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Ma dé le l őü fél 10 ó rakor a Klauzál-téren 

kongresszusi beszámoló nagygyűlés 
Előadó dr. Zöld Sándor elvtárs, a Politikai Bizottság tagja, belügyminiszter 

f Pénteken. este Ráikosi elvtárs 

sArószavaival ért véget a Magyar 

Dolgozók Pá r í j a I I . Országos 

Kongresszusa, amelyre oly nagy 

lelkesedéssel és igyekezettel ké-

szültek az egész ország, s így 
Szeged dolgozói is. A kongresz-

szus napja i alatt a. szegedi dol-

gozók ezrei kísérték figyelem-

mel Rákosi elvtárs éa a küldöt-

teik szavait, a kongresszus ese-

ményeit, s meggyőződlek róla, 

hogy a pártkongresszus va ló . 

ban 
i. 

határkövet jelenten 

Pár tunk és népi demokráciánk 

jéletében. Nagy figyelemmel ki-

sérték a kongresszusi tanácsko-

zásokat a pártonkívüli dolgozók 

Is, mert látták, hogy a kongresz-

szus nemcsak a párttagok, ha-

bom az ő ügyeikről is tárgyal. 

' A z ország számos nagyobb vá-

mosába a kongresszusi küldöttek 

személyesen látogatnak el, hogy 

beszámoljanak a dolgozóknak a 

kongresszus lefolyásáról, tapasz-

talataikról, s azokról a felada-, 

tokról, amelyekét a pártkon-

g res r a s . jelölt ki a kommunis-

ták, de a pártonkívüli dolgozók 

számára is. De egyben ünnep 

is lesz a kongresszusi beszámoló. 

Ünnepe a kongresszusi muu-

kaversenyben elért nagyszerű 

eredményeknek, s a pártkon-

gresszus sikerének. 

Ünnepnapra ébrednek ma a 

szegedi dolgozók is, hiszen a 

mai kongresszusi beszámoló 

nagygyűlésén a pártkongresszus 

és a kongresszusi muukaverseny 

nagyszerű eredményeit 

s a boldogabb jövő gazdag gyü-

mölcsöt hozó feladatait tárgyal-

j ák meg. Külsőségeiben is mél-

tó lesz a ma i nagygyűlés Pár-

tunk I I . Országos Kongresszu-

sához. Az ünnepi felvonulásra 

napok óta készülnek már a párt-

szervezetek, a t öm egszerveze tek, 

az üzemek, hivatalok dolgozói. 

Az üzemek a felvonuláskor 

transzparenseken adják hírű] a 

kongresszusi munkaversenyben 

elért nagyszerű eredményeket. 

I f júsági 

énektőbrlgádok 

j á r j ák be a várost, hírül adva 

minden szegedi dolgozónak a 

mai ünnepet. 

A kongresszusi beszámoló 

nagygyűlés délelőtt fél tíz óra-

kor kezdődik a Klauzál-téren. 

E lőadó : dr. Zöld Sándor elv-

társ, a Polit ikai Bizottság tagja, 

belügyminiszter. A nagygyülé-

! sen felszólal a pártkongresszus. 

| ra érkezett francia küldöttség 

j részéről Francois Bi l laux és fe l . 

| szólal Jegyinák János elvtárs, a 
1 Csongrádmegyei Pártbizottság 

titkára. 

A mai nagygyűlés is hozzá-

segíti a szegedi dolgozókat ah-

hoz. hogy sikerrel haj tsák végre 

a pártkongresszus által eléjük 

tűzött feladatokat. 

Üjszentiván és Deszk dolgozó parasztjai 
követik Szőreg és Kübekháza példáját 

Rákosi elvtárs kongresszusi beszéde óta dolgozó parasztjaink 
közül egyre többen foglalkoznak a termelőszövetkezeti csoportba való 
belépés gondolatával. 

Üjszentiván és Deszk dolgozó parasztjai, követve Szőreg és 
Kübekháza példáját, egymásután alakítják meg a tcrmclöcsoporto-
kat, vagy lépnek be a meglévő cs sportokba. 

