
r tZOJfBÁT, 1951. JUNTTTS 9. 3 

A koreai gyermekek megsegítésére indult mozgatom 
egybeforrasztotta a csongrádmegyei dolgozókat 

a békeharcban 
Az MNDSz megyei szervezetének nagyaktíva ülésén résztvett Maria Beleseva 

bolgár bélteharcos is 
songrád megye asszonyai még nem vettek részt mozgalomban 

olyan lelkesedéssel, mint a koreai gyermekek megsegítésére 
indult akcióban. Megmozdult a városok és tanyák minden dolgozó 
asszonya. Fáradságos napi munka mellett kilométereket gyalogoltak 
azért, hogy felkereshessék a dolgozók családjait, elbeszélgessenek ve-
lük a békeharcról, a koreai hősök szabadságharcáról, amely a mi bé. 
kénkel ü_ védi. A beszélgetések fohramán megelevenedett előttük az 
a szörnyű pusztítás, a koreai népnek az az embertelen szenvedése, 
amit az amerikai betolakodott imperialisták és zsoldos csatlósai kö. 
veinek el Koreában 

Uj harcosokat szül a békeharc 

Az MNDSZ csongrádmegyei szer-
vezetébe új erőt öntött a koreai 
gyermekek megsegítésének mozgal-
ma. A békeharc e nehéz gyakorlati 
munkájában felismerte a tagság, 
milyen nemes feladatot vállalt ma-
gára. De nemcsak a tagság, hanem 
a lelkes munka láttán azok az asz. 
szonyok is, akik eddig még nem is-
mertél? fel a békeharc fontosságát. 
Új harcosok születtek az MNDSZ-
szervezeteknek ebben a lelkes mun-
kájában. Kétszázkilencvenegy űj 
MNDSZ.tag csatlakozott az'MN-
DSZ .asszonyok lelkes békecsapatá-
hoz. 

Az érteikezleten egymásután szá-
moltak be a megye városainak és 
járásfiinak titkárai. Nagy Károly, 
né, az MNDSZ csongrádmegyei tit-
kára elmondotta, hogy 

az imperialista államok Kommu-
nista Pártjainak a vezetésével 
Londonban 100 ezer békealáírási 
gyűjtöttek; a római munkások, 
a béke legnagyobb ellensége: a 
pápa városában is 290 új béke-
védelmi bizottságot alakítottak, 
az olasz választásokon a dolgo. 
zók hatalmas győzelmet arattak. 
Ebben a világméretű békeharc. 
ban a mi megyénkben is ered. 
ményes munka folyik. Asszonya-
ink közel 300.000 forint értékű 
bélyeget adtak el eddig. Tápé, 
Belsőkutas, Csanádpalota, Do-
rozsma dolgozói járnak az élen 
azoknak a falvaknak, tanyaköz-
pontoknak a sorában, hol mindé, 
nütl megértették a békeharc nagy 
fontosságát. 

A gyűjtés mellett 
munkabrigádok is alakulnak 

A koreai gyűjtők harcos csapa-
lához újabb tagok csatlakoznak. 
Egymásután írják alá az MNDSZ 
belépési nyilatkozatokat az egysze-
rű munkás, és parasztasszonyok és 
azonnal kérik beosztásukat a gyüj. 
tés munkájába. Hódmezővásárhe-
lyen a gyűjtés megindulása első he, 
lében 1,6 űj tag lépett be a szerve-
zetbe; 1 Szentesen az 7. kerületi szer. 
vezetnél 17 új tag jelentkezett; a 
Pecercési.tanyai csoportnál kis. és 
középparasztok felelségei mintegy 
tizenketten jelentkeztek felvételre. 
De ilyen lelkesedéssel történt a 
csatlakozás a megye egész terüle-
tén lévő alapszervezeteknél is. 

Az asszonyok lelkes csatlakozása 
azokon a helyeken azonban nem tu-
dott teljes mértékében kibontakozni, 
ahol a nőnevelők a koreai gyűjtést 
elválasztották az jó felvilágosító és 
szervező munkától. Ezeken a terü-
leteken a koreai gyűjtésben jó ered. 
menyeket értek ugyan el, de az 
MNDSZ.szervezet ilyen hiányos 
munka következtében nem gazda, 
godoft új békeharcosokkal. Ez a 
hiányosság fennáll például a sze-
gedi „Kossuth Zsuzsa" és a caany-
ieleki MNDSZ-csoportnál. 

