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n S Z A K S Z E R V E Z E T I V Á L A S Z T Á S O K E L E 
A Szakszervezetek 0r3zágoj Ta-

nácsának elnöksége elhatá-
rozta, hogy 1952. január 10-e és 
október l_e között meg kell tar-
tam az összes szakszervezeti szer-
vek beszámolóit és a szakszervezeti 
demokrácia követelményeinek, 
a szakszervezeti alapszabályok elő-
írásának megfelelően, újra kel* 
választani az összes szakszerve-
zeti bizalmiakat, műhelybizottsá-
gokat (munkahelyi bizottságokat, 
osztélybizotlliságokat stib.), szak-
szervezet üzemi bizottságokat, a 
helyi csoportok vezetőségeit, a te-
rületi (megyei) bizottságokat, a 
központi vezetőségeket és a szak-
szervezetek megyei tanácsait. Újra 
kell választtatni a szakszervezeti 
fegyelmi- és a különböző ellen-
ói zobizoltságokat. A választások 
időpontját az egyes szakszerveze-
tek számára a bZOT-tál'kárság kü-
lön határozza meg. 

A határozat alapján megyénk-
ben is ma kezdődnek a szakszer-
vezeti választások. Elsőnek a köz-
alkalmazottak, postások es a ház-
tartási alkalmazóitok szakszerve-
zetéhez tartozó dolgozóknál kez-
dődik a választás, majd e válasz-
tások tapasztalatait felhasználva, 
február 1-vel a kereskedelmi és 
pénzügyi, pedagógus és a bőrös 
szakszervezethez tartozó dolgozók 
választják meg a szakszervezett ve-
zetőiket. 

A választások előkészítését már 
a decemberben megtartott taggyű-
léseken megkezdték. Ezek a tag-
gyűlések is megmutatták, hagy a 
szakszervezetiek tagsága érdeklő-
déssel fogadta a választásokra 
vonatkozó határozatokat. A V:z-
és Csatomaműveknél a dolgozók 
hozzászólásaikban szóvá tették, 
hogy a jelenlegi üzemi bizottság-
nak alig van választott tagja és 
ezáltal a dolgozók nem érzik ma-
guknak! szakszervezeti vezetőiket 
és nem is támogatják azokat kel-

'lőképpen munkájukban. Ehhez ha-
sonló felszólalások hangzottak _ el 
a megyei tanács, a posta és tölb 
szakszervezeti taggyűléseken is. 
enol a szakszervezeti szervák újra-
választását beszélték meg a dol-
gozók. 

Pártunk Politikai Bizottságának 
1950. július 24-i határoznia a szak-
Szervezetekben dolgozó kommu-

nisták köte'eeségévé tette: . , . • erő-
sítsék n szakszervezetek kapcsola-
tát a dolgozókkal és küszöböljék 
kl a SZOT és a szakszervezetek 
munkájából a bürokratizmust, biz-
tosítsák a szakszervezetek életé-
ben a belső demokráciát, az alul-
ról jövő kritika, kezdeményezés 
érvényrejutását és azt, 1 oay az 
alapszervezetektől a SZOT.'q vá. 
lesztott szervek demokratikusan 
vezessék a szakszervezeti munkát 1. 

A Politikai Bizottság határozata 
óla jelentős eredményeket ér türk 
el. Ezt mutatják a rendszeressé 
vá't terme'ési értekezüetek és <• 
taggyűlések, ahol a vezetek beszá-
molnak a dolgozók előtt a vég-
zett munkáról. Ezéken az érteicoz-
1 eteken a dolgozók mind akii 
\abban vesznek ré'zt, amit mutat 
tak a decembert taggyűlések :s. 
ahol a dolgoGÓk 90—100 százaléka 
vei' ré6zt és hozzászólásaival, ja-
vallataival és bírálatával segí-
tette a felsőbb szervek munkáiét. 
A szakszervezeti vezetők is na-
gyobb f'gyelnret tanúsítsanak a 
dolgozók' bírálaté és javaslatai 
iránt. Honv segíthessük dolgozo-
inkait sz ötéves tervünk hárma 
d'Jc esztendete tervelőirányzatának, 
teltes'tesében. a becsületes dot-
dn'crozók ezreire támaszkodva 
kell" megszilárdítanunk . űze-
me'n>ben ' a munkafegyelmet, 
kbteVí tva rzít a s ze l l eme t . , . , amely 

e'ttéli. megbélyegzi a fegyelme-

zel" etiatoei', ,-melvben a fegye'em 

megsértés0 . igezolaiCsn elmaradás, 

selejtgyáriás ertegyei és pvalá-

7 a t . . . " amint Rákosi elvtárs 
mondotta. 

