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A Bútorgyárban is a kommunisták vezetik a harcot 

ötéves terv sikeréért az 
Az egész ország területén ötéyes 

tervünk sikeres teljesítéséért fo-
lyik a harc. Ebben a harcban a 
kommunisták járnak az élen,, jq 
munkával mutatják a pártonkívüli 
dolgozóknak az útat. amelyein ha-
ladni keSl, hogy ötéwes tervünket 
sikeresen teljesíthessük. 

A Saegedi Bútorgyárban egy évei 
alakult meg a pártszervezet, dc/ 
már ez alatt a rövid idő 'alatt isi 
hatalmas átalakító munkált végzett 
r.z üzemben. Megalakulásakor a 
pártszervezet első feladata az volt 
hogy összefogja a dolgozókat, ki-
alakítsa a kollektív szel leimet az 
üzemben, ledöntse a válaszfalat, 
mely nz üzem műszaki vezetői és 
dolgozói között állt. Az üzemben 
le/ulán megindult a fokozatos fej. 
Iflldés. Kezdett a versenymozgalom; 
kibontakozni. Azonban 

nem voltak még népneveiák. 
akik tudatosították volna a 

I dolgozókkal a munkaversenyek 

célját és fontosságát, 
A legjobb munkát végző pártta-
gokból a pártvezetésig megalakí-
totta atz üzemi népneveiögárrlát. A 
népnevelőik lettek a verseny,mozga. 
lom lendítői. Jó felvilágosító mun-
kájuk éa példamutatásuk nyomán 
rohamos fejlődésnek indult a ver_ 
pcnymozgalom. Mind több és több 
dolgozó kapcsolódott be a munka-
vcrsemybe és 

Pártunk I I kongresszusát ki-
emelkedő • eredményekkel kö-
szöntötték a Bútorgyár dol-
gozói. A kongresszusi verseny 
alatt két sztahánovistáia lett 

az üzemnek: Bodó Mihály ée 
Hégert József. 

Bodó Mihály sztahánovista felső-
marós, a pártszervezet egyik ve. 
zetöségi tagja, munkáját kommu-
nistához méltóan végzi. Munkája 
mellett állandóan foglalkozik újí_ 
tárokkal és észszerüsítésekkel. 
Gépjére nemrégen kis lámpát sze-
reit mellyel jelt adhat, ha mun-
kája vége felé jár, így idejében el-
készíthetik számára az újabb mun-
kadarabokat A gépje állási idejét 

Az ő érdeme, hogy az üzem ta-
nulói közül jó szakemberek és fe-
gyelmezett dolgozók kerülnek ki. 

A fiatalok politikai oktatására 
a pártszervezet megszervezte a rá . 
dió szeminárium hallgatását. A 
párttagok oktatását is a kerületi 
szervezetek helyett az üzemi párt-
szervezet vette át. Alap- és közép, 
fokú politikai iskolára osztották 
be a párttagokat, hogy ezeken ke. 
resztül biztosítsák számukra a po-
litikai fejlődést. Az oktatás terén 
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így a legminimálisabb időre csök- f * ° n b a n mutatkoztak hibák. A po. 
kentette. Májusban 160 százalék 
volt az átlagteljesítménye. Minden 
szombaton munka után rendszere, 
aén átadja munkamódszerét azok-
nak a dolgozó társainak, akik meg 
akarjál: tanulni gépének kezelésé: 
és munkamódszerét. 

Héger József sztahanovista, tag. 
jelölt. De igyekszik jó munkát vé-
gezni. hogy kiérdemelje a Párt 
tagjai sorába való felvételt. A má . 
jusi teljesítménye 155 százalék, 
munkamódszerét ő is rendszeresen 
átadja munkatársainak. 

A népnevelök közül Tandari Fe. 
renc tűnt ki jó munkájával. Jó 
felvilágosító munkája mellett a 
termelésben is élenjár 146 százalé-
kos áHagteljeeítményével. Jó ne. 
vető és felvilágosító munkát vé_ 
gez 

Katona István. „ tanulómű-
hely vezetője is. aki szakmai 
oktatás mellett a fiatal tanulók 
politikai fejlődésérc is nagy 

gondot fordít. 

Szegediek a budapesti kultúrhéten 
* A hétfőn megkezcUődölt budapesti 
kultúrhéten már a második napon 
igen nagy Mkcrrcl szerepeltek a 
szegediek. A MÁV férfikara lépett 
fel, Kertész Lajos elvtárs, karnagy 
vezénylésével a. Magyar Színházban 
kedden este. Számaiknak — Kado-
sa: Süss fel munka napja, Kodály: 
Süket sógor, Bugláj: Tiintj el bá. 

zönség. Műsorukat több más szám. 
mai együtt a Rádióban lemezre is 
vélték. Szereplésükre, az énekkar 
munkájára még visszatérünk 

Szerdán a Szegedi Kenderfonó-
gyár színjátszó csoportja utazott 
fel a budapesti kultúrhélre és ma, 
csütörtökön este mutatják be ugyan-
csak a Magyar Színházban Aflns. 

pnt, Aleliszandrov: Győzelem dala i lin: ,.A béke hadserege" című szín. 
hosszan. lelkesen tapsolta a kö. I müvét. 

Az Újszegedi Kenderszövö dolgozói is 
jobb munkával készülnek 
Alkotmányunk ünnepére 

' A többi üzemek dolgozóihoz ha-
sonlóan nz Újszegedi Kender- és 
Lenszövő Vállalatnál is igen sok 
dolgozó csatlakozott már a 1)1-
MAVAG Diósgyőri Gépgyár dolgo-
zói állal elindítóit versenymozga-
lomhoz, melynek célja az, hogy 
több, jobb munkával ünnepeljük 
augusztus 20-át, Alkotmányunk ün-
nepét. Az újszegedi gyár egyes dol-
gozói már konkrét felajánlásokat 
is teltek. 

A sövöből Lovrlty Mihályné vál-
lalta, hogy 40 napos tervtcljcsílési 
előnyét augusztus 2fl-ig 70 napra 
emeli és. 08 százalékban elsőrendű 
minőségű árut gyárt. Tóth Ferenc-
né 47 napos teryteljesítési előnyét 
77 napra akarja emelni, Csúcs Fe-
rencné további 15 napos tervtclje-
sflési előnyre akar szert tenni, Ba-
logh Ferencné pedig 4 napos le-
maradását behozza, sőt 2 nap 
előnyt szerez. 

A cérnázóból Sári Jánosné vál-
lalja, hogy augusztus 20-ra 26 
nappal jár terve előtt s egytized 
százalékkal csökkenti a hulladé-
kot. Hasonló vállalást lelt Varga 
Jánosné, a kercszlorsózó dolgozója 
is. A vetülékorsózóban Busa Fe-
rencné 20 nappal akarja megelőz-
ni tervét s 98 százalékban elsőosz-
tályú árut gyárt, a felvetőben Ta-
podó János 58 napos tcrvteljesíté-
si előnyt akar szerezni, a stoppolú-
ban pedig Bálint Lászlóné jár a 
felajánlások élén. Bálintné most 27 
nappal jár terve előtt, augusztus 
20 án pedig már október 23-i ter-
vénél szeretne tartani. 

Az Újszegedi Kenderszövő dol-
gozói nz Alkotmány ünnepére való 
készülődés során ezeknek a dolgo-
zótársaiknak a példáját követik s 
igyekeznek' felajánlásaikkal még 
nagyobb lendületet adni a Diós-
győrből elindult mozgalomnak. 

A csongráamegyei gabonaraktáraknak már 
több mint kéiharmadrészél fertőtlenítették 
Csongrád megyében az idén 30 

százalékkal nagyobb termésre szá-
mítanak, mint az elmúlt évben. A 
gabona megfelelő tárolása érdeké-
hen a raktáraknak eddig több mint 
kétharmadrészét fertőtlenítették. A 
vérható naqy t e rmés elhelyezésére 
Makón. Ulléscn, Nagykirályhegye-
sen, Ujszentivánon, Földeákon és 
Pusztaszeren 193 vagon termény 

kat építenek, amelyek a cséplés 
idejére elkészülnek. A gabonának a 
cséplőgéptől a raktárba való szál-
lítására a megyei földmüvesszövet-
kezetek kózel 100 ezer zsákot sze-
reztek be. 

