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Lelkes ünnepség keretében adta át 
Kiss Árpád könnyűipari miniszter elvtárs a szegedi 

1 extilkombinát dolgozóinak az Élüzemjelvényt 
Szerdán nagy ünnepük volt nemcsak a szegedi Textilkombinát 

dolgozóinak, hanem Szeged város valamennyi dolgozójának is. Ezen 
a napon vették át ünnepélyes keretek között a könnyűipari miniszter 
éliizem-zászlaját és az élüzem.jelvényt a szegedi Textilkombinát dol-
gozói, 

Az üzem kivül és belül ünnepi díszt öltött. Délután fél három 

órakor, az ünnepség megkezdésekor a kultúrtermet zsúfolásig megtöl-

tötték a gyár dolgozói és a szegedi üzemek képviselői. Az emelvény 

feletti falat vörös és nemzetiszínű drapériák, Lenin, Sztálin és Rá-

kosi elvtársak hatalmas méretű arcképei díszítik. A kultúrterembe ér-

kezőket mozgalmi indulók pattogó ütemei köszöntik. 

Rövid műsor után Róna Imre elvtárs, vállalatvezető lépett a 

•mikrofon elé és üdvözölte a megjelenteket; Kiss Árpád elvtárs, köny-

•nyv.ipari minisztert, a Szegedi Pártbizottság képviseletében megjelent 

Szilágyi András és Bite Vince elvtársakat, Döbrentei Károly elv-

társat, a textilszakszervezet főtitkárát, Jakab József elvtársat, aköny-

nyűipari minisztérium főosztályvezetőjét, Bosnyakóvics elvtársnőt, a 

textilszakszervezet területi bizottságának titkárát és a többi megje-

lenteket. 

Róna elvtárs köszönetet mon-
dott a Szegedi Pártbizottság se-
gítségéért és támogatáséért, is-
mertette az üzem munkáját az 
Elüzemjelvény megszerzéséig. 

— Az elmúlt negyedévben sza-
kadatlan harcot folytattunk a 
kezdeti sikereink nyomán fellé-
pő ellanyhulás ellen és az ellen-
ség ellen. Hogy az Élüzemjel-
vényt megszerezhettük, azt kö-
szönhetjük a Szovjetunió és a 
Párt állandó támogatásának. 

Dolgozóink ezt a segítséget az-
zal viszonozták, hogy jó munká-
jukkal kivívták az élüzem címet. 

Ezután Jakab József elvtárs, 
a könnyűipari minisztérium pa-
mut, len, kender főosztályának 
nevében további sikereket kívánt 
az üzean dolgozóinak munkájá-
hoz, majd Kiss Árpád elvtárs 
könnyűipari miniszter mondott 
ünnepi beszédet. 

A mai él üzemavatásnak talán 
minden eddigi élüzemavatásnál 

nagyolblb jelentősége van. Hiszen 
az élüzem címet a Szegedi Tex-
tilművek akkor nyerték el, ami-
kor 

egész dolgozó népünk határ-
talan lelkesedéssel készül 
Pártunk, az MDP II. Kon-

gresszusára. 

De aláhúzza ennek az éliizem-
avatásnak a jelentőségét az is, 
hogy ezzel bizonyítjuk be: az 
imperialista agresszorok min-
den támadására a békefront erő-
sítésével, a termelés fokozásával 
válaszolunk. Méltó választ ad-
tak a szegedi Textilművek dol-
gozói kiváló teljesítményeikkel 
az amerikai imperialistáknak 
akik éppen az utóbbi napokban 
gyalázatos zsarolással a népi 
Kína ellen erőszakoltak ki rá-
galmazó határozatokat az ENSZ-
ben, s akik Eisenhower nyugat-
európai utazásával még lázasab-
ban 

igyekeznek összekovácsolni a 
Szovjetunió és a népi detno-
ráciák elleni támadó blokk-

jukat. 

Minden s ikerünk forrása a Szov j e t u n i ó segítsége 
A szegedi Textilművek kiváló 

eredményei így függenek össze 
a béketábor sokszázmilliós töme-
gének egyre keményebb harcá-
val, az imperialista agresszióval 
szemben. Külön szeretném alá-
húzni, hogy 

a szegpdi Textilművek él-
Uzemmé történő avatása 
rendkívül jelentőségű éppen 
itt, hazánk déli határain. 

