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A Szakszervezeti Világszövetség 
a kékeharc egyik fontos csapata 

mondotta Kusnyecov elvtárs a varsói gyűlésen 

S z t á l i n a b é k e é s a s z a b a d s á g 

— írják a szavazólapokra a szovjet választók 

„Sztálinért, a Bolsevik Pártért, 
a kommunizmusért". — Ezekkel a 
gondolatokkal mentek Szavazni a 
szovjet választók milliói a február 
18-i választásokon. 

A lapok sok o'yan feliratot kö-
zölnek, amelyeket a Szovjetunió 
városainak választói irtak a sza-
vazólapokra. 

Az egyik leningrádi választó 
írja: 

„Hosszú életeit kívánok önnek, 
Ioszif Visszárionovics a nép. az 
egyszerű emberek és a Bolsevik 
Párt javára." 

„Sztálinra, a boldog és ragyogó 
életre szavazok. A világ békéjére 
szavazok" — hangzik az egyik 
moszkvai fe'irat. 

„Sztálin a béke ég szabadság" —• 
írja egy másik választó. 

A szavazólapok feliratai a Szov. 
jetunió népeinek valamennyi nyel-
vén szólnak. 

„Amikor Sztálinra szavazok — 
irja egy litván —, a litváni. nép 
jövőjére szavazok." 

„A nagy vezérre szavazok — je-
lenti ki egy lett —, aki szabad és 
boldog é'etet adott a lett népnek. 

Sztálint dicsőitik a kazahok. 

„Mi, ifjak — irja egy fiatal vá-
lasztó — büszkén nevezzük ma-
gunkat sztálini ifjúságnak, _ 
erőnket nem kiméivé fogunk dol-
gozni hazánk javára és támogat, 
juk a Szovjetunió békepolitikáját. 

Megny í l t a B é k e Y i l á g t a n á c s ü l ése 

B e r l i n b e n 

iTebruár 20-án Varsóban nagy-

gyűlést tartottak a Szaicszerve-

zeti Világszövetség Végrehaj tó 

Bizottsága ülésének tiszteletére. 

A gyűlésen résztvett D i Vitto-

r io és a Szakszervezeti Világ-

szövetség Végrehajtó Bizottsá-

gának többi tagja. 

Viktor Klosiewicz, a Lengyel 

Szakszervezeti Szövetség közpon-

ti tanácsának elnöke megnyitó 

beszédében üdvözölte a nemzet-

közi szakszervezeti mozgalom ve-

zetőit. ma jd Di Vittorio azólalt 

fel. Kifejezte elragadtatását at-

tól a hősies alkotó munkától, 

amellyel a lengyel nép építi ú j 

életét- Elmondotta, hogy a há-

borúelőtti Lengyelországban az 

ipari termelés színvonala két és 

félszer alacsonyabb volt, mint 

Olaszországban. Az elmúlt né-

hány év során a lengyel ipar 

túlhaladta az olasz ipart, 

Lengyelországban ma nincs 

munkanélküliség, míg Olasz-

országban a hivatalos adatok 

suerint ma 2,120.000 munka-

nélküli van. 

Á Szakszervezeti Világszövet-

ség feladata — folytatta a to-

vábbiakban D i Vittorio — , 

harcolni fogunk a munkásosz-

tály életfeltételeinek megjaví-

Á Kongresszusi Hét elsó napjai-
ban minden szegedi üzemben meg. 
történt az a frontáttörés, melyre a 
dolgozók fogadalmat tettek. Szinte 
kivétel nélkül mindenütt rekord tel-
jesítmények születnek. Olyan dol-
gozók kerülnek az élre, vagy zár-
kóznak fel az élenjárók soraiba, 
akiknek neveit azelőtt úgyszólván 
senki nem ismerte, akik a kon-
gresszusi verseny előtt nem tűntek 
ki különösképpen jó munkájukkal. 
A kongresszusi verseny nagy kohó-
jában formálódnak az emberek. 
'Akik még tegnap névtelenek voltak, 
ma már a munka bősei. A kon-
gresszusi verseny előtt meglévő hi-
bák egész sorát küszöbölték ki üze-
meinkben most a Kongresszusi Hé-
ten. A hét versenyének egyik leg-
érdekesebb jelensége az elért hatal-
mas eredmények mellett az, hogyan 
küszöbölték ki az egyes üzemekben 
a hibákat, vagy hogyan igyekeznek 
ezután elhárítani az akadályokat. 