A megyében a DÉFOSz segítsé-
gével 431 cséplőgépellcnört és 29 
pótellenőrt jelöllek ki. Ezáltal va-
lamennyi cséplőgéphez kijelölték 

befogadására alkalmas új raktára- mar az ellenőröket, 

Szombaton ünnepi ülést tart 

az Országos Béketanács 

' 'Áz Országos Béketanács 195). 
Június 16-án, szombaton ünnepi 
ülést tart az országházban. Az. ülé-
sen ismertetik n békefvaláírási 
mozgalom végső eredményét, ta-
pasztalatait és a békeharc soronkö-

velkcző feladatait. Az ünnepi ülé-
sen nz Országds Békelanács tag-
jain kívül a békemozgalom legjobb 
harcosai: a termelés, a tudomány, 
a művészet élenjáró dolgozói is 
megjelennek. 

Demokratikus lapok betiltása Nyugat-Németországban 
A nyugati (München). 

főbiztosság a dolgozók lapjait n 

népszavazással kapcsolatban cl 

ÜGirfa uéyütani. Kilencven , napi 

megszálló időtartamra betiltották a Freies 
Volk-ot, a Német Kommunista Párt 
központi lapját, a kölni Volksstim-
me-t és egész sor más demokrati-
kus orgánumot., , • " 

litikai iskolára másik üzem dolgo-
zóival közösen járnak a Bútorgyár 
dolgozói és az év folyamán bizony 
sokan lemorzsolódtak a hallgatók 
közül. Ez részben 

a pártvezetőség hibája Is, mert 
nem ellenőrizte kellően az Is-
kolákat. A kerületekhez beosz-
tott népnevelők munkájának el-
lenőrzését is elmulasztották. 
Ennek az lett a vége, hogy a 
népnevelök nem jelentek meg 
rendszeresen a népnevelő ér. 
tekezletekcn és elhanyagolták 

a felvilágosító munkát is. 

Pártunk I I . kongresszusén 
Rákosi elvtárs ezekre a hibákra is 
rámutatott beszédében. A kon. 
gresszus határozatának megvalósí-
tása nyomán a termelés vonalán 
meglévő hiányosságok is fokozató, 
san kiküszöbölődtek. Azóta kiszé-
lesedett a sztahánovista mozgatom 
is az üzemben és hamarosan új 
dolgozók kapják meg a sztaháno-
vista oklevelet. A termelés állati, 
dóan emelkedik. 

Az első negyedévi tervüket 
103.5 százalékra, a május hó-
napi tervüket pedig 107 3 szá-

zalékra teljesítették. 

Ezt az eredményt jó munkával ér-
ték el az üzem dolgozói és igyefc. 
szenek elért eredményeiket tovább 
fokozni. Páros versenyben dolgoz-
nak a Gyufagyárral és az Egri 
Bútorgyárral. Az elmúlt hónapi 
vera:i:iykiértékelésnél a Gyufagyár-
ral folytatott versenyben lemarad- I 
tak, de az Egri Bútorgyárnak j 
elébekerültek s est az előnyüket : 

meg is akarják tartani. A dolgo. 
zók egyénileg is versenyeznek az 
Egri Bútorgyár dolgozóival Bá-
lint Jánosné pácoló versenyre hív. 
ta az Egri Bútorgyár pácolóját. 
Az összeállító üzemrész is ver-
senyre hívta az Egri Bútorgyár 
összeállító üzemrészét. A kiértéke. 
lés a héten lesz. A kiértékelő bi-
zottsággal Egerből dolgozók is 
jönnek tapasztalaicserére. Tapasz-
talataik kicserélésével segítik egy_ 
más munkáját a több termel és és 
az anyag jobb kihasználása érde-
kében. 

A versenymozgatom szervezésé-
bem azonban hibák is mutatkoznak 
az üzemben, mert 

az üzemen belül még nem szer. 
vezték meg n párosversenyt 
Pedig az iizem termelését még 
ezen keresztül ls fokozhatnák. 