Nem i s lehetne különbül meg-
mutatni erőnket és felkészültsé-
günket a fasiszta Tito-klikknek, 
mint azzal, hogy 

itt Szegeden mutatjuk meg, 
mire képes a Szovjetunió 
vezetésével és segítségével, 
a kommunisták vezetésével 

a dólgozó nép. 
Ennek az üzemnek ara eredmé-

nyei is figyelmeztetésül szol-
gálnak a jugoszláv népet leigá™ 
Ti tó-bandának, hogy minden 
provokációs ksérletük véres ku-
darcba fullad, de 

ugyanaltkor követendő pél-
da az elnyomott, éhező ju-
goszláv népnek. hogy a 
Szovjetunió oldalán a felsza-
badult nép milyen belátha-
tatlan perspektívával építheti 

boldog jövőjét. 
A minisizter ezután szólott az 

üzem termelésének emelkedésié-
ről. A tervteljpsítés — mondotta 
.— állandó egészséges emelke-
dést mutat. 

Októberben 112.7, novemberben 
113.5, decemberben 123 száza-
lék volt, a negyedik negyedév-
ben tehát átlagban 116.1 száza-
lékra teljesítették a tervet. 

Mi az elért sikerek és ered-
mények forrása? 

A legdöntőbb és erről egy pil-
lanatra sem feledkezhetünk meg, 
hogy 

ennek a vállalatnak, mint 
minden sikerünknek forrása 
a Szovjetunió támogatása és 

közvetlen segítsége. 
A Szovjetuniótól kapott legmo-
dernebb fonógépek képezik azt 
a technikai alapot, amelyek egy-
re fokozódó tel íeeátmónyeinket 
lehetővé tették. Döntő jelentősé-
gű, how velünk együtt dolvo-
zik Altuohov elvtárs, kiváló 
szovjet mérnök, aki közvetlenül 
adja tanácsait, tapasztalatait a 
meglévő üzemi hiányosságok ki-
küszöbölésére. 

A Szovjetunió a közvetlen segít-
ségnyújtás mellett a kommuniz-
mus építésének óriási sikereivel, 
a soha nem látott technikai fej-
lődésével lelkesíti a mi dolgozó-

elvtársaknak és az üzem vala-
mennyi dolgozójának sok sikert. 

'A' miniszter beszédét gyakran sza-
kította félbe a doigozók lelkes tap-
sa és éljenzése. A megjelentek hosz-
szú percekig felállva ünnepelték 
felszabadítónkat, a nagy Szovjet-
úniót, Sztálint, a Pártot és a ma-
gyar nép bölcs vezetőjét, Rákosi 
elvtársat. 

Az ú j sztahánovlslák megkapjál 
az oklevelet 

Kiss Árpád elvtárs könnyűipari 
miniszter ezután a szegedi Texti'-
kombinát legjobb dolgozóinak ki-
osztotta a sztahánovista jelvényeket 
és okleveleket. Hatalmas taps köz 
ben nyújtotta át Balogh Ferencné-
nek és Zombori Zoltánnak a Szta-
hánovista jelvényt. 

Balogh Ferencné a sztahánovista 
jelvény átvételekor meghatott sza-
vakkal köszönte meg a kitüntetés! 
és a pártkongresszus tiszteletére to-
vábbi felajánlást tett. 

— Ígérem a Pártnak — mondol 
ta —, hogy február 24-ig még to-
vábbi 5 kilóval emelem napi ter-
melésemet. 

Zombori Zoltán ezeket mondotta 
— Ez a kitüntetés kötelez arra 

hogy a jövőben a Párt segítségéve' 
még nagyobb erővel dolgozzak, 
hogy üzemünk továbbra is megtart-
sa az Éliizem-jelvényt. 

Kmetykó Lajosné, Vásárhelyi Gé. 
* ~ ~ , i za, Simon Mihály, Kocsis Ernő és 

az ország egyik legjobb fouono- .„ tnj l ánov is tn okIevc,P 

je, Kmetykó Lajcsiiét, sztaihano 

inkát is. Elég, ha azokra a fé-
nyes adatokra utalok, amelyeket 
a Szovjetunió minisztertanácsa 
mellett működő Statisztikai Hi-
vatal hozott nyilvánosságra, az 
elmúlt esztendő tervteljesítésé-
nek eredményeiről. 

1950-ben a Szovjetunió ipa-
ra 400 újfajta, eddig még 
nem gyártott nagytermelé-
kenys-' "ű gépet és gépszer-

kezetet kezdett termelni. 
Ugyanakkor a nehézipar szünte-
len fejlesztése mellett a könnyű-
iparban ugyancsak új nagyter-
melékenységű önműködő gépe-
ket, köztük önműködő szövőgé-
peket szereltek fel. 

A Szovjetunió hatalmas segít-
sége mellett sikereink második 
forrása az, hogy minden mun-
kánkban, 

a szocializmus építésének 
minden frontján vezető irá-
nyítónk a Párt, amelynek 
olvan kipróbált bölcs veze-
tője van, mint a mi szeretett 
Rákosi elvtársunk. A Párt-
nevelte azokat a dolgozókat, 
akik élenjárnak és példát 

mutatnak. 
A Párt nevelte a sztahanovis-

tákat, Balogh Ferencijét, alki 

vista kártolót. Simon Mihály 
művezetőt, Vásárhelyi Géta esz-
tergályost és Zombori Zoltán 
technikust. 