A leggyakoribb hiba volt azelőtt 
az, hogy az elmaradókat magukra 
hagyták, hiányzott az üzemekben az 
elvtársi segítés. Ennek a hiányos-
ságnak felszámolására törekedtek 
elsősorban üzemcink. Ha megnéz-
zük ezt a munkát konkrét példán 
keresztül, láthatjuk magunk előtt a 
többi üzem ilyenirányú munkáját 
ÍS. 

Miért marad i le 

a Neherka-brlgód 

A Szegedi Cipőgyárban örömúj-
jongva fogadták az első kiértékelést. 
Gyönyörű eredmények születtek 
meg. A 150 százlékon felüli ered-
mények nem mentek ritkaságszám-
ba, sőt egyesek kicsit elégedetlenek 
is voltak ilyen eredménnyel, — 
,,Csak?l" — mondották. Az örömbe 
azonban üröm is vegyült, becsú-
szott egy szépséghiba. Neherka Béla 
és brigádja azt ajánlották fel a 
kongresszus tiszteletére, hogv 120 
százalékra fokozzák átlagos teljesít-
ményüket, Ezzel szemben mi tör-
tént? Neberkáék csupán 109 száza-
lékos eredményt értek cl. Egyesek 
már hajlamosak lettek volna jó! 
odamoiulani Neherkáéknak, hogy: 
„Lerontjátok az egész üzem telje-
sítményét! . . . " — De nem ez tör-
tént. '.V műszaki és politikai vezelők 
először saját magukat kérdezték 
meg: „Hátha mi vagyunk a hibá-
sak?" — kiderült, hogy a brigádnál 
géptörés történt, a politikai felvilá-
gosító munka is hagyott maga után 
kívánnivalót... Másnap a népneve-
lők többet beszélgettek a Nelierka-
brigád tagjaival, a műszakiak hala-
déktalanul megjavították a gépet és 
* Neherka-brigád a Kongresszusi 
Hét harmadik napján már 116 szá-
zalékos eredményt ért el s megfo-
gadták: a negyedik nap mér ma-
guk mögött hagyják a felajánlott 
120 százalékot. 

tt 32 százaléktól 121 százalékig; 

Az elvtársi segítésnek másik igen 
ízép példáját láthatjuk az Autója-
vító AV-n'ál. Január 15.én ebben az 

tásáért, 

a háború ellen, a fegyver-

kezés ellen, a háborús gyúj-

togatok mesterkedése! ellen, 

a nyngatnémetországi mili-

tarizmus újjáélesztése ellen-

V. V. Kuzmyecov, a Szovjet-

unió Szakszervezeti Szövetsége 

központi tanácsa elnöke felszóla-

lásában beszélt arról, hogy a 

Szakszervezeti Világszövetség a 

békeharcosok egy'k fontos csa-

pata. Most, amikor a háborús 

veszély fokozódik, különösen 

szükséges, hogy a népek vegyék 

kezükbe a béke megőrzésének 

ügyét és végig kitartsanak mel-

lette- Ma elsőrendű jelentősége 

van a béke megőrzéséért foly-

tatott széleskörű mozgalomnak, 

mely eszköz a háborús gyújtoga-

tok bűnös mesterkedéseinek le-

leplezésére. 

A Szovjetunió, amikor a kom-

munizmus építésének hatalmas 

tervét vál t ja valóra, 

rendíthetetlenül olyan poli-

tikát folytat, amely a hábo-

rú elhárítását és a béke 

megőrzését szolgálja. 

Ezután Warnke, a Német De-

mokratikus Köztársaság Szabad 

Szakszervezeti Szövetségének el-

nöke szólalt fel- A német nép 

Eisenhower tábornok szei'dáp 

a kora reggeli órákban megér-

kezett Cherbourgba- A tábornok 

repülőgépen folytatta ú t j á t Pa-

risba. 

A repülőtérről Párisba veze-

sem Kelet-, sem Nyugat-Né-

metországban nem akar hábo-

rút és harcol a békáért — mon-

dotta. Az amerikai imperialisták 

fel akarják támasztani Nyugat-

Németországban a hitlerista 

hadsereget. 

Nyugat-Németország lakossága 

azonban ezzel a jelszóval vála-

szol a háborús gyújtogatok ter-

veire: „Nélkü lünk!" 