A kongresszus után magindult az 
üzemben az anyagtakarékossági 
mozgalom. Már az első hónapok-
ban szép eredményt értek el ezen 
a téren is.' Áprilisban és májusban 
több mint 10.000 forint értékű fa_ 
anyagot takarítottak meg. 

A minisztertanács határozata 
után iránytvettek a nőknek a ter-
melésben való fokozottabb bekap-
csolására. 

A most felszabadult tanulók 
helyére nffl tanulókat vesznek 

föl. 

Azok az errtdtmények, amelyeket 
egy év óta elértek a Szegedi Bú_ 
torgyár dolgozói, bizonyítják, 
hogy a pártszervezet segítségével 
fellendülhet az az üzem, mely fö-
lött egyesek már-már a lótokba, 
rangot akarták meghúzni. A komi 
munisták jó munkája gyümölcsű, 
zött: ma már ebbon az üzemben is 
sikeresen épül a szocializmus. Az 
üzem dolgozói és elsősorban az 
üzem kommunistáinak nem szabad 
azonban megelégednie az eddig el-
ért eredményekkel, fel kell tárni 
és haladéktalanul ki kell küszö-
bölni azokat a hibákat, melyek 
még gátolják a további fellentdiü. 
lést. Ha a még meglévő hibák ki-
küszöibötéséért folytatott harcban 
is élenjárnak a kommunisták, 
iránytmutat az üzemi pártszerve, 
zet, akkor a Szegedi Bútorgyár 
még nagyobb eredményekkel já-
rulhat hozzá ötéves tervünk sike-
réhez, Í) béke megvédéséihez, 

A merika háborús törekvései 
szempontjából Franciaország 

rendkívül fontos szerepet játszik. 
Ez a magyarázata annak a francia 
politikai nyugtalanságnak, amely, 
nek naponta megvannak a maga 
változatos szenzációi. Napjaink 
legdöntőbb eseményeinek minden, 
képpen a francia választásokat kell 
tekinteni, mert kimenetelük újabb 
éles fordulatot ígér a megnöveke-
dett békeerők javára. 

Amerika tőkései is tisztában van-
nak a franciaországi választások 
jelentőségével. Ezért utasították a 
kormányt, hogy alkosson sebtében 
olyan választási törvényt, amely al-
kalmas a nép akaratának megha-
misítására és elfojtására, utána pe. 
dig oszlassa fel a nemzetgyűlést, 
mert ez fékezi az Acheson általi 
diktált francia fasizmus kialakulá. 
sát. A párizsi kormány ellenvetés 
nélkül tett eleget a washingtoni 
parancsnak. 

T lyen előzmények ulán érke-
zett el a francia nép a maga 

Sorsánajk döntő perceihez, a most 
vasárnapra kiiűzött nemzetgyűlési 
választásokhoz. Ami a választási 
törvényt illeti, azzal Truman és a 
löbbi háborús uszító tökéletesen 
megvan elégedve, mert kimondja a 
listakapcsolások széles lehetőségét 
és olyan felháborító rendelkezést 
lartalmaz, amely szerint az egyes 
kerületek összes mandátumainak el-
nyeréséhez ötvenen felül 1 (egy) 
százalék többség is elegendő. 

A választások egyetlen célja ki. 
tárni az új parlament kapuit a 
De Gaulle tábornok fasiszta pártja 
előtt, nmely legjobban megfelel az 
amerikai tőkések célkitűzéseinek. A 
fasiszta választási törvény megal. 
kotása után Trumanék tükör-simá. 
nak vélték az utat Nyugat-Európa 
teljes leigázásához, amelynek min. 
den áldozatát maguknak, a további 
rabságra kiszemelt népeknek kellene 
egyedül meghozni. Amerika a maga 
részéről legfeljebb jól jövedelmező 
kölcsönöket hajlandó ehhez nyujla. 
ni, míg a nyomort, a pusztulási és 
a megsemmisülés közvetlen veszé-
lyét a megvesztegetett Nyugat, 
európai kormányok népei kötelesek 
viselni. Ennek adta most újabb bi. 
zonyságát Taft vezető amerikai köz. 
társasági szenátor, a legutóbbi há-
borús uszító beszédében, amikor 
szószerint ezeket mondta: 

T egolcsóbb dolog, ha minden 
háborút idegen nemzetek ka. 

tonáival viselünk és mi csupán fel. 
szereljük őket. Ez okosabb is, mint-
ha amerikai életekel dobnánk ve. 
szendőb? — mondotta ö=zinteségi 
rohamában Taft, a sztrájkellenes 
törvény megalkotója. Amerika má. 
sodik politikai „zsenije". 