Ujszentivánon a pénteki és a szombati napon háepm új, l-es 
típusú termelőszövetkezeti csoport alakult. Ezzel a lakosság 90 száza-
léka le*t termelőszövetkezeti csopo rttag. A községben jó példával jár-
nak elöl a délszláv dolgozó parasztok, akik Tito Jugoszláviájának ha* 
tárától egy kilométerre úttörői let tek községi viszonylatban a, terme, 
löszöveücezeti mozgalomnak. 

Deszken négy nap alatt 250 család lépett be a termelöcsoport-
ba. Az újonnan belépett csoporttagok is jó felvilágosító munkájuk-
kal segítenek a Párt népnevelőinek, hogy mielőbb jelenthessék Rá-
kosi elvtársnak: Deszk szocialista község lett. 

Az ifik megálliák helyükei 

A SZEGEDI DOLGOZÓK MÁR MEGKEZDTÉK A HARCOT 

& felemelt, módosított ötéves terv teljesítéséért 
új, módosított ötéves ter-

vünk hazánkat gazdagabbá és erő. 
sebbé, népünket jómódúbbá és mű-
veltebbé, országunkat fejlett ipari 
országgá és ugyanakkor a virág-
zó mezőgazdaság országává alakít-
ja át. De az elmondottak azt is 
mutatják, hogy új, módosított öt-
éves tervünk még fokozottab mér-
tékben, mint eddig ötéves tervünk 
volt, a béke építésének a terve, a 
békefront magyarországi szakasza 
megszilárdításának a terve. 

Az új, módosított ötéves tervünk-
ben meghatározott célokért, e ma-
gasztos, egész népünk gyorsabb fel. 
'emelkedését, a béke erősítését szol-
gáló hatalmas feladatok megváló, 
vitásáért érdemes megfeszített erő-
vel dolgozni, küzdeni és áldozni is" . 
r— mondotta Gerő elvtárs az MDP 
I I . kongresszusán. 

A szegedi üzemek vezetői, mű-
szaki és fizikai dolgozói megértet-
tek Gerő elvtárs beszédéből, hogy 
a jövőben még nagyobb feladato-
kat kell megoldani, meg jobban 
meg kell szervezni a munkát, meg-
erősíteni a pártszervezetet és he-
lyes irányítással, helyes beosztás-
fal vezetni az üzemet. 

A Texli lkomli ln&t 
sztuhánoviglája 

Balogh Ferencné, akit a Népköz-
társaság Ezüst Érdemrend fokoza-
tával is kitüntet ck, a kongresszusi 
versenyen elért 111 százalékos 
eredményét 120 százalékra akarja 
fokozni. Balogh Ferencné eddig is 
felhasználta a munkaidő minden 
percét, gyors mozdulatokkal dolgo-
zott, így fudta elérni jó eredmé-
nyét. „Gerő elvtárs beszédéből meg. 
értettem, hogy ránk, sztahanovis-
tákra, még fokozottabb felada'ok 
várnak és én ezeket a feladatokat 
vállalom." Ezt keményen és öntu-
datosan mondja Balogh Ferencné. 
Ebbe az egy mondatba belefoglal-
ta, hogy napról-napra fokozza tel-
jesítményét, de ugyanakkor segíti 
munkatársait is. Akik vele egy 
partiban dolgoznak, már átvették 
munkamódszerét, most úgy terve-
zi, hogy a másik két partiban dol-
gozó munkásoknak is megmutatja, 
hogyan lehet könnyen, de gyorsan 
minőségi munkát végezni, 

A Fű t őhá l egyik dolgozója 

Sári János villanyszerelő, amikor 
elolvasta Gerő elvtárs beszámoló-
ját, elhatározta, hogy eddigi telje-
sítményét ntég tovább fokozza. 
Amikor bement munkahelyére. 