A békeharc nagyszerű munkája 
bontakozott ki azokban a beszá-
molókban, amelyeket a különböző 
városokból és járásokból megjelent 
asszonytársak tartottak. A koreai 
gyűjtést végző asszonyok a gyűj-
tést összekapcsolták a növényápo. 
ISsi munkálatok elvégzésével. Bri-
gádokat alakítanak, amelyek felke-
resik az állami gazdaságokat és a 
tszcsket, hogy segítséget nyújtsa-
nak a kapálási és gyomtalanítási 
munkában. Vásárhelyen a „Marx", 
tszcsben 17 tagú MNDSZ.csoport 

gyermekek megsegítésére. A cson. 
grádmegyei asszonyok szive dobba-
nása és aggódó szeretete kíséri eze-
ket a forintokat. Ezek a forintok 
is hozzájárultak ahhoz, hogy 

ma elindulhat Koreába pz első 
szállítmányként az a 24.000 cso. 
mag, amelyben ruhákat és gyógy, 
szereket küldhetünk a koreai hő. 
sök gyermekeinek. Benne van 
ezekben a csomagokban annak a 
csanyteleki kislánynak az 5 fo. 
rintja is, amit, bár szülei búcsú-
ra ad fak neki, de ö mégis a ko-
reai gyermekek részére küldött 
el. 

A Szegedi Kertészeti Állami Vál-
lalat négy dolgozója jó munkájá-
ért kapott jutalmat ajánlotta fel a 
koreai gyermekek megsegítésére. 

— Négy gyermekem van — mon-
dotta Horváth István, az egyik dol-
gozó. — Örömmel adom oda jó 
munkámért kapott jutalmamat, mert 
ezzel biztosítom, hogy továbbra is 
békében élhessünk és dolgozhas-
sunk. 

Kovács Pálné idős asszony, Desz-
leen ellentmondást nem tűrő hangon 
utasította vissza, amikor a nőneve-
lők 5 forintot vissza akartak adni 
a felajánlott 10 forintjából azzal, 
hogy idős asszonytól nem kívánnak 
ekkora áldozatot. 

— Két háborút éltem át — mon-
dotta könnyes szemmel —, tudom, 
mi a nélkülözés. Nem akarok újra 
arra a sorsra jutni. Én még ezt a 
10 forintot is kevésnek találom. 

A budapesti kultúrhéten szerepel 
a Szegedi Kenderfonó színjátszócsoportja 

és a MÁV szakszervezeti énekkar 
Az Országos Kultúrverseny Iro-

da csütörtököm táviratban közölte 
velünk, hogy színjátszócsoportunk 
14-én, csütörtökön a budapesti kul-
túrhéten szerepel Afluskiti: ,,A bé-
ke hadserege" című színdarabbal. 

Ez a hír óriási lelkesedést vál-
tott ki nemcsak a színjátszócso-
port tagjaiból, hanem a megyei 
kiiiltúrversernyem részitvetl énekkar 
runkból és népi tánccsoporhinkhól 
Ls. 

A színjátszó-csoport azzal a szi-
lárd elhatározással készül Buda-
pestre, hogy Szeged város üzemi 
kultúrcsoporljait méltón képviseli a 
kultúrhéten. 

Kultúrhizottságunk tudja, hogy a 
színjátszócsoportunkuak kemény 
versenytársa volt a Postás Szak-
szervezet Petőfi Színjátszó-csoport-
ja. Éppen ezért sajnálja, hogy nem J 
képviselhetik velük együtt Szeged 

Meghalódott szívvel látta és hal-
lotta Maria B e l c s e v a bolgár 
asszonytárs a járási és városi ak. 
tivák beszámolóit, amelyekből — 
minj mondotta — a magyar dolgo. 
zók lángoló békeszeretete fejeződik 
ki. De hallotta azokat az ellenséges 
megnyilvánulásokat is, amelyek a 
megyében egy-két helyen a koreai 
gyűjtés során elhangzottak. Felhá-
borodott dr. Valmozsa külbekházi 
lakos és Szenti Ida vásárhelyi ta, 
núcstag magatartásán. Szenti Ida 
tanácstag léiére kijelentette, hogy 
ö még két forintot sem tud, adni, 
holott egyedül él és több mint havi 
600 forint fizetése van. Kalimár 
Jánosné szegedi lakosnak a fia vál-
lalatvezető , mégis megtagadta a 
kórsai gyermekek segítését. 