A határozat megjelenése ó'a 
még nem állt be szakszervezete 
ink vezetőségének munkájában 
döntő változás. Ezt látiuk most is 
a vá'asztásck előké'ztlésénál, 
amikor a dolgozók — a hódmező-
vásárhelyi KéménvPenrö Vállalat-
nál a makói járásbíróságon, — 
keményen bírálták' a szak-
szervezeti vezetőcégek, bizalmiak 
munkáját és rámutattak arra, hogy 
h'ányosak az üzemi szakszerve-
zeti b!zoti«ágok, htánvosak egyes 
területeken a biza'mük és nincsen 
aki foglalkozzék problémáikká!. A 
szakszervezeti szervek újraválasz-

tásától dolgozóink a szakszervezeti 
demokrácia megerősödését a munka 
megjavításé* várják) azt, hogy a 
legjobb dolgozók a tapasztalt, szer-
vezett dolgozók mellett a mutr 

kabam, élenjáró nők, férfiak és 
fiatalok kerüljenek a szakszerve-
zeti mozgalom irányító szerveibe. 

A válaazitási taggyűlések jó elő-
készítése, a tagság mozgósítási, 
— hogy résztvegyenek a vitában, 
a választásokban, hogy ne legyet 
egyetlen dolgozó sem, aki szava-
zatát ne adja le — igen nagy 
fe'adatot ró szakszervezeteinkre. 
Ezt csak úgy hudjuk elérni, iia 
részletesen Ismertetjük a szak 
szervezeti választások célját, je-
lentőségét, a választásoK menetét. 
A megyei tanács egyik értekezle-
tén Szalontai elvtárs és Sárkány 
Antalné elvtársnő felszolatásuK-
ban kérték, hogy a szakszerve-
zet részletesebben ismertesse a 
választásokat és célkitűzésed, a 
választások menetét, mert a dol-
gozókat érdekli az egész választási 
munka. A ma kezdődő választások 
először munkahelyenként, terme-
lési egységenként válasszák meg 
a bizalmiakat, a társadalmi b'zto" 
sítási-, a munkavédelmi- és a kul 
túrmegbízottat, majd utána titkos 
Szavazással az üzemi szakszerve-
zeti bizottságokat. Ezeknek gon-
dos előkészítése, ismertetése a 
dolgozókkal elengedhetetlenül szük-
séges. A megyei tanács szakszer 
vezeti bizottságának tagjai vállal-
ták' egy-egy osztály vá'asztási elő-
készítését és maguk mailé 4—5 
társadalmi aktívát szerveztek, ame-
lyek a bizalmiakkal együtt a szak 
szervezeti bizottság egy egy tag 
jának .irányításával végzik elő-
készítő munkájukat. Már jól előre 
megkérdezik a dolgozókéi, kiket 
javasolnak bizalmiaknak, ilielve 
a szakszervezeti bizottságokba, 
hogy ezálta is elősegítsék majd 
a jelölőbizottság munkáját. Pali-
újságon foglalkoznak azzal, hogy 
hogyan dolgozik a jó és rossz bi-
zalmi vagy szakszervezeti bizott-
sági tag. 