munkatársainak is felhívta figyel-
mét arra, hogy naponta többet és 
többet kell termelnünk, hiszen csak 
így tudjuk teljesíteni a felemelt 
ötéves tervet. Beszédjéből kiérzett, 
hogy tudja: mindannyiunk ügye 
az, amelyről Gerő elvtárs beszélt 
és mindannyiunk feladata, hogy 
munkájában a lehető legnagyobb 
eredményt érje el. „jRólunk is be-
szélt akkor, amikor bejelentette, 
hogy tízmilUá,rd forinttal növelik a 
vasút fejlesztésére előirányzott 
összeget" — magyarázza munka-
társainak. fejlesszük tovább a 
versenyt és fokozzuk a százaléko-
kat," ö j á r elől jó példával, mun-
katársainak áradja munkamódsze-
rét. képezi magát szakmailag és 
politikailag, hogy mindannyian 
megfeleljenek a fokozott követel-
ményeknek. 

A Szegedi J u l a i onógyá r 
egyik nranltá imője 

Bihari Istvánné szövőnő, amikor 
pénteken reggel munkába állt, már 
úgy indította be a gépet, hogy ma 
még többet kell termelni, mint teg-
nap és holnap ezt az eredményt 
is túl kell szárnyalni. „Minden 
újabb veréssel a felemelt ötéves 
terv egy részét teljesítem és ez-
által erősítem a béke táborát is." 
Bihariné ezt mondja, mert tudja, 
hogy a felemelt ötéves terv teljesí-
tésével a gyermekek szebb és bol-
dogabb jövőjét biztosítjuk. Már 
előre tervezi, hogy ha a Kongresz-
szusi Hé* előtt elért 110 százaié; 
kos eredményét a Kongresszusi 
Héten helyesebb munkabeosztással, 
jibb munkamódszerrel 145 száza-
lékra tudta fokozni, akkor ezt az 
eredményt megtartja, eőt még to-
vább fokozza. „Az asszonyoknak 
nemcsak a termelés frontján kell 
megállni a helyüket, hanem otthon 
is, takarékoskodással segíteni kell 
ötéves tervünk teljesítését," 

A Szegedi Kender I f j úmunkása , 

Szabó Istvánné, faliujság-cikkct ír: 
fátom azt, hogy clen kell járnia 
termelésben minden egyes ifinek, 
csak igy tudjuk teljesítésű fel-
emelt ötéves tervünket, így emel-
kedik az életszinvonalunk és így 
biztosítani tudjuk a beruházásokat 
is. A mi brigádunk a Kongresszu-
si Heten 131 százalékot teljesített. 
Lent a munkateremben megbeszél-
tük. hogy nem állunk meg ennéfaz 
eredménynél. Csökkentjük a gép-
állást, Figyelemmel kísérjük a gép 

Megalakult a Textilipari 

Tudományos Egyesület 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-

gedi székházában a napokban tar-

tották meg a Textilipari Tudomá-

nyos Egyesület alakuló ülését. 

Ez alkalomból megválasztották a 

Tudományos Egyesület vezetőségéi 

is. Elnök Nagy Sándor, a Textilmű-

vek textilmérnöke, társelnökök: Ró-

na Imre és Minis Antal, titkár Föl-

di Mihály, szervező titkár Sugár 

Miklós, oktatásfeletős Gotítlfb Jó-

ksef, jegyző Rácz Ottó. 

A szegedi 
szovjet jogi tanfolyam 

negyedik előadását március 7-én, 

szerdán délután 5 órakor dr. 

Martonyi János egyetemi ny. r. 

tanár tart ja „A szovjet állam-

igazgatási j o g " címmel a Tu-

dományegyetem Dugonics-téri 

nagytermében. Dr. Beér János 

egyetemi ny. r. tanár, belügy. 

mtniiseóárium főosztályvezető-

nek ,.A szovjet á l l amjog" című 

i előadása későbbi időpontban 

ikerül megtartásra. 

minden mozdulatát, hogy valami 
újí'ássál meggyorsítsuk a munka-
menetet. Nekünk, ifiknek, még ta. 
nulni is kell. Amikor a hathetes 
DISZ-iskoláról hazajöttem, megfő, 
gadtam, hogy továbbfejlesztem po-
litikai hutásomat. Más vágyaink 
is vannak. Én például szeretnék 
segédvezető lenni itt az üzemben. 
Igyekszem tehát szak-mailag is töb-
bet tudni..." 

A Magasépítői ! Vál la lat 
pár t t i tkára . 

Sümegi Ferenc elvtárs Gerő elv-
társ beszédének elolvasása után 
számbavette, hogyan végezték mun-
kájukat az ötéves terv első évé-
ben. Megértette, hogy az építőipar-
ra igen komoly feladatok hárulnak 
a felemelt ötéves terv teljesítésé-
ben. Ezeket a feladatokat csakis 
úgy tudják megvalósítani, ha ki-
küszöbölik a felmerült hibákat. 
,Mi új, szocialista országot aka-
runk építeni, amelyhez újtipusú 
emberekre van szükség." Az idős 
szak'ársak megszokták a régit. 
Még sok a száz százalékon alul tel-
jesítők száma. A dolgozók nagyré-
sze kétlaki munkás. Nagy a mun-
kaerővándorlás is. A pártszerve-
zetnek tehát most az a feladata, 
hogy rámutasson a hibákra és fel-
számolja ezeket a hibákat. Még fo-
kozottabb felvilágosító munkát kell 
végezni, hogy a dolgozóknak szív-
ügyük legyen az eredményes 
munka. 

Az Aníója-rííó vállnlaÍTezetője, 

Sarnyai Vencel legfőbb feladatnak 
a jó káderek kinevelését látja. Ta-
valy felépítették az üzemet, most a 
kiváló szakmunkásokból jó kádere-
ket nevelnek. Már elhatározták, 
hogy megalakítják a pártszervezetet 
és a pártszervezet segítségével, még 
eredményesebb munkát végeznek. 
Legfőbb kérdés most a munkafe-
gyelem megszilárdítása. Olyan mun-
kások dolgoznak itt, akik azelőtt 
egyénileg dolgoztak.'' Nem ismerik a 
másodperces mozgalmat és nem 
tudják, milyen kár születhet abból, 
ha öt perccel később fognak mun-
kához. Hogy a felemelt tervet tel-
jesíteni tudják, minden munkást a 
megfelelő helyre kell állítani. Meg-
nézik tehát, ki hol tud eredménye-
sebb munkát végezni, aztán meg-
szervezik az üzemben a szalagrend-
szert. 

Az újszegedI Kendergyár 

műszaki Igazgatója 

Pados Ferenc elvtárs vezetésével a 

műszakiakból háromtagú brigád 

alakult. A brigádnak az a feladata, 

hogy újításokkal könnyebbé tegyék 

a munkát és jelentős anyagmegla-

karitást érjenek el. Ez a brigád ál-

landóan dolgozik, hogy így is biz-

tosítsák a felemelt ötéves terv tel-

jesítését. Újítási dolgoztak ki, mely-

nek segítségével húsz százalékkal 

meggyorsítják a ponyvaszövést. 

Ujabb kikészítési eljárással pedig — 

előzetes számítások alapján — még 

ebben az évben egymillió forintot 

takarítanak meg népgazdaságunk-

nak. Pados elviárs kifejezte min-

den dolgozó véleményét a felemelt 

ötéves tervről: „Teljesíteni fogjuk" 

Ilyen nap 

még' sohasem volt az Üjszegedi 
Kenderszövőben. „Hogy a fiatalok 
vezetik a gyárat!" — csóválták fe-
jüket az öregebb munkások. Aztán 
eszükbe jut, hogy a Kongresszusi 
Héten a termetesben ugyanúgy 
megálltak a helyüket, mint az öre-
gebbek — sőt volt, ahol ifjúmun-
kás diktálta a versenyt. Elhatároz-
ták, hogy segítenek az ifiknek. Se-
gítenek azzal, hogy ma is még töb-

t termelnek, mint tegnap. 
' A reggeli friss levegő becsapó-
dik utánuk, ahogy kinyitják a ha. 
talmas szövőterem ajtaját. De néz-
zük csak: Még alig fújta el fél 6-ot 
a gyár és ott is, amott is csattog-
nak a szövőgépek. Az ifik már mun-
kába álltak. Még nem volt G óra, 
amikor egymásután beindultak a 
gépek. Mintha egy volna ez a Sok 
gép, úgy összeforrnak a csattogás, 
ban. 

Az úiszegedi Kenderszövő 

dolgozói megszokták, hogy regge-
lenként a vállalatvezető végigmegy 
a gépek között, beszél a munkások-
kal meg a mesterekkel és ott a 
helyszínen kijavítják a felmerült 
hibákat. Most Dovály Erzsit, az if-
jú vál'alatyezetőt látják belépni a 
copszolóba. A copszoló ifi osztály-
vezetőjével megbeszéli a napi mun-
kát. „A copszolóban egy gép áll? 
Egyik csigahordólány tud copszol-
ni. majd az ő helyére állítunk be 
valakit." Aztán a szövőbe megy. 
Itt Simon Arankával beszélik meg, 
hogyan küszöböljék ki a henger-
hiányt, igy a gépál'ásokat is. Oda-
megy a gépeken dolgozó ifikhez is. 
Dudás Jánosné nevetve meséli el 
neki, hogy máris jól előre ugrott, 
összenevetnek, végighullámzik ka. 
cagásuk a szövőn: „Mi lesz ebbőt 
délig!" 

Szűcs Tibor, az ifi versenyfelelős 
az c'ső négy óra eredményeit ér-
tékeli ki. Szép eredmények szület-
tek. A nyolc legjobban dolgozó ifi 
nevét már festik is a plakátokra, 
mellé a magas százalékokat. Ezt 
a mikrofonba is be kell mondani. 
„Majd küldünk nekik juta'om'eme-
zeket is" — mondja az ifi ÜB-tit-
kár, Matuszka Júlia. Aztán oda-
megy Gerebecz Erzsébethez, a szö-
vőgép mellé és a fülébe kiállítja 
„135 százalékot teljesítettél, Kálló 
Mária, a versenytársad 5 száza'ék-
kal lehagyott!" KáUó Máriát is 
biztatni kell: „Csak igy tovább, 140 
százalék!" 

Ez az ifi lendület magával ragad 
mindenkit. Felragasszák a plaká. 
tokát a dolgozók munkaközben egy 
pillantást vetnek rá, még jobban 
meggyorsítják mozdulatukat. 

Az ifi vezetők büszkék ezekre az 
eredményekre. Ellátogatnak egy-
máshoz. érdekli őket., a másik ho-
gyan állja meg a helyét. 

A személyzeti osztályon 

új tanulólányt vesznek fel. I t t is 
ifi végzi most a munkát. Jenei 
Ilona kedvesen elbeszélget a je-
lentkezővel. Mintha a barátnője 
volna. Elmondja neki, milyen jó a 
gyárban dolgozni és azt la. hogy 
milyen szép eredményeket érnek 
e,. „Tudod, olyan ez, mint egy nagy 

család!" Az új tanuló parasztszár-
mazású, mindent elmesél neki a 
gyárról, szeresse meg már előre a 
munkáját. És Jenei Ilona, a sze. 
mélyzeti osztály vezetője, felvette 
tanulónak Urbán Veronikát. 

Ugyanilyen fiatalos .endülctel, 
vidámsággal megy a munka a 
kereskedelmi, szállítási, terv, nor-
ma és bér, anyagbeszerző osztályon. 
Jól végzi munkáját a rzocpolos, a 
termelésfelelös, a műszaki igazgató 
is. Az üzemrészekben az ifi osz-
tályvezetők kipiru.t arccal adják 
ki a rendelkezéseket. Tudják: ma 
még sokkal nagyobb eredményt kell 

I elérni, mint tegnap és ezt a fiata-
los lendületet a munkába kell fek-
tetni. 