Amit mondott nem új ugyan, de 
elég világos önleleplezés az USA 
részérói, tanulhat belőle a francia 
nép. Felismerheti és bizonyára 
szem előtt tartja majd Taft beszé-
dének tanulságait, amikor négy nap 
múlva olt áll sonsának keresztút, 
j án : az urnák előtt, hogy döntsön a 
maga jövendője felett. 

Mint külön érdekességet kell 
megmelíleni, hogy a francia vá-
lasztásokban közvetlenül és erősen 
érdekelt Vatikán el nem titkolt ha. 
raggal, felesleges őszinteségnek 
nyilvánította Taft beszédét. 

A párizsi kormány újabb vá. 
lasztási aggályai közé tartoznak a 
reakciós pártok között váratlanul 
fellángolt ellentétek, amelyek meg-
zavarják Washington számításait. 
A viszályok eloszlatására Truma-
nék egy ,.hivatalos mandátum-
elosztó szerv" létesítésének gondo-
latát vetették fel, a Queuille.kor-
mány előtt, de ez a tanulságosan 
amerikai ízű zsibpiaci öllel nem bi. 
zonyult alkalmasnak arra, hogy a 
sok pártol közös nevezőre lehessen 
vele hozni. Legfeljebb a jobboldali 
szociáldemokratákat és a de 
gaulleistákat lehetett volna erre 
rávenni, bár mind a kettő maga 
szeretné első kézből kapni a dollá-
rokban kifejezhe'5 nolitikai könyör-
adományokat az USA tőkéseitől. 

A határtalan fasiszta terrort 
igérö választási küzdelem, 

ben 8 párt vesz részt. Az induló 
pártok várható esélyeire leginkább 
azok politikai irányából, korábbi 
erőviszonyaiból és pénzforrásaik 

ebben a tekintetben az olasz vá-
lasztások szolgálnak közvetlen út-
mutatással, ahol a béke híveit, a 
haladó erőket egyesítő Népi Tömb 
— minden terror ós elnyomás elle-
nére, hatalmas erővel tört előre. 

Franciaországban éppen úgy, 
mint Olaszországban — teljes győ. 
zelemre számítanak a háborús 
gyújtogatok —, és így a csalódásuk 
is csak hasonló vagy még nagyobb 
lehet, mert a francia nép sokkal in-
kább ismeri és kész követni a for-
radalmi fejlődés útját. 

A jövő vasárnapi választásokon 
induló francia pártok túlnyomó 
többsége amerikai, vatikáni és a tő-
kés kizsákmányolók befolyása 
alatt álló fasiszta irányú politikáj 
folytat. 

A népi erők vezető szerepéi egye-
dül a Francia Kommunista Párt vi. 
szi, amely legutóbb 5.5 millió szava, 
zatot kapott. A feloszlatott parla-
mentben 176 képviselője és 76 
szenálora volt, s bár a kormányból 
kiszorították, tekintélye és befolyá. 
sa jelentékenyen megnövekedett. Ez 
nagyon kétségessé teszi az imperia-
listáknak azt a korai örömét, hogy 
a listakapcsolások, rendőri terror és 
választási csalások révén egyedül 
ülhetnek majd az új nemzetgyű-
lésben. 

A PRS (Köztársasági Mozga. 
lom) katholikus irányzatú 

párt. amely a Valikánt szolgálja ki 
és egyházi adókból, templomi per. 
selyekből él. Legutóbb 5 millió sza-
vazatot kapott, 164 képviselője és 
74 szenátora volt. Jelenlegi célkitű-
zései, mint alig álcázott jobboldali 
pártnak minden képmutató szem. 
forgatáson át az imperialistáknak 
való szolgai engedelmesség. 