— Nálunk is vannak még ellen-
séges elemek, akik akadályozni 
akarják békés építömunkémkal, gá-
tolni akarják békeharcunkal — 
mondotta Maria B e l c s e v a asz-
szony. — A bolgár dolgozók azon. I Boldogan vették át díjaikat a legkiválóbb szegedi fémgyűjtő-fiatalok I 
ban éberen vigyáznak az elért ered- •  1  

menyeikre és minden egyes ellensé. Hangos énekszó és izgatott r.si-

város kultúresoportjait. Örülünk 
azonban anmak, liogy az énekkarok 
közül a MÁV Szakszervezeti ének-
kar felmegy szerepelni 12-én, ked-
den. Már ők is lelkesedéssel ké-
szülnek a szereplésre. Boldogok 
vagyunk, hogy nekünk jutott az a 
megtisztelő feladat, hogy bemutas-
suk a kultúrforradalom szegedi 
harcát Budapesten. Mi ennek — a 
MÁV Szakszervezeti énekkarral 
együtt — örömmel teszünk eleget, 
mert biztosan érezzük a Magyar 
Dolgozók Pártja támogatását, 
amely nélkül nem tudtunk volna 
olyan színvonalra emelkedni, hogy 
a budapesti nagyüzemek kuitúreso-
portjaival együtt szerepelhessünk, 
ezen a nagyjelentőségű kuléúrbé-
ten. 

A Szegedi Kenderfonógyár 
kult árbizottsága 

(ftmdáto tatáit 

ges megnyilvánulást azonnal lelep-
leznek és nyilvánosságra hoznak a 
dolgozók széles tömegei elölt, Igy 
leplezzétek le Ti is, csongrádmegyei 
asszonytársak a közletek még meg-
búvó ellneséget. Mondjátok el asz-
szonyaitoknak, hogy kik azok. akik 
benneteket is gátolnak a munkában. 

Az értekezletem elhatározták az 
MNDSZ.szervezetek vezetői, hogy 

eddigi eredményeik továbbfejlesz-
tésére június 10-től, vasárnaptól 
az egész megyére kiterjedő agi-
tációs hetet tartanak. Felkeresik 
azokat a családokat, alciknél még 
eddig nem jártak és akik hozzá 
akarnak járulni a koreai gyerme-
kek megsegítéséhez. Az agitációs 
hét alkalmával a nőnevelők fel-
keresik azokat az asszonyokat, 
akik a koreai gyűjtéssel bebizo. 
nyitották, hogy hű hraeosai a bé-
kének és felveszik őket az MN. 
DSZ.be. 

„Ez a lelkesedés bizonyítéka annak, hogy továbbra is 
helyt tudtok állni a békeharcban" 

z értekezlet után bolgár vendé-

volt kapálni legutóbb; Héjjahalmon nyezőket. 1948 őszén a Párt javas 

günk az MNDSz.vezelöség ki. 
sereiében meglátogatta a vásárhelyi 
„Marx"-termelőszövetkezet gazda, 
ságát. A szövetkezet dolgozói éppen 
ebédeltek, amikor megérkezett kö. 
zéjiik. Kitörő lelkesedéssel fogad, 
ták Maria Beles ev a asszonyt, 
aki megelégedetten szemlélte az 
egész gazdaságot. Meglátogatta la-
kásában Deák Mihály 1 gyermekes 
és Arany János 2 gyermekes sző. 
vetkezeti tagokat. 

— Bulgáriában is sok ilyen egy-
szerű ház van — m-ondotla — és a 
bulgáriai dolgozó parasztok is az-
ért tömörültek a termelöcsoportok. 

Fiatal Sztahánov- és újítási moz-
galmunk a felszabadulás óta ko_ 
moly utat tett meg a tőkés rend-
szerből í'áii,km aradt termelőeszközök 
és technikák fejlesztése terén. Az 
újítók és Sztahanovisták jó mun-
kája igen nagymértékiben elősegí-
tette. hogy a termelést mindén te. 
riilefen fokozni tudtuk. A jó mun_ 
kát azonban az tette lehetővé, hogy 

a szovjet ioar segítségével. 

gazdag tapasztalataival ott állott 
újítóink, sztahánovistáink mellett 
sőt nem egy esetben el is jöttek a 
mi üzemeirUkibie az élenjáró szovjet 
dolgozók, átadták munkamódszerei-
ket. tapasztalataikat. A kezdet ter-
mészetesen nem volt könnyű, de 
Pártunk — éa Rákosi elvtárs sze-
mélyileg is —"segítette a kezdemé-

ba, hogy a nagyüzemi gazdálkodá-
son keresztül szebb és jobb legyen 
az életük. 

— Ha hazatérek, elmondom bol-

gár asszonytársaimnak, hogy Cson-

grád megyében való tartózkodásom 

egyike volt azoknak a szép napok, 

nak, melyekel Magyarországon tői. 

töttem. Az a lelkesedés, melyet itt 

a csongrádmegyei asszonyok kö-

zött tapasztaltam, bizonyítéka an-

nak, hogy továbbra is helylállunk 

a békeharcban és nem hátrálunk 

meg a nehézségek előtt. 

— b. k — és — k. i. 

bongás tölti be a DISZ szegedi 
székházának nagytermét. Az aszta-
lok mellett pirosnyakkendös fink és 
lányok ülnek. Sóvár szemekkel néz-
nek a középső asztal felé, amelyen 
könyvoszlopok tornyosulnak, mellel-
te futballok és röplabdák, fényké. 
pezögép, . töltőtollak és apró játé. 
kok, A fal mellett gyönyörű, új ke-
rékpár áll. Ezeket az ajándékokat 
a fémgyűjtésben legjobb eredményt 
elért úttörők és DISZ-fiatalok kap-
ják. 

Az ének végetér és az úttörők kis 
csoportokban összedugják fejüket, 
úgy találgatják, ki mit fog kapni? 
Kié lesz a kerékpár és a fényképe-
zőgép? 

Rövid beszéd nyitja meg az ün-
nepélyt, utána megkezdődik az aján-
dékok kiosztása. Nagy izgalommal, 
feszült csendben várják a nevek fel. 
olvasását. 

— Szorgalom-birgád! 
Tíz lány egyszerre ugrik fel az 

asztaltól, övék az első díj, a ke-
rékpár. Türelmetlenül írják he ne. 
veiket,' aztán mind fogja és tolja 
hátra a teremben a csillogó kerék, 
párt. Simogatják, törülgetik s köz. 
ben boldogan mosolyognak. Megér-
demelték az ajándékot. Jó munkát 
végeztek: 2800 kilogramm hulládé, 
kot gyűjtőitek össze. 

A második díjat, a fényképező-
gépet a Madách.utcai általános 
fiúiskola kapja, Ezenkívül könyju. 
talomban részesülnek a legtöbb huL 
ladékot gyűjtő pajtások. 

Egy futball-labdát emelnek ki a 
többi küzöl. Kicsij szőke fiú jön 
érte: Adok Vince. Boldogan szorít, 
ja magához a futballt s szinte sza. 
lad vissza a helyére, 

A röplabdák és a futballok lassan 
elfogynak az asztalról. Több is-
kola és DISZ-szervezet sport felsze. 
relése gyarapodott egy-egy röplab-
dával, vagy futballal. 

Három úttörő fiú értékes töltő, 

tollat kap. Tóka Tibor és Homok 

János egyenként 16—16 mázsa va-

sat gyűjtöttek, Görög András pedig 

8 mázsa vörösréz gyűjtéséért kapja 

a töltőtollat. 

Egymásután fogynak el a könyv, 
oszlopok is az asztalról. A kicsik ap, 
ró ajándékokat kapnak.Mindannyian 
boldogok. Örülnek aa ajándékok, 
nak. Látják, hogy mind megkap, 
ták azokat a dijakat, amelyekel a 
kirakatban láthatlak és nem csupán 
csalogatták vele őket. Itt ezen uz 
ünnepélyen bebizonyosodott, hogy 
jó munkájukat sokszorosan vissza, 
fizeti népi demokratikus államunk. 

Hétfőn angol nöküldöttség érkezik Szegedre 
Az Angol Nők Nemzetközi Nőnapi Bizottságának hattagú küldött-

sége érkezett néhány nappal ezelőtt Budapestre. Kéthetes tanulmány, 
útra jöttek a Magyar Népköztársaságba. Tamilmányútjuk során a kül-
döttség tagjai — Jessie Taylor, Jean Kirby, Amv Home, Ivv Davies, 
Mary Mac Ma hon és Bőse Kosky — hétfőn Szegedre látogatnak el. 
Heggel inegyedkifenckor érkeznek meg a repülőtérre, ahol az MNDSz 
szegedi titkárságának és a városi tanács kiküldöttei fogadják őket. 
Szegedi tartózkodásuk alkalmával meglátogatják a Texlilkombinátot 
és az egyetemi klinikákat. 

T 

Ú J Í T Ó - I S K O L A S Z E G E D E N 

32 asszony versenyez egymással a 
növényápolási munkákban. A nő. 
vényápolási brigádokba kérik felvé-
telüket azok az asszonyok is, akik 
még nem tagjai az MNDSZ-nek. 
Az MNDSZ-tagok nemcsak a nö-
vényápolási munkából veszik ki a 
részüket a békeharc lelkes munká-
ja közben, hanem egyre inkább fel. 
ismerik, hogy a munka minden te-
rületén helyt kell állniok. A koreai 
girüjtés első két hetében 31 leány 
és asszony lépett új munkaterület-
r%: egészségügyi szolgálatra; trak. 
toristának. vasúthoz, rendörséghez, 
tűzoltósághoz jelentkeztek és kü-
lönböző tanfolyamokra mentek. 

Az ellenség hangia 
semmivé foszlik 
a lelkesedésben 

Közel 300.000 forint gyűlt ösz. 
íae eddig a megyében a koreai 

laitára iktatta törvénybe az ország-
gyűlés az újításokkal kapcsolatos 
tennivalókat S élttől kezdve rende 
let biztosította az újítók jogait és 
szabta meg azokat a díjakat, me-
lyek az újítókat, észszerűsitőket 
megilleti. A törvényerejű rendelet 
megjelenése a dolgozókat még na-
gyobb kezdeményezésre serkentet-
te. Látták, hogy a népi demokrá-
cia megbecsüli, sőt jutalomban ré 
szesiti azokat a dolgozókat, akik 
leleményes újításaikkal, észszerűsi-
téseikkel módosítják a termelő esz 
közöket, elősegítik a termelés nö_ 
velősét, a minőség emelését, a se-
lejit csökkentését. 

Már a hároméves! terv során is 
nagy feladatokat kellett megoldani 
újítóinknak, de az ötéves terv vég-
rehajtása még nagyobb feladatok 
elé állitjp, őket. Elmondhatjuk azt, 

hogy az ötéves terv első évében 
többé-kevésbbé jól oldották meg 
feladataikat, újításaikkal 

elősegítették népgazdaságunk 
fejlődését. 

Kérdés azonban az, hogy azzal a 
felikészültséggel, amivel pillanat-
nyilag rendelkeznek, meg tudják.e 
oldani a jövőben munkájuk prob_ 
lémáit. Éppen ezért határozta el a 
Találmányi Hivatal, hogy Szege, 
den is megrendezd az újitási meg-
bízottak továbbképzésére szolgáló 
tanfolyamot. A tapasztalat ugyan-
is edldlig az egész országban az, 
hogy az újítási megbízottak a kü-
lönböző rendeletekben foglaliakat 
nem mindig tudják helyesen alkal-
mazni, gyakorlati munkájukban. 
Budapesten az elmúlt év során 
egyhetes iskolát szerveztek az úji-
tási megbízottak részére és bebizo-
nyosodott, hogy ugrásszerűen meg-
javult azoknak az újítási megbí-
zottaknak munkája, akik az isko-
lát elvégezték. Nagyjelentőségű te-
hát, hogy most a szegedi újitási 
megbízottaknak is lehetőség nyílik 
munkájuk további megjavítására. 

II szegedi újító-iskolát 

Pártunk segítségével a Találmányi 
Hivatal Budapest után elsőnek ren. 
dezi meg az országban. A tanfo-
lyam június 11-én. hétfőn délután 
4 órakor kezdődik a Gépipari Tech-
nikumban. 