Nem külsőséges választási had-
iáraira van szükség a szak^-erve 
zeti választásoknál, hanem szívós, 
reve'.ö munkára. A választások 
akkor lesznek igazán eredményesek, 
ha a szakszervezetek már mos! 
egy nagyobb eröfesztést lesznek e 
tervek teljesítéséért folyó munka-
verseny kiszélesítése érdekében, 
megsokszorozott erővel harco'ivak 
az új kezdeményezések megya'isí-
tásáéil, hogy ezen keresztül ja-
vítsák a vorsanyszervező mun-
kájukat és valóban a verseny gaz-
dáivá váljanak. Most, am'Vor öze 
meirkben a dolgozók javaslatára 
hala'mas lelkesedéssel kezdődik 
meg Rákosi elvtárs 60-ik születés-
napjára a munkaverseny, — ezt 
a hatalmas lendületet a szakszer-
vezeti szerveinknek fel keli ka 
rolnick és hatalmas tömegmozga-
lommá klsZélerfteniök. A dolgozót 
úgy érzik, hogy a legméltóbban 
munkával és terveik tű'teljesíté-
sével ünnepelhetik szeretett ve 
7érük szülelésnapját és a dolgo-
zóknak e nagyszerű kezdeménye-
zéséhez a szakszervezetieknek min 
den segítséget meg kell adniok. 

A szakszervezeti szervek a vá-
lasztás jó előkészítését azzal i? 
b'ztosítják, ha a Politikai B'zot'sá'-
u'asitását követve, az eddigin®' 
sokkal jobban betöltik a szocia-
lista érdekvédelem terü'etén reáju'-
váró feladatokat, ha nem tűrik 
lélektelen. bürokratikus bánásmó-
dot, a dolgozók io"os panaszainak 
javaslatéinak, bírálatéinak semrrv 
bevétetett Ugyanokkor a váiaszfá 
®ck során n dolgotók éberen fi 
gy ellenek az eltenség mnnkáiár 
én következetes harcot folytassa 
nek az eJenség ellen, nehogy de-
magóg hangzatos szavakkal a dol-
gozókat félrevezetve az ellen sé" 
Vetüljön be szakszervezeti 6zeive. 
inkbe. 

Minden szakszervezeti lag ve-
gyen részt a vátasztásokban te 
ne--sak szavazatával, hanem bírá-
latával, nagyobb munkateliesitnié-
nvévN, fokozott takarékossággal, r 
m'n"«ég megtavításával harcol !<v 
annak sikeréért. Minden terütef*" 
ér'ük PC az', hogv a nz ervez'ttte-r 
do'gozők úiabb rzázai lénián ok b* 
a szervezeti dolgozók' nagy csatád 
iába, hogy iov segítsék a Pártupk 
á'tal elénk tűzött nagy célkitűzé-
sek végrehajtását. 

Ábrahám 'Antal 
a Szakszervezeí Menyei Tanácsába1 

elnöke 

RÁKOSI ELVTÁRS IRÁNTI SZEREDET 

újabb munkafelajánlásokra ösztönzi 
a szegedi dolgozókat 

A negyedévi terv idő előtti teljesítését ajánlották fel az üzemek dolgozói 
termelési értekezleteiken 

A szegedi üzemekben eztekben a 

napokban tartják a termelési érte-
kezleteket, amelyeken ismertelik a 
dolgozókkal az elkövetkezendő ne-
gyedév feladatait, követelményeit. 

A Szegedi Késárugyár dolgozói 
legnap délután 3 órakor ültek ösz-
sze az üzem kultúrtermében, hogy 
megbeszéljék az előttük alló felada-
tokat. Az első negyedév tervéi 
Nagy Zoltán elvtárs, a Késárugyár 
művezetője ismertette. A tervelő, 
irányzat ismertelése után a dolgo-
zók nagyszámban szólaltak fel. Va-
lamennyien felajánlást tettek szere-
telt vezérünk, Rákosi elvtárs 60. 
születésnapjára. 

Szabó Fcrencné a muníkafegye-
Rm megszilárdítására hívta fel 
dolgozótársai figyelmét. 

— A mult évben, ha nem lettek 
volna igazolatlan hiányzói!;, későn-
jövők, akkor üzemi tervünket egy 
százalékkal tudluk volna emelni. 

Felajánlotta Rákosi elvtára szüle-
tésnapjára, hogy az első negyedévi 
tervét 

négy nappal a határidő előtt 

teljesiti, 

egyben ígéretet lelt, hogy nem vét 
a munkafegyelem ellen. 

Horváth Jár.os elvtárs a terv je-
lentőségére mulatott rá felszólalá-
sában. 