Az SFIO (Szocialista Párt) 
Blum rossz szellemével vonult bo 
annak idején francia nemzetgyű-
lésbe, ahol 102 mandátummal ren-
delkezett. Áruló, jobboldali polili. 
kája ma már eléggé ismert a töme-
gei: előtt. 

Az RPF, Francia Népi Tömörü. 
lés néven ismert fasiszta párt. Ve-
zére a hirhedt De Gaulle tábor-
nok, aki ltézségesen vállalkozott ar-
ra, hogy kierőszakolja Franciaor-
szág alárendeltségi viszonyát az 
USA tőkéseivel szemben. Ö volt 
egyik lelevékenyebb tagja annak a 
fasiszta csoportnak, amely követelte 
a nemzetgyűlés feloszlatását és a 
reakciós választási törvény megal. 
kotását. A De Gaulle pártját, 
igen találóan — „Amerikai Párt-
nak" nevezi a nép. 

A PRS (Radikális és Kapitalista 
Párt.) A kapitalisták tömörülése, 
ismert választási panamisták. Csu. 
pa háborús profitra éhes kizsák. 
mányoló demagógokból áll. A fel-
oszlatott parlamentben 43 képvise. 
löt vittek be. 

A PRL (Köztársasági Szabad, 
ság Párt). Mindössze annyi köze 
van a szabadsághoz, hogy a legel, 
szántubban küzd a szabad kizsák-
mányolásért. A nagy kapitalisták ál-
tal kitartott, Marshall és háborús 
irányzatú párt. A legutóbbi válasz-
tásokon 39 mandátumra való szava-
zatot vásárolt össze magának. 

A francia és minden haladó nép 
ádáz ellenségei, az úgyneve. 

zett Ellenállási Demokratikus Szo. 
cialista Szövetségbe, (UDSR) tö. 
mörült álaftos neofasiszták, a 
fegyverkezés hívei. Végül meg kell 
említenünk mégazFR. t (Köztársa, 
sági Federáció), amelynek 22 man-
dátuma és 13 szenátora volt. 

A mandátumokért versengő pár. 
tok, a Kommunist Párt kivételével 
olyan központi utasítást kaptak a 
nemzetközi háborús gyujtogatókfó], 
hogy kövessenek el minden lehetőt 
egy Amerikához igazodó néppeJD-
nes parlamenti többség biztosítá-
sára. Ez azonban csak olyan mér-
tékben sikerülhet, amilyen mérték, 
ben megtudják téveszteni a francia 
népet és amilyen brutalitásig meré-
szeli fokozni a kormány a rendőri 
brutalitásokat. . 

A francia dolgozók, a kommunis. 
ták szívós ellenállása, a népnek a 
Szovjetunió iránt érzett szeretete el-
lensúlyozni tudja a kormány mes-
terkedéseit, ami azt eredményezheti, 
hogy Franciaország kiszakítja mi-

ből lehet kövejkezletni. Egyébként gát a tőkés ragadozók karmaiból. 

Harc a békéért 

(Prága.) Június 7-ig több mint 5 
és negyedmillió ember irta alá 
Csehszlovákiában a Béke Világta-
nács felhívását, 

(London.) Londonban szombaton 
megnyílt a Béke Angliai Híveinek 
országos értekezlete. 

Az értekezlet két napon át tar-
tolt. 

(Bukarest.) A Román Népköztár-
saság nagy gyáraiban, üzemeiben cs 
építkezésein békeőrségeket tarta-
nak. Békeörségct szerveztek a Du-
na—Fekete-tengeri csatorna s a 

Scantcia-ház építkezésénél, a bu-
karesti „Augusztus 23"-üzemben, a 
„Grivita Rosie"-üzemben és sok 
más gyárban. 

(Berlin.) A Német Békebizottság 
szercncse'kfvánatait küldte a nyu-
gatnémet és nyugatberlini békehar-
cosoknak a remilitarizálás ellen ví-
vott bátor harcukhoz és a népsza-
vazás egyre növekvő eredményei-
hez. 

(Róma.) Nápoly és Bari tarto-
mányban 150 ezer aláírást gyűjtöt-
tek. t 