A délelőtti műszakban dolgozók 
befejezték a munkát. Az ifi vezetők 
kíváncsian várták a kiértékelést. 
„A tegnapi 107 százalékos eddigi 
teljesítmény helyett 116 száza, 
lék!" — jelenti örömmel a ver-
senyfelelős. „Ez aztán emelkedés" 
— „Eredményes munkát végeztünk 
és ezt az eredményt a dé'utáni mű-
szakban még fokozni kell"— for-
dul munkatársai felé Dovály Erzsi. 

És a délutáni műszakban még 
nagyobb eredmények születtek. A 
szövőben délelőtt Dudás Jánosné 
ifi 150 százalékos eredményt ért el, 
Déluián Bal'a Rnzál ifjúmunkás 
175 százalékot teljesített. A cop. 
szolóban Sánta Rozál 130 száza-
lékra teljesítette normáját. 

Az öregebb dolgozók 

lehagyták az ifiket. A szövőben 
Tóth Rozál 190 százalékra, Fehér 
Ilona 175 százalékra fokozta tel-
jesítményét. A délutáni műszak 
öregebb dolgozói sem maradtak 
mögöttük. Ferenci Jánosné 190 szá-
zalékos, Domonkos Mihályné és 
Kertész Gyuláné 180 százalékos 
eredményt ért el. 

Már megkezdődött a harmadik 
műszak. Előttük fekszenek a szá. 
mol . összedugják fejüket. Szá-
mo'nak: „116.5—107=9.5". Egy 
nap alatt 9.5 százalékkal emelke-
dett az ifik teljesítménye. Ezt je-
lentjük a Pártnak, Rákosi elvtárs-
nak is. Most már a táviratot szöve-
gezik meg: 

„M agy ar Dolgozók Pártja I I . 
Országos Kongresszusa. 

Budapest. 
Drága Rákosi elvtárs! 
Mi, az Újszeged! Kender., Len-

szövő Vállalat DISZ-es ifjúmunká-
sai harcos kommunista iidvözletün. 
ket küldjük a I I . pártkongresszus, 
ra. Egyben jelentjük, hogy üze-
münk Ifjúmunkásai, ezen be'ül 30 
ifjúsági brigádunk eredeti és pót-
felaiánlását maradéktalanul telje-
sítette. Az Ifi műszak alatl elért 
b.talmas termelési eredményekkel 
akarjuk bebizonyítani, hogy szeret, 
jük győzelmeink szervezőjét, nagy 
Pártunkat, szereljük bölcs tanítón-
kat, vezérünket, drága édesapán-
kat. Rákosi elvtársat. 

Előre a Párt zászlaja alatt a 
Komszomol példáját követve, új 
termelési csaták győzelméért, még 
nagyobb termelési eredmények el-
éréséért! 

Üjszegedi Kender., Lenszövő 
Vállalat DISZ ifjúmunkásai." 

(nógrádi.) 

Vízvezeték a kolhozban 

A szinferopolkörnyéki „Kalinin"-
kolhoz elsősorban dohányt és szőlőt 
termel. Az időjárás szükségessé tet-
te, a gyümölcs-, szőlő- és dohány-
földek öntözését. A falutól 3 kilo-
méternyire folyik egy patak. A kol-
hozparasztok elha tározták, hogy az 
agTonómusok tanácsának megfele-
lően, a pataktól vízvezetéket építe-
nek a kolhozba. Az állam 55 cz.-r 
rubel kölcsönt juttatott a kolhoznak 
erre n célra. A kolhozparasztok a 
munkát két és félhónap alatt befe-
jezték és így a földeket már a víz-
vc-zőék segítségével öntözik. 

D Komnlex+akarékossági 
verseny új eredményei 

A Iíorabjelnyikova kezdeményez-
te komptex.takarékossági verseny-
be bekapcsolódtak a harkovi gyá-
rak dolgozói is. Az „Izotov"-gyár 
munkásai eddig több mint 500 kg 
gyapjúfonalat, a „Volubujev"-tex-
tilgyár dolgozói pedig három hét 
alatt 350 méter vászonhoz szüksé-
ges nyersanyagot takarítottak meg. 
A textilgyárakhoz hasonlóan a vá. 
ros valamennyi üzemében kjbon 
takozott a takarékossági verseny. 