— Tervünk törvény. Végrehajtása 
minden dolgozó állampolgárnak ha. 
zafias kötelessége — mondotta. — 
Negyven éve dolgozom a szakmám-
ban, de soha egy percei sem késlem 
el. — Javasolta, hogy a Sztálin 
elvtárs születésnapjára iiradított ver-
senyt kapcsolják ösisze brigádon-
ként március 19-ével, 

Rákos! elvtárs születésnapjával. 

Ö maga vállalta, hogy epö negyed-
évi. tervét 5 nappal hamarabb fe-

jezi be, a munkafegyelmei megtart", 
ja, selejtet nem gyárt. A Késáru, 
gyár dolgozói lelkes tapssal fogad-
ták mind a kezdeményesóst, mind a 
felajánlást. 

Ezután a felhívás után a Késáru-
gyár dolgozói egymásután csatla-
kozlak a felajánlásokhoz. 

Minyon Ferenc brigádvezető vál-
lalta, hogy március 19-re a brigád-
jában lévő 100 százalékon alul ter. 
melő dolgozóknak termelési állagát 
100 százalékra emeli és brigádja az 
első negyedévi tervét határidő elótt 
20 nsppal befejezi. 

A Ré/cc-brigád vállalta, hogy első 
negysdévi lervél március 15-re tel-
jesíti ,a munkafegyelmei brigádon 
beiül metgszilárdílja, egyben ver-
senyre hívja ki a présműhely cs a 
csiiszolóműhely dolgozóit. 

Papdi János foglalkozol! az egész-
ségügyi problémákkal. 

— Jó lenne — mondotta —, ha a 
vállalalvEzetöség a csiszoló üzem-
i-észben egy porszívó készüléket sze-
reltetne fel, amely a vasport ki-
szívná SÍZ tizemből. Nem egészséges 
8 órát olyan helyiségben tölteni, 
amelynek levegője tele van vaspor-
ral. — Egyben Rákosi elvlárs szü-
letésnapjára felajánlotta, hogy ne-
gyedévi tervét 10 nappal a kitű-
zöl! idő előli teljesíti. 

A Szegedi Késárugyár valameny. 
nyi üzemrészében megtartották már 
a termelési érlekezlelekel. Az üt 
i'elmerüll javai-latok, kezdeménye-
zőiek, munkafelajánlások nyomón 

| indulnak harcba a dolgozók az öt-
' éves terv harmadik évének gyözcl-
I méért. 

Minden eddigi eredményünket túlszárnyalva, 
idő előtt akarjuk betejezui a tervet 

Szerdán a Szegedi Jutagyár dol-
gozód termelési értekezleten beszél-
tél; meg a harmadik tervévben rá-
juk váró feladatokat. Az értekezle-
ten a dolgozók számos felajánld®' 
teltek. Megfogadták, hogy az eddi-
ginél is jobban dolgoznak, m;rt a 

harmadik tervévet minden eddigi 
eredményüket túlszárnyalva — idő 
előtt akarjak befejezni. 

Pesti Jánosné elvtársnő, szövőnő, 
vállalta, hogy ezévi tervét decem-
ber 1-ére befejezi. Ölrrös Isúvánné 
elvlársnő, sztahanovista, csallako-
zott a Rőder-mozgaloimihoz. Átadja 
munkítmódszarct Molnár Mária elv-
társnőnek, hogy segítséget nyújtson 
neki a 100 százalékon felüli ered-
mények elérésében, ökrösné elv. 
társnő vállalta azl is, hogy e»évi 
tervét október 3-re befejezi. 

A termelési értekezleten a Hódi 
Mihály felvető c.'oporl versenyre 
hívta ki a Rác.: Ferenc felvelő cso. 
portot. Mindkét csoport vállalta. 

hogy évi tervüket december 20-ra 
befejezik. A művezetők résziről 
Bárlcúnyi Ferenc elvtárs leli hatá-
rozott ígéretet arra, hogy a dolgo-
zók számára a lehető legjobban 
biztosítják a műszáléi előfepeleieket, 
ezzel is méginkább elősegítve a si-
keres tervieljesítéel. 