Az eddigiekből világosan kitűnik, 
milyen nagy szükség van arra. 
hogy a szegedi újitási megbízatlak 
— dolgozzanak akár üzemi, mező-
gazdasági, kereskedelmi, vagy szö-
vetkezeti yomaloa — hiánytalanul 

hallgatói legyenek ennek az egy-
hetes tanfolyamnak. A szegedi üze-
miekben még igen sok olyan rejtett 
tartalék van. amelyeket az újítás; 
megbízottaknak kell jó munkával 
felszínrehozni, hasznosítani nép. 
gazdaságunk számára. Ehhez segít 
hozzá ennek előfeltételét teremt' 
meg ez az újító-iskola. 

Az újítók természetesen csak 
úgy tudnak résztvenni és eredmé-
nyesen tanulni ezen a tanfolyamon, 
ha az üzemek, vállalatok vezetői 
megteremtik számukra a tanulás 
lehelőségét és előfeltételeit. 

II vállalalvezetö elvtársakra 
az a feladat hárul, 

hogy az újítási mgbizottakmak biz 
tositsák a tanfolyamon való 
részvétel lehetőségeit. Ez alatt 
az egy hét' alatt ne ad-
janak számukra olyan fel-
adatokat, amelyek megakadá-
lyozzák őket az iskolán való pontos 
megjelenésben. Az. üzemek párt-
szervezetei nézzenek utána, vájjon 
az újítási megbízottak felmérték.e 
ennek a lehetőségnek a jelentősé-
gét, élnifík-e ezzel a tanu'úsi alka. 
lómmal? Azoknak, akik ehhez a 
kérdéshez nem jól viszonyulnak, 
magyarázzák meg. hogy Pártunk, 
államunk az ötéves tervet a rejtett 
tartalékok feltárására is építette 
Értessék meg ezekkel az újitási. 
megbízottakkal, hogy csak az tud 
jó munkát végezni, aki politikai és 
szakmai vonalom egyaránt kép-
zett. Ez a tanfolyam nemcsak kép 
zettséget ad az újitási megbízot-
taknak, hanem segit a meglévő 
hibák, hiányosságok felszámolásá-
ban is és lehetővé teszj, hogy a 
jövőben -még nagyobb eredménye-

ket érjünk el. Az újitási megbízot-
tak haladéktalanul vegyék fel a 
kapcsolatot a pártszervezettel, ha 
akadnának az üzemben olyanok, 
aikik akadályozzák a tanfolyamon 
való részvéitelt. s ezen keresztül 
természetesen magának az újító, 
mozgalomnak a fejlődését is. 

A szegedi újítómozgalom tör-
ténetében 

ielentös állomás. 
mérföldkő lesz ez az egyhetes is 
kola. Bátorítani, serkenteni fogja 
újítóinkat, hogy a jövőben még 
több újítással, ke/deménlezésisel se-
gítsék elő szocializmusunk építését, 
bizonyítéka annak, hogy Pártunk, 
államunk nemcsak buzdítja, ser-
kenti az újitómozgalmnt. hanem 
támogatja is. Bizonyítéka annak 
az üzenetnek, amelyet Rákosi elv-
társ küldött a sztahanovisták első 
kongresszusáról az ország dolgo-
zóinak: ..Innen üzenem minden ma-
gyar sztahanovistának, mukásújí. 
tónak, ész&zerüsitőnek: kezdemé-
nyezzenek bátran, legyenek nagy-
vonalúak. ne féljeník az új útinktól, 
az ú j kísérletektől, mert mögöttük 
áll teljes erejével az egész magyar 
kommunista mozgalom, n Magyar 
Dolgozók Pártja és mögöttük áll 
kimeríthetetlen gazdasági és ta-
pasztalati fegyvertárával a hatal-
mas Szovjetunió." Most, az iskola 
megkezdése előtt a szegedi újítók 
újból zárják szivükbe Rákosi elv-
társ üzenetét, ennek szellemében 
végezzék munkájukat, akkor sike 
rül még hatalmasabb eredménye-
ket elérni, meggyorsítani a szo-
cializmus építését, megvédeni 
mindainnyiórik legdrágább kincsét; 
a békét. 

Sfció Qyuia. 