Kiss Árpád elvtárs befejezésül 
ezeket mondotta: valamennyi 
üzemünk nagy feladatok előtt 
áll. de a nagy feladatok telje-
sítéséhez meg van minden elő-
feltétel. 

Megettünk van nagy bará-
tunk és segítőnk, a Szovjet-
unió. Harcainkban vezet ben-
nünket a mi győzelmes Pár-

tunk. 
Ha bátran támaszkodunk a se-
gítségnek erre a kimeríthetetlen 
forrására, akkor az eredmények 
nem is maradnak el és a szegedi 
Textilművek újabb hatalmas 
eredményeket érnek el népgaz-
daságunk fejlesztésében, a béke-
tábor reánk eső szakaszának 
megerősítésében 

Borsos Béla sztahánovista oklevele! 
kaplak. 

Az üzem dolgozói közül kiváló 
teljesítményükért Kiss Árpád elv. 
társ könnyűipari miniszter pénzju-
talmat adott át az alábbi dolgozók-
nak: Balogh Ferencné, Kocsis Er 
nő. Szép Rózsa, Polgár József. Si-
mon Mihály, lrakaity Vera, Erdész 
Antalné, Kmetykó Lajosné, Vásár-
helyi Géza, Kucsera Ilona és Rónr 
Imre. 

Ezután került sor az élüzem-
zászló és jelvény ünnepélyes áladá 
sára. Amikor a szegedi Textilkom. 
binát dolgozóinak képviselői a Kő-
bányai Textilgyár küldöttségétől át-
veszik a hatalmas vörös selyem 
zászlót, felcsattan a végetérni nem 
akaró taps. a do!gozók hosszú per-
cekig felállva éljenzik, ünneplik r 
Pártot, amelynek segítségéve! a 
szegedi Textilkombinát dolgozói ki-
érdemelték az élüzem elmet. 

Balla Mária az üzem dolgozóinak 
nevében a zászlót átvéve, ezeket 
mondotta: „A termelés további eme-
lésével bizonyltjuk be forró szere 
telünket és hálánkat a Párt és Rá 

Ehhez a munkához kívánok az kosi elvtárs iránt." 

Jelképezze ez a zászló, hogy az üzem pártszervezete 
és dolgozói még nagyobb eredmények eléréséve' 

akar j ák megünnepelni Pártunk kongresszusát 

Szilágyi András elvtárs lépett ez-
után a mikrofon elé. 'A' Szegedi 
Pártbizottság nevében köszöntötte a 
Textilkombinát dolgozóit. 

— Az élüzem cím elnyerése -
mondotta —, nemcsak a Textilkom-
binát dolgozóit, hanem városunk is 

(Folytatás a 2, oldalon) 

\ kongresszusi versenyben elért szép teljesítményekkel 

késsülnek február 24-re 
Szőreg dolgozó parasztjai 

Szöreg községben termelőszövet-
kezeti csoporttngok, egyénileg dol-
gozó parasztok — magyarok és 
délszlávok együtt — versenyre kel-
tek egymással, hogy munkufelaján-
'.ásaik teljesítésével, jobb munkával 
készüljenek Pártunk II. kongresszu-
sára. Felajánlásaikból kidomborodik 
az a hűség és szeretet, amit Szőreg 
dolgozói éreznek győzelmeink szer-
vezője, a Párt iránt. Tudatában 

lését. 3 tanyarom lebontását, az in-
nen kikerülő anyagok kiválogatá-
sát, kultúrtermük megnagyobbítását 
vállalták. Eddig már elvégezték a 
kocsiszín újjáépítését, melynek ér-
téke 1500 forint. "A fs.oyarom lebon-
tásával, az anyagok kiválogatásával 
2500 forint értéket takarítottak ineg. 
Most a kulturterem m e g n a g y Q b b í t á -
sán dolgoznak. Ezt a vállalásukat is 
már 50 százalékig elvégezték, Ki-

B ele szt in Péter 16 holdas délszláv középparaszt a mult év 
augusztusában lépett a szőregi „Petöfi'-termelöcsoportba. Munka után 
feleségével újságot olvasnak. 

van minden termelőszövetkezeti tag 
és egyénileg dolgozó paraszt, ma-
gyar és délszláv egyaránt, hogy a 
felajánlás teljesítésével előre viszi a 
termelés ügyét, ezzel erősiti Nép-
köztársaságunk gazdasági erejét, így 
növeli a Szovjetúnió-vezette béke-
lábor erejét. 

Azelmult év őszén alakult a „Vö-
rös rózsa"-termelőszövetkezeti cso-
port. A kisparasztokkal együtt több 
középparaszt lépett rá a szövetke-
zeti gazdálkodás útjára, hogy több 
jövedelmet biztosítsanak maguknak. 
A csoport egy új trágyatelep elké-
szítését ajánlotta fel, amit a tagok 
saját munkaerejükkel 500 forint ér-
ékben végeznek el. Ezt a munkát 
már 90 százalékig teljesítették. 

A ,.Petöfi"-termelőcsoport egy 8 
kocsi-férőhelyes kocsiszín újjáépl-

vülálló szakemberek bevonása nél-
kül végzik el ezt a munkát és így 
1200 forint megtakarítást érnek el. 

A kongresszusi munkából kiveszi 
részét Szőregcn minden csoporttag. 
Belesztin Péter 10 holdas délszláv 
középparaszt több középparaszt tár-
sával együtt az elmúlt év augusz-
tusában lépett be a Petőfi-termelő-
csopurtba. Ö maga 60 éves, felesé-
ge 59. de fiatalos lendülettel be-
szélnek mindketten a csoportban a 
már eddig végzett és még ezután 
végzendő munkájukról. Mint mond-
ják, a termelőcsoportban végre el-
mondhatják, hogy maguknak dol-
goznak. Szavuk — valamennyi cso-
portbeli társaik szava, ennek tuda-
tában végzik most nagy odaadással 
munkájukat, teljesítik kongresszu-
si felajánlásukat. 

A KONGRESSZUSI VERSENYÉRT 

A KONGRESSZUSI FELAJÁN-
LÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT f o l y ó 
harcban egyre jobb eredmények 
születnek. A Hajójavító ÁV-bnn a 
Mojzik szegecseió'.brlgád tagjai 
február 24_i vállalásukat eddig 8 
százalékkal teljesítették túl. Az Al-
földi Cementárugyárban is Kuszta 
Pálné 136, Papp Elemérné 122, 
Sztoinov Miklós 127, Szalma Fe. 
rencné 114 százalékot ért cl. Va. 
amennyien 15—20 százalékkal szár-

nyalták túl eredeti felajánlásukat. 
AZ AUTÓJAVÍTÓ NV-BEN 

több dolgozó már márciusi tervén 
dolgozik. Február első napjain Si-
nonovios István a március 19-i, 
Tóth Imre a március 17-i, Klivi. 
nyi László a március 16-i és Faze-
kas Mátyás a március H-i tervét 
teljesítette. Ezt az eredményt Si-
monovics elvtárs újítási bevezetésé-
vel, a többi dolgozó pedig új mun. 
kamódszerek alkalmazásával és a 
n,unkaidő százszázalékos kihaszná-
'isával érték el. 

A SZEGEDI KÉS ÁRU GYÁR 

dolgozói a pártkongresszus tiszte-

letére tett felajánlásuk egy részét 

már teljesítették. Eddig a legkivá-

lóbb eredményt a késosztály dolgo-

zói érték el 130 százalékos teljesí-

tésükkel. A napokban megtartott 

szalcszervezeti napon a dolgozók a 

pártkongresszus tiszteletére újabb 

felajánlás' tettek. A famegmunkáló 

műhely dolgozói az eddigi selejtből 

20.000 darab késnyelet gyártanak. 

A BELSPED szállitó- és rakodó 
dolgozók is példásan megállják he-
lyüket a kongresszusi versenyben. 
A tiulgozúk mintegy nyolcvan szá-
zaléka már jelentós mértékben túl 
Is teljesítette vállalását. A terme, 
lésben jelenleg Kálló Gáspár 162, 
Csehák János 248. és a Fehér-bri-
gád 139 százalékkal jár az élen. A 
napokban a BELSPED két legjobb 
dolgozóját, Radnai Bélánét és Csil-
lag Istvánt a vállalat 200—200 fo-
rint jutalomban részesítette. 

DISz politikai kör vezetők részére vasárnap 

délelőtt Hódmezővásárhelyen 

megyei konferencia lesz 

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
.'songráctmegyei szervezete va9ár-
:uip délelőtt Hódmezővásárhelyen 
isszevont megyei konferenciát tart. 

A konferencia kiértékeli az ed 
lig végzett munkát, a mutatkozó 
hiányosságokat és hibákat és meg-
.'.llapitja a soronkövetkező felada-
tokat. A DISZ politikai köreiben, 
mint a szegedi konferencián is be-
bizonyosodott, kétségtelen szép 

eredmények mutatkoznak, de még 
mindig vannak hiányosságok. 
A megyei konferencián résztvevő 

dolgozó és tanuió fiatalok vizsgál-
ják felül mégegyszer saját munká-
jukat s beszéljék meg a politikai 
körök ha'lgatóival, hogy milyen 
problémák vannak, s irják össze 
ízckat a javaslatokat, amelyekkel 
még jobbá tehenénk oktatási mun. 
kálikat. 