A Jutafonógyár dolgozói ezen a 
napon Rákosi elvlárs szülelésnap-
jának tiszte le lére is leltek f lajár-
lisoksil. A fonó üzemrészben Ma. 
rúnyi Gyuláné elvlársnő szereteti 
Ráköti elvtársunk szülelésnapjára 
vállalta, hogy első negyedévi tervét 
január 31-re befejezi. 

A fonó üzemrészben Szabó Fe-
re-rné elvtársnő, előfonó. Rákosi 
elvtárs születésnapja tiszteletére 
szocialista munkavrrsrnyre hívta a 
fonóüzem valamennyi dolgozóját. 

Pclerhási Emil, 
a „Délmagyarorszdö" wy bízott 

tudósítója. 

A „M i n d e n n a p t ú l t e l j e s í t j ü k t e r v i i n k c t"-m o z g a 1 o m 

új eredményekre serkenti a Textilkombinát dolgozóit 
Uj győzelmekért indult-ik harcba 

a Texlükombinát dolgozói az 
1952 es évben. Megfotgfldlák: „úgy 
dolgozunk, hogy az e-imult év 
eredményeit jóval túlszárnyaljuk". 

A termelés növelési, a terve'ó-
irányzat maradéktalan teljesítem 
nem ördöngös feladat, egy titka 
van csupán: jó munkamódszerrel 
kell dolgozni, jól ki kell használni 
a munkaidőt, akkor az eredmény 
nem marad el. Ezt vették figye-
embe a Textil-kombinát dolgozó' 
és ennek alapján csatiikozlak a 
..Minden nap túlteljesítjük tervün-
ket "-mozgalom. Az 1952-es év 
alcö munkanapján, január 2 án 
102.3 százalékra teljesítették napi 
tervüket. Ezt az eredraém't a 
munka jobb megszervezésével ja-
nuár 7-én már 104 sízáza'ékra fo-
kozták. 

Az üzemátlag 
toljesítmény növelésével egytidó-
ben a 100 százalékon aluii torme-
'ések felszámolásáért is küzdöttek 
s Texiliikombtoát dolgozói. Az új 
év kezdetién az öoszdolgozóknok 
91 százaléka termelt 100 százalé-
kon alul. Az első negyedévi terv 
sikeres teljesítésének érdekében 
mindenekelőtt ezeknek a végleges 
felszámolásához kezdtek. Az üzem 
sztahánovistái, élenjáró dolgozói 
T Rőder-mozga'mon belül egvre 
tevékenyebb munkát fejtenek ki 
* 100 százalékon aluli termelök 
között. 

Seregi Mária gvűrűsfonónő 37.2 
-zázalrkos termelésével lépett' az 

évbe. Hiába ioarkodoií, nem 
tiidoi/l jobb eredményt elérni. Jó-
tárt Anna eztahánovteté gyűrűs-
'onónő elha'árorta , hogy segíteni 
'<vta Seregi Máriát 

Több esetben elmagyarázta, 
ie gyakorlatoan is mogmu'atto 
Seregi Máriának, hogyan tud 104 
százalékot elérni. 

— A legfonlsoabb, hogy a gépet 
mindig ti'srtán tartsad, — megvs 
tázta Jójárt Anna. — Váltásnál 
nekem az az első dolgom, hogy 

a fedőlécekeil leszedem és meg-
tisztítom. Ez-t azért csinálom, hegy 
környeb tegyen a ny i; tómű vek 
tiszlítása. Eziután kétszer körüljá-
rom a Répemei!', a leszakadt, szála-
kat felköiözöm cs rendszeresen 
,.sre,kkeki". Tíz óra után kezdek 
a gép i'isztíltisához. Először a lába-
kat, majd tovább minden tiszli-
tanivaló réczen végigmegyek es •? 
igy fart egészen a műszak végéig. 
A tisztántarted!; pépen könnyebben 
és jobban termelhetünk. 

Seregi Mária megfogad'* Jójáit 
Anna tanácsát, s ennek köszönheti, 
hogy ma már 102.6 százalékot ér el. 

A szalagegyesítőben 

Lehöczki Emma határozta el, hogