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Vűillám a terménybegyújtésben elmaradóknak 

* SÁNDORFALV I DOLGOZÓ PARASZTOK! 

®zi- Tem.arndántok v.m a kukorica és a napraforgó begvüjtésbeu. 
e élevi terménybe gyűjtési ütemterveteket még csak 1D.47 százalékban 
teljesítettétek. Ezzel az eredménnyel az utolsók között álltok a sze-
gedi járásban. 

Akarja-e Sándorfalva, hogy úgy tekintsenek rá a járásban 

hogy ,,e* a község nz, amely veszélyezteti a szegedi járás eredni A 

uyét." Nem7 Akkor gyúrkőzzetek fel a munkára ezen a héten. A he-

lyi tanács váljon valóban gazdájára a terménybegyüjtésnek. 

* K I SKÜNDOROZSMA KOMMUNISTÁI I 

A legfontosabb felada totók nak tekintsétek a tavaszi munkála-
tok mellett ezen a héten a község 21.10 száraiékos terménvbegyüj-
tésl eredményének a feljavítását. A falu dolgozó parasztjainak moz-
gósításé » terménybe gyűjtésre a kommunisták példamutatását téte. 
Jezi fei. 

As V/szegedi Kender szövőgyár ifjúmunkásai nyerték 

a megyei DlSZ-bizol tság kongresszusi zászlaját 

Értekezleten beszélték mei! az élenjáró i f júmunkások a soronlévő feladatokat 

Ksért halad lassan Vásárhelyen a begyűjtés: 

12 kulák 10 vagon gabonái ront el 
a kbzellátástól 

A termény-begyűjtési ütemterv tel-
jesítésében Csongrád megye a me-
gyék közt az utolsók közölt áll. A 
megyén belül a begyűjtésben leg-
jobban Hódmezővásárhely vall el-
maradva. Ez az elmaradás jórészt 
onnan adódik, hogy állam, szerve-
ink nem csaptak le kimenvén a ku-
lákokra, akik ennek következtében 
vagonszámra szabóiulják el a ter. 
poénybeadást. 

Igy cselekedett Korlecz He la né «2 
holdas kulákasszony Is, aki US má-
zsa különböző terményt nem adott 
be. Kapocsi Péter 46 holdas kulák 
31 mázsa. Meszlénvi Imre 41 holdas 
kulák 82 múzsa. Héjjá László 52 
holdas kulák 5J mázsa. Szakács 
István :u> holdas kulák 15 mázsa, 
Csáki Mihály 45 holdas kutak 65 
mázsa. SzáCs Péler 41 holdas ku-
l ik 76 mázsa, Kovács (ivörgy 39 
holdti,.* kulák 35 mázsa, Kokuvai Jó-
zsef 38 holdas kulák 23 mázsa. 

Marton Pál 40 holdas kulák 37 má-
' -a, Kovács Sándor 57 holdas ku-
lák 149 mázsa és öódai lmrénó 131 
holdas kulákasszony 166 mázsa kü . 
löntéle termény beadását szabotál-
ta el, összesen ex a 12 vásárhelyi 
kulák 1059 mázsa, tehát töbh mint 
tíz vauuti terményt vont el a közel-
látástól. 

Begyűjtést végző állami szerveink 
gyenge munkájára, kesztyűs kezére 
mutat rá ez a felsorolás. A begyűj-
tést végző állam] szerveink hajtsák 
végre keményen a kormány ren-
delkezéseit! Pártszervezeteink ellen, 
őrizzék a végrehajtást és ugyanak-
kor felvilágosító munkájukkal ér. 
tessék meg a hátralékos dolgozó pa-
rasztokkal is, hogy a terménybeadás 
teljesítése hazafias kötelesség. A 
begyűjtés határidejéig hátrnlévő 
pár napot használjuk jól kl, hogy 
megjavítsuk Csongrád megye be-
gyűjtési eredményét. 

Újabb munkaerőket toboroznak Szegeden 
Hírü l adtuk már, hogy a mező-

gazdasági munkaterületre jelentős 
.számú szegedi dolgozót toboroztak. 
Ezeknek a dolgozóknak nagyrésze 
m á r «1 is foglalta munkahelyét. A 
munkaerőloboriás súlypontja most 
i p á n munkaterületre helyeződött át. 
Férf i munkaerőket toboroznak a 
Betonépítő Vállalathoz. 

A toborzottak igen előnyös fel-
tételek mellett köthetik meg szerző-
déseiket. A vállalat a jelentkezők 

részére lakást és élelmezést bizto-
sít. Ezenkívül a szerződés megkötő, 
sekor azonnal pénzjutalomban ré-
szesülnék a toborzottak. Egyéves 
szerződés megkötése esetén a tobor-
zott dolgozó 200, féléves szerződés 
megkötése esetén 100 forint pénz-
jutalomban részesül. 

A munkahelyre való utazást a 
vállalat fizeti. Úgyszintén a válla-
lat fedezi a dolgozó egyszeri haza-
utazásának költségeit is. 

A kongresszusi Tersen? tapasztalatai alapján 
készülnek a szegedi Kcndertonóg?árban 

áprilist 4 méltó megünnepléslére 
A sxegedi Kenderfonógyárban is 

Igen srép sikereket eredményezett a 
kongresszusi verseny. Ennek a ver-
senyszakasznak a lezárulása után 
a legnagyobb gondol arra fordítot-
ták. hogy a versenylendület ne 
csökkenjen. Így elérték azt, hogy a 
kongresszusi verseny lendületével 
indultak meg az április 4-i felaján-
lások. melyekben még az eddigiek-
nél is nagyobb feladatokat tűztek 
maguk elé a dolgozók. Igen hasz-
nos tapasztalatnak bizonyult ehben 
az üzemben az, hogy a műszakiak 

ellenőrzik a versenyvállulúsok telje-

síthetőségét és minden esetben meg-

beszélik a dolgozókkai, hogyan 

tudnak minél könnyebben és minél 

eredményesebben dolgozni felaján-

lásuk teljesítésén. Az április 4-i fel. 

ajánlásokat igen jól elősegíti az is, 

hogy a kongresszusi versenyhez ha-

sonlóan ebben az üzemben is na-

ponta biztosítják a verseny kiérté-

kelését. A dolgozók ellenőrizhetik 

termelésük emelkedését és ehhez 

mérten tehetik meg felajánlásuikut. 

Ismernünk kell a nemzetközi helyzetet! 

Nagy érdeklődéssel és figyelem-

iuel hallgatom mindig a Párt által 

rendezett „Nemzetközi kérdések" 

című előadássorozatot. Pártunk már 

többször felhívta figyelmünket ar-

ra, hogy nem elég a termelés fo-

kozása. a belpolitikai helyzet is-

merése a békeharrho*. ahhoz, hogy 

szilárdan megálljuk helyünket Is-

mernünk kell a nemzetközi hely. 

zet minden egyes kérdését. Ezzel 

ismerkedtünk a vasárnap délelőtti 

előadáson is. 

A nemzetközi helyzet egyre job-

ban kiélesedik a békét és a hábo-

rút akarók között s ez a kiélező-

dés szükségessé teszi, hogy még 

szorosabbra vonjuk táborunk erőit. 

A városi DlöZ-bizotlsttg gyönyö-
rűen feldíszített nagytermében va-
sárnap délelőtt a szegcdi üzemek 
legjobban termelő ifjúmunkásai: 
sztahánovisták, élmunkások, bri-
gádvezetők tartottak értekezletei. A 
fiatalok már jóval a gyűlés meg-
kezdése előtt ott voltak valameny-
nyien, beszélgettek, énekeltek. El-
mondották egymásnak, hogy az 
üzemükben hogyan ment a munka 
a Kongresszusi Héten s milyen 

eredményeket értek el az egyes 
dolgozók. Büszkén emlegették a 
legjobb egyéni versenyzők, vagy 
brigádok nevét, s bár nem mondot-
ták ki, de mindannyian ott érezték 
a szavak mögött, hogy ezzel kö-
s/öntötték Pártunk II. kongresszu-
sát, s ezzel is hozzájárultak bé-
kénk. alkotó munkánk megvédésé-
hez. Ezeket a gondolatokat tükröz-
te az a vidám dal is, amelyet éne. 
keltek: „kényszer volt egykor a 
munka, ma hősi tett." 

— Ez. az értekezlet hivatott ar-
ra, ifjúmunkás társaim — kezdte 
beszámolóját Erdélyi István elv-
társ, a DISZ megyei szervező titká-
ra —, hogy kiértékeljük a Szegedi 
Kenderfonó javaslatára elindítóit 
ifjúsági megyei kongresszusi ver. 
seny eredményét. 

Erdélyi elvtárs részletesen ismer-
tette, milyen eredményeket értek el 
a szegedi üzemek ifjúmunkásai, de 
rámutatott arra is, hogy 

a jő eredmények mellett még 
mindig vannak hiányosságok. 

Beszédében kihangsúlyozta, hogy 
dolgozó fiataljaink még mindig, sok 
üzemben kampányszerűen végzik a 
feladatokat, s egy-egy roham után 
megállanak és megpihennek. Ez 
megmutatkozik napjainkban is, m i . 
kor ifjúmunkásaink gyönyörködve 
emlegetik a kongresszusi verseny-
ben elért eredményüket s nem gon-
dolnak arra, hogy azóta már ide-
stova két hét eltelt, üzemeinkben 
ezeket 

a hibákat sürgősen fel kell .szá-
molnunk — mondotta Erdélyi 
elvtárs —, mert csak ügy tud. 
juk Ifjúmunkásokhoz méltóan 
megállni helyünket a béke vár-

táján." 

Ujszegedi Kenderszövö ifjúmunká-
sai nevében, hogy a Párt vezetésé-
vel továbbra is jó munkát végzünk, 
s a Szovjetúnió bős komszomolis-
tAlnak példáit követve maradékta-
lanul megoldjuk a rárrkvárú felada-
tokat",' — ezekkel a szavakkal vet-
te át Jenci elvtársnö a zászlói. 

Jenel elvtársnö rövid beszéde 
után a jelenlévő ifjúmunkások hoz-
zászólásai Következtek. 

Elsőnek Smajda József, a Magas-
építési NV ács-tanulója mondotta 
el, hogyan szervezték meg a brigá-
dot s hogyan emelték termelésüket 
a kongresszusi versenyben 150 szá-
zalékról 275 százalékra, Smajda elv-
társ Ígéretet tett, hogy brigádjuk 

a jövőben nemcsak saját, ha-
nem a többi tanulók brigádja 

jobb munkájáért Is harcba 
száll. 

Heiszig Éva, a Ruhagyár srlabá-
novistájn is elmondotta, milyen' 
eredményt írt el a kongresszusi ver-
senyben, s hogyan segítette a száz. 
százalékon alul teljesítő if júmunkás-
társait a felajánlások teljesítésében. 

Kispúl Aranka az,Ujszegedi Ken-
derszövö dolgozója arról számolt be 
az értekezletnek. hogyan tért át 
egy gépet égrmelésrfil négygépesre. A 
MÁV FütŐhÓg egyik Ifjúmunkása 
pedig elmondotta, milyen észszerű. 
,-úlést vezPielt be » termelés növe-
lése érdekében a Kongresszusi Hé-
ten. 

A hozzászólások után tt fiatalok 
műsoros délutánt rendeztek a Ma-
gyar Kender kultúrtermében. 

Leváltották a fémipari Egyesülés 
hanyag művezetőjét 

Vasárnapi számunkban közöltük 

hogy a Fémipari Egyesülés kettes 

számú telep müveietőjének gon-

datlansága miatt négy újítási rajz 

a többi régi iratokkal együtt elégett 

és igy nem tudták határidőre el. 

készíteni a Ruhagyár négy újítását. 

Kohn Jenő, a tetep művezetője 

ezzel napunta 234 forinttal káro-

sította meg népgazdaságunkat s 

ezért a Fémipari Egyesülés vezető-

sége azonnali hatállyal leváltotta 

művezetői beosztásáról és egy má-

sik telepre dolgozóként osztotta be. 

Ezenkívül 50 forint pénzbirságra 

büntették. 

Jó munkát véges 
a Saessnagy kereskedelmi 

Av 
A Szesznagykereskedői mi ÁV sze-

gedi kirdendeitségének dolgozói 

igen jó munkát végeznek. Bizonyit-

i ja ezt az is. hogy a kongresszusi 

versenyben szakmai viszonylatban 

, a harmadik helyre kerültek. A 8ze. 
1 gedi kirendeltség ezt a jó helyezést 

Ezután Erdé"lví""elvtárs ismertet- a z z a ' é r t e ^ h ? « [ V^tosm be-
le, hogy a Szegedi Kender if júimul, 
kásainak javaslatára elindult me-
gyei ifjúsági kongresszusi versenyt 
melyik üzem nyerte meg. '.\'z Ujsze. 
gedi Kenderszövő ifjúmunkásai — , 
akik elsőnek csatlakoztak a Szegedi 
Kender DÍSZ felhívásához, komo-
lyan vették a munkaversenyt és pél-
dásan meg is állották helyüket. 

Erdélyi elvtárs az értekezleten 
résztvevő fiatalok lelkes tapsa 
közben adja át a megyei DISZ-
hlzotlsag vörös zászlaját Jenel 
Irén elv-társnőnek, az Ujszegedi 

Kenderszövö DlSZ-tltkáráqak. 
„A kongresszusi versenyben vég-

zett munkánkkal a Párt iránti sze-
retetünket fejeztük ki, s ígérem az 

* Párthirek 

tartotta a száll itásd határidőkéit s 

a dolgozók elsőrendű minőségi 

munkát végeznek. Igen jó eredmé-

nyeket értek el az anyagmegtaka-

ritás terén is azzal, hogy belső be. 

ruházásaik jórészét (polcok, álvá-

nyok, stb.) hulladókanyagokból. sa-

já t maguk végezték el. A vállalat 

dolgozói két jelentős újítással is 

elősegítették az anyagtakarékossá-

got s a j ó eredmény elérésért. 

Fellendült a verseny 
a Bútorgyárban 

A kongresszusi verseny — mi.vt 

minden üaem —., a szegedi Bútor-

gyár életében is hatalmas változá-

sokat hozott. A nemes verseny 

nyomán eLiudult ebben az üzemben 

ia a széleskörű felvilágosító és 

agitációs munka a nem kevésbbé 

ennek köszönhető, hogy az egyes 

dolgozók, brigádok olyan kima-

gasló eredményeket értek el feb-

ruár 24-re. 

Az ünnepi pártnapon, amikor vál-

lalat vezetősége átnyújtotta Hé-

gert József elvtársnak, az üzem 

legjobb egyéni versenyzőjének A 

versenyzászlót éa 100 forintot, 

Heiszig József enyvező brigádjá-

nak a brigádzászlót és 400 forintot* 

valamint a többi jutalmakat a ter-

melésben kitűnt dolgozóknak, A 

munkaverseny újabb lendületet vett, 

A dolgozók egymásutón jelentet-

ték be az ünnepi pártnapon Is, de 

főleg az azt követő napokban, hogy 

milyen munka elvégzéséve) készül-

nek felszabadulásunk ünnepére. Az 

új í tók is újabb és újabb javaslato-

kat, ötleteket jelentettek be az új i-

tó-bizottságnak, hogy ezzel is elő-

segítsék fejlődésünket, termelé-

kenységünk fokozását, önköltsé-

günk csökkentését. 