Louis Saillant, a Szakszerve-

zeti Világszövetség főtitkára 

hangsúlyozta, azok a támadások, 

amelyeket az imperialisták intéz-

nek a Szakszervezeti Világszö-

vetség ellen, bizonyítják, hogy 

a Szakszervezeti Világszövetség 

hű maradt a nemzetközi prole-

tariátus előtt vállalt kötelezett-

sége hez- A Szakszervezeti Világ-

szövetség végrehajtó bizottságá-

nak rendkívüli ülésszaka 

fontos határozatokat fog 

hozni, amelyek még hatáso-

sabban előmozdítják a bé-

kéért folytatott harcot. 

A gyűlés résztvevői határoza-

tot hoztak, amelyben üdvözlik a 

nemzetközi munkásmozgalom ki-

emelkedő vezetőit és tiltakoz-

nak a Szakszervezeti Világszö-

vetség központja franciaországi 

működésének betiltása ellen. 

tő út mellett a rendőrség sürü 

kordont vont, hogy a tüntetőket 

megakadályozza abban, hogy az 

útat megközelítsék — jelenti a 

hamburgi rád'ó. 

A német békevédelmi 

bizottság jelentése szerint eddig 

a Szovjetunióból, Kínából, Koreá-

ból, Lengyelországból, Csehszlo-

vákiából Romániából , Bulgáriá-

ból, Magyarországból, a Mongol 

Népköz társaságbó l, Vi e t námb ó I, 

Belgiumból, Svájcból, Dániából, 

Uj-Zeelandból, Ausztráliából, 

Kanadából, Finnországból, Fran-

ciaországból, Indonéziából, Hol-

landiából, Szíriából, Uruguayból, 

Indiából, Algériából,, Görögor-

szágból, Nagybritanniából, Ausz-

triából, Iránból, Spanyolország-

ból Szenegálból és Nyugat-Né-

metországból érkeztek küldöttek 

ós vendégeik. 

Szerda délben Berliniben a 

Sajtó Házának színházi termé-

ben Pietro Nenni, a Béke Világ-

tanács alelnöke elnökletével ün-

nepélyesen megnyitották a Béke 

Világtanács első teljes ülését. 

Napirenden a második Békevi-

lágkongresszus kidolgozott prog-

ram megvalósítása, valamint a 

német és japán kérdés békés 

megoldásáról szóló tanácskozás 

szerepelt. 

Már órákkal az ülés megkez-

dése előtt hatalma^ tömeg gyűlt 

össze a Sajtó Háza előtt, a Fried-

rich-Strasse-i pályaudvar mel-

lett, hogy üdvözölje a békevilág-

tábor képviselőit. 

Berlin demokratikus övezeté-

nek utcái ég terei ünnepi díszt 

öltöttek erre az alkalomra. így 

fogadta Németország fővárosa a 

Béke Világtanács első ülésszaká-

ra érkező legjobb bókeharcoso-

kat, 58 ország békeszerető népei-

nek képviselőit. 

Csak a hibák felszámolása biztosíthatja 
további győzelmeinket 

üzemben még 100 százalékon alul 
teljesített a produktív munkát vég-
ző dolgozók 25 százaléka. A Kon-
gresszusi Hét harmadik napjára ez 
a szám igen jelentősen — 3 száza-
lékra — lecsökkent. Pusztán két 
dolgozónak a teljesítménye maradi 
100 százalékon alul. de ezek is 97 
százalékos teljesítményt értek ci 
Hogyan lehetett ezt elérni? — A 
vállalatvezető a gyenge munkacso-
portokkal minden nap megbeszéli a 
végzendő munkát, a műszaki veze-
tők ezeknek fokozottan ismertelik 
az élenjárók munkamódszerét. A 
műszaki vezetők naponta műszaki 
értekezlet keretében kicserélik a 
szerzett tapasztalatokat s így műsza. 
kilag teljesen felkészülve tudnak 
foglalkozni a gyöngébb eredményt 
elérő dolgozókkal. Csak egy pél-
dát kell megemlíteni arra vonatko-
zóan, hogy ennek mi az eredménye: 
Viszmeg Lajos és Bús Miklós mo-
torszerelők az elmúlt héten míg 
csupán 52 százalékos eredményt 
tudtak elérni. Az elvtársi segítés 
eredményeképpen ma már 121 szá-
zalékos eredménynél tartanak. 

Kr i t i káva l segítenek 

'A' Szegedi Vasöntödéknél is egyre 
apad a 100 százalékon alul teljesí-
tők száma. A Kongresszusi Hét kez-
detén már csupán 6 munkás nem 
tudta elérni a száz Százalékot. Eb-
ben az üzemben is a legmesszebb-
menőkig segítik a lemaradókat. Egy-
részt úgy, hogy a legjobban telje-
sítő dolgozók mellé osztják be őket 
s gondoskodnak arról, hogy átve-
gyék azoknak munkamódszerét, 
másrészt pedig építő kritikát gya-
korolnak feléjük. Mintegy ellentét-
ként a legjobban teljesítők neve 
mellé odaírják az elmaradók nevét 
is. Ez az üzem még jobban fokoz-
hatja teljesítményét, ha kiküszöbö-
lik a tolózár üzemrész lemaradását, 
amit technikai hiányosság idézett 
elő. 

Az órák hivatása még a Textil-

komb i n á t ban isr az időmérés 

Igen jó eredmények mutatkoztak 
meg az Újszegedi Ládagyárban is, 

azonban még jobb eredményeket, 
még nagyobb sikereket vallhatnának 
magukénak, ha 100 százalékig biz-
tosítanák a verseny nyilvánosságát. 
Helyes az, hogy naponta háromszor 
értékelik ki az eredményeket, az is 
helyes, hogy hangszórókon mond-
ják be azokat, de az már helytelen, 
hogy a munkahelyeken — különö-
sen a Kongresszusi Hét megindulá-
sakor — nem tüntették fel az ered-
ményeket, nem helyeztek el faliúj-
ságokat, villámokat. 

A villámoknak általában igen 
nagy szerepe van a kongresszusi 
versenyben. Csak egy példa a Tex-
tilkombinátból: Kónya Tibor kár-
toló dobtisztító — akkor, amikor 
társai erejüket megfeszítve dolgoz-
nak a Kongresszusi Hét sikeréért — 
munkaidő alatt egyszerűen otthagy-
ta üzemrészét, átment más üzem-
részbe „szórakozni". Nemcsak saját 
munkáját hanyagolta el ezáltal, ha-
nem még másokat is fenntartóit. 
Mi történt? — Kónya Tibor rövid 
időn beliit magára ismert a villá-
mon lévő karikatúrából, A hatás 
nem maradt el: azóta sokkal job-
ban, lelkiismeretesebben végzi mun-
káját. Persze a Textilkombinálban 
is akadna ezenkívül más is, ami a 
villámra kerülhetne. A kiértékelés 
még mindig nem zökkenőmentes és 
— ami talán első pillanatra ki-
csinységnek látszik —, zavar van 
az órák körül. Minden üzemrészben 
van ugyanis legalább egy óra fel-
szerelve. Az órák a különböző üzem-
részekben különbözőképpen, vagy 
egyáltalán nem mutatják az Mőt. 
Ez hiba, mert a dolgozók sajátma-
guk is ellenőrizni szerelnék például 
a leszedési időt. 

A szegedi üzemek a Kongresszusi 
Hét előtti hiányosságok javarészét 
már kiküszöbölték, vagy éppen dol-
goznak a hibák felszámolásán. Ál-
landó éberséggel ügyelni ke'l azon-
ban az újonnan felbukkanó hiá-
nyosságokra, illetve arra, hogy a 
már kiküszöböltnek vélt hibák visz-
sza ne térjenek. Csak így biztosít-
hatjuk a még nagyobb eredmények 
elérését, a Kongresszusi Hét győzel-
mét. 

Eisenhower megérkezett Párisba 

A tel-avivi dolgozók tiltakozása 
Rohertson angol tábornok látogatása miatt 

Az izraeli Béke Liga hétfőn ményt készít elő, melynek ke-

t'ltakozó tüntetést rendezett, retében Izraelt egy szovjetelle-

mert Brian Robertson, 

keleti brit szárazföldi 

főparancsnoka Izraelbe érkezett. I őrség a tüntetéssel kapcsolatban 

Robertson titlkos katonai egyez- ' l 6 békeharcost letartóztatott. 

a távol- n e s földközitengeri tömbbe von 
„ nák be. 

haderők | A z A F p j e l e n t i ) h o g y a r e n d _ 

Az ENSZ ázsiai és iávolkeleii 
gazdasági bizottságának ülése 

Az ENSz ázsiai és távolkeleti 

ipari, kereskedelmi és gazdasági 

kérdésekkel foglalkozó bizottsá-

ga Laboréban (Pakisztán) tart-

ja harmadik ülésszakát. A bizott-

ság munkájában a 18 á l lam — 

köztük a Szovjetunió küldöttei 

vesznek részt. R,észtvesznek aa 

ülésen a Szakszervezeti Világ-

szövetség képviselői is. 

Az ülésszak megnyitásakor a 

Szovjetunió képviselője felhívta 

a figyelmet arra a tűrhetetlen 

helyzetre, hogy aiz 500 mil l ió la-

kosú Kínárak nincs képviselete 

a bizottságban. 

Javasolta, hogy a Kuomintang-

klikk képviselőjét zárják ki és 

hívják meg a Kínai Népköztár-

saság központi népi kormányá-

nak képviselőjét. 

Az angol-amerikai többség 

megtagadta a Szovjetunió javas-

latának tárgyalását. 

Ezután a Szovjetunió képvise-

lője kijelentette, hogy kizárólag 

a Vietnámi Demokratikus Köz-

társaság és a Koreai, Népi De-

mokratikus Köztársaság kormá-

nyának van joga, hogy az emlí-

tett országok lakosságának kép-

viseletében résztvegyen a bi-

zottság munkájában. Javasolta, 

hogy zárják ki a bizottságból a 

Li Szin Man-klikk és Bao Báj-

féle bábkormány képviselőit. 

A bizottság többsége az Egye-

sült Államok és Angl ia képvise-

lőinek utasítására azonban ezt a 

kérdést sem fogadta el tárgya-

lásra. 

Ezután megvitatták a titkári 

beszámolót az ázsiai és távolke-

leti országok ipari fejlődéséről. 

Burma képviselője bírálta a 
beszámolót, mert a.z mellőzte a 
tájékoztatást Kína gazdasági fej-
lődéséről. 

Kijelentette, ez nem történt 
volna meg, ha a Kínai Népköz-
társaság képviselőjét meghívták 
volna. 

PÉNTEKEN IFI-MÜSZ4K 

a Textilkombinátban, szegedi Kenderfonóban 
és a Ruhagyárban 

Pénteken a Szegedi Kenderfo-

nógyárban, a Textilkombinátiban 

és a Ruhagyárban ifiműszakot 

rendeznek. A délelőtti műszak-

ban a vállalatvezetőtől kezdve 

egészen a segédművezetőkig az 

üzem legjobb DISz-tagjai tarta-

nak szolgálatot és irányítják a 

termelést. 

Ezalatt az idő alatt az élreái-
Iított if júmunkások tanúbizony-
ságot tesznek arról, hogy meny. 
nyire méltóak példaképük, a bős 
lenini-sztálini Komszomol köve-
tésére. 

Pénteken a Szegedi Kondér fo-

nógyárban a délelőtti műszak-

ban Hunyadi Klári lesz a válla-

latvezető. A gyártásvezetői tiszt-

séget Ördög András i f júmunkás 

tölti be. Helyettese Hácsik Éva. 

A műszaki osztály vezetését 

Szabó Tibor látja el. Trungel 

Hermina a műhelyvezető lesz. A 

gépgereben osztályt Acél Miklós-

né vezeti. A kártoló osztály ve-

tóban pedig Tóth Erzsébet látja el 

a művezetői teendőket, Papdj 

József pedig a kötélgyirat irá-

nyítja. 

A Textilkombinátban, a Ruha-

gyárban és a Szegedi Kenderben 

is izgatottan várják a pénteki 

napot az ifjúmunkások, hogy be-

bizonyíthassák: amíg az impe-

rialista országokban az elnyoma-

tás jut osztályrészül az if júmun-

kásoknak, itt nálunk éjnek a ta-

nulási és fejlődési lehetőségek-

kel és a termelés mellett az irá-

nyításéiban is megál l ják a helyü-

ket. 

Eló'adás a szovjet 
művészetről éstudományról 

A Szovjetunió élenjáró művésze-

tével és tudományával ismerked-

hetnek meg ma Szeged dolgozói. 

A Magyar.Szovjet Társaság sze-

gedi titkársága rendezésében dr. 

setéiét Szabó Imre veszi át. Az fel0" előadást tart az 

oiae^A i MSZT-szekhaz nagytermeben. Az 
eloadas pontosan 6 órakor kezdő-
dik „Az élenjáró szovjet művészet 
éa tudomány marxista-leninista 

előfonó osztályon Ördög Péter 

irányítja a termelést. A száraz-

fonóban Berta István, a vizesfo-

nóban Takács Anna, a gombolyí- szemmel nézve" címmel, 


