemzetközi reakció érdekében. Er 
re azonban nem kerül sor. Eléggé 
erősnek érezzük magunkat ahhoz, 
hogy megakadályozzuk azokat, akik 
pusztulásba akarják sodorni Olasz-
országot. 

Tudjuk, hogy a békéért vívott 
harc most a legdöntőbb szakaszába 
lép, mert világos, hogy e harc ki-
menetelétől függ minden nép sor-
sa. A bekét meg kell menteni mind 

Olaszországban, mind szerte az 

egész világon. Tudják meg ellensé-
geink. hogy az olasz kommunisták 
minden erejüket megfeszítik e cél 

megvalósítása érdekében és a 

munkásosztályt és az egész olasz 

népet harcba tudják vezetni, amit 

meg kell vívni annak érdekében, 

hogy a békét tartósan kivívjuk és 

megvédjük. 

a demokratikus szabadságjogok 
védelmében folytattok az ameri-
kai imperializmus és olaszországi 
csatlósainak háborús, gyarma-
tosító tervei ellen. Vigyétek győ-
zelemre nagy vezetőtök, Togliatti 
elvtárs irányításával az Olasz 
Kommunista Párt dicsőséges 
zászlaját. 

A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége 

nevében 

RÁKOSI MÁTYÁS 

a nézők és szereplők együtt énekel-
ték el az Internacionálét. 

A szegcdi kultúresoportok ez-
után minden vasárnap tartanak 
kultúrbcmutatókat és a város min-
den részére elviszik szocialista kul-
túránk tanító és szórakoztató je-
leneteit, dalait, csasztuskáit, a né-
pi kultúra egyre fejlődő alkotá-
sait. 

Szovjet jogi tanfolyam nyílik 
Szegeden 

A Magyar Jogász Szö-
vetség szegedi csoportja és 
a Magyar-Szovjet Társaság 
szegedi jogi szakosztálya a Sze-
gedi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karának közre-
működésével 12 előadásból álló 
szovjet jogi tanfolyamot rendez 
a szovjet jog valamennyi ágá-
nak ismertetése céljából. A tan-
folyam feladata a jogi munkate-
rületén működő dolgozóink to-
vábbképzése és azoknak a gaz-
dag tapasztalatoknak felhaszná-
lása, amelyeket számunkra a 
szovjet jog és tudománv iplent. 

Az első előadást január 24-én, 
szerdán délután 5 órakor tart-
ják meg a Szegedi Tudomány-
egyetem aulájában (Dugonics-tér 
13., II. em.}. 

Jó taggyűlésekkel biztosítsuk 

a kongresszusi előkészületek sikeres folytatását 

A szrfrpfji Já'ási Tanács n'grrhnifn hizolinágra 

ierménybegYŰjiési versenyre hívia 
a megye járásait Kuitúrcsoportjaink vasárnapi szerepléséről 

Az SzK(b)P Kozpontí Bizottságénak távirata 

az Olasz Kommunista Párt 30. évfordulója 

alkalmából 
A' Szovjetunió Kommunista | véri Olasz Kommunista Pártot 

(bolsevik) Pártja Központi Bi- : fennállásának 30. évfordulója 
zottsága a következő táviratot , alkalmából. További sikereket 
intézte az Olasz Kommunista : kívánunk az olasz kommunisták-
Párt Központi Bizottságához: i nak a békéért,, a demokráciáért 

„Az Olasz Kommunista Párt és a szocializmusért folytatott 
Központi Bizottságának. küzdelemben. 

A Szovjetunió Kommunista A Szovjetunió Kommunista 
Pártjának Központi Bizottsága ^árijának Köziponti 
forrón üdvözli és köszönti a test- Bizottsága" 

Hz m? Központi Vezetőségének távirata 
az Olasz KP Központi Vezetőségéhez 