Az utóbbi időben egyre jobb 

munkát végez a Bútorgyár béke-

bizottsága is, amely a rendszeres 

békegyűléseken túl állandó felvi-

lágosító munkát végez. A DISZ., 

szervezet is hasonlóan kiveszi ré-

szét mind a felajánlások szervezé-

séből, mind a dekorációk készíté-

séből. 

Az imperialisták az uralmuk alatt 

lévő országokat nyiltan felfegyver-

i ik és mindenütt a volt fasiszta ve-

zetőket helyezik a vezető állások, 

ba. Ez élesen megmutatkozik Nyu-

gat-Németországban is, ahol hiába 

minden terror, börtön, vagy bármi 

kínzás, a dolgozók sztrájkokban, 

tüntetésekben kifejezésre juttat ják 

elszánt békeakaratukat. Az impe-

rialisták háborúra, mi. a Szovjet-

unió vezetésével további békés, al-

kotó munkára készülünk, a bizto-

sak vagyunk benne, hogy erőnkkel 

meg is védjük termelő, alkotó bé-

kénket. 

Makra Gyula, sztahanovista, 

Szegedi Kender. 

A TAVASZI MUNKÁK É L E N J Á R Ó t 

A szegedi dolgozó parasztok 
nagyrészo kihasználja a kedvező 
időjárást és szorgalnusnu végzi ta-
vaszi munkáját. A tavaszi szántás 
befejezése után nagy lendülettel fog. 
lak hozzá a vetéshez, hogy a Mun. 
ka időbeni elvégzésével magnsabb 
terméshozamot biztosítsanak ma-
íjuknak és népgazdaságunknak. A 
munkában élenjárók között van 
Szóké Márton Felsővárosi fekete, 
földek 83. szám alatti lakos, dol-
gozó paraszt aki már napokkal ez-
előtt befejezte árpavetésél. Felső-
városon példáját követi Balogh Já-
nos 12 holdas középparaszt Is, aki 
azintén másfél hold árpa vetési 
munkálatait fejezte be. Frank I»t . 

ván Oncsu-telep 12 szám alatt la-
kó kisparaszt 1200 négyszögöl ár-
pát vetett el. Farkas 'Antal Vásár-
helvi-sug&rút 29 szám alatt lakó 
100(1 szögül. Csűri Illés Hattyú-Utca 
20 szám alatt lakó másfél hold és 
Rácz Mihály Tarló-utca 7 szám 
alatti dolgozó paraszt 800 szögöl ár-
pa vetését fejezte be. 

A M A G Y A R KÉMIKUSOK Egye-

sülete szegedi osztálya a Szervet-

len Kémiai Intézet tantermében 

(Dóm-tér 3b) március 16-án, pén. 

teken délután 6 órakor előadást 

tart. 

Március 15-én, csütörtökön dél-

után 6 órakor a Kálvin-tér 6. sz, 

alatt az üzemi műszaki dolgozók 

részére értekezlet. Meghívóját min . 

denki vigye magával. 

Ipari termelési osztály. 

A politikai iskolavezetők részére 

a szeminárium nem pénteken, ha-

nem szombaton lesz 6 órai kezdet, 

tel. Az alapfokúak részére a Rad-

nót i . gimnáziumban (volt Klauzál), 

a középfoknak részére * Pártokta-

tás Házában. 

A középkáder Színvonalon ta. 

tHilóknak a Boronlévö témakörhöz 

feldolgozandó kongresszusi anyag 

útmutatója megérkezett. Átvehető 

minden nap 10 órától este 8 óráig 

a Pártok tatás Házában. 

Agit. prop. osztály. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Az Élelmezési Szakszervezet ér-

tesiti tagjait, hogy a március havi 

tagdljbélyegek megérkeztek. Tag-

könyvüket legsürgősebben kicseré-

lés céljából a csoport pénztáránál 

adják le. Hivatalos órák minden 

nap 5—8-ig. 

BÉKEBIZOTTSÁG1 HÍREK 

Békebizottsági titkároknak már . 

cius 14.én. szerdán délután 5-kor 

az MNDSZ-székháaban, Dugonics-

tér 12. szám alatt t itkári értekez. 

let lesz. 

MSZT-HIREK 

Figyelem! Az MSZT székházá-
ban (Horváth Mihály-utca 8. szám 
alatt) értekezletet tart 14-én, szer-
dán délután 5 órakor. 

Dennis kisxubadult 

a börtönből 

Dennis, az Amerikai Kommunis 

ta Párt Országos Bizottságának 

főtitkára március 12-én kiszaba-

dult az Allambörtönből. A sajló 

képviselői előtt kijttentetto, az a 

szándéka, hogy tovább harcol a j 

béke ügyéért. 

A M A G Y A R Szabadságharcos 

Szövetség Szeged városi alapszerve 

március 17-én, szombaton délután 6 

órakor kongresszusi küldöttválasztó 

taggyűlést tart. 

Hégert József, a Bútorgyár i> -

jobb egyéni versenyzője és Per neki 

Irén, DISZ-titkár, a dekorációs 

brigád legjobb dolgozója. 

Q / i n i d f u i t k , (lútjti t a n í t h a l i u n k ! 

„Az ötéves terv" cimű eűőadás. 

sorozat legutóbbi előadásán meg-

győződtem, hogy napjaink döntő 

kérdése a nehézipar mielőbbi fej-

lesztése, munkaerők feltárása, s 

nem kevésbbé elméleti és .szakmai 

tudásunk továbbfejlesztése. Az elő-

adásból nemcsak eddigi eredmé-

nyeinkről szereztem tudomást, de 

megismertem azokat a kérdéseket 

is, amely feladata minden becsüle-

tes dolgozónak. Megtudtam azt, 

hogy milyen hatalmas jelentősége 

van eddig fel nem tárt tartalékaink 

száz százalékos kihasználásának, az 

önköltség további csökkentésének, 

a termelékenység növelésének. 

Az előadás nyomán látom azt is, 

hogy milyen fontos iparunk fejlesz, 

tésén túl mezőgazdaságunk fejlesz-

tése is. Látom azt, hogy ma leg-

fontosabb a mezőgazdaság átállása 

a belterjes, nagyüzemi gazdálko-

dásra, mert csak igy biztosithat-

juk az iparhoz és a népélelmezéshez 

szükséges tervszerű, minőségi és 

mennyiségi termelést. Ezzel kap-

csolatban feladatunk, hogy mi, az 

Ujszegedi Kenderszövő dolgozói is 

minél többen menjünk ki falusi 

dolgozóink közé, hogy még jobban 

kiszélesítsük felvilágosító munkán 

kat. S hogy ezt a feladatunkat 

maradéktalanul megoldjuk első és 

Legfontosabb kötelességünk, hogv 

tanuljunk rendszeresen és állan-

dóan. mert csak igy tudjuk helye-

sen megmagyarázni Pártunk poli-

tikáját, s ti különböző határozato-

kat, rendeleteket. ígérjük, e fel-

adatunkat igyekszünk minél job-

ban végezni. 

Nltsinger Gyula, 
Ujszegedi Kender, és Lenszövő 

anyaggazdálkodási osztályvezető, 

V A S A R N A P D É L U T Á N A Z 
AVH kultúresoportja vidám műso-
ros délután rendezett az ujszegedi 
I f j ú Gárda ál lami fiúotthon pajtá-
sai részére. A kultúrműsor után a 
bajtársak indulókra, népi táncokra 
tanflották a kis úttörő pajtásokat, 
akik elhatározták, hogy pár hét 
múlva előadást tartanak a bajtár-
saknak. 

A SZEGEDI ÜZEMEK. HÍVA-
TALOK és középiskolák filtnpro-
pagandistái ma este 6 áraikor mű' 
sorral e'gybekötött ismerkedési es. 
tel tartanak a Szabadság-mozi kul• 
túrtermében, A műsoros esten köz* 
remülcödik a Ruhagyár népi tdne* 
csoportja ia. 
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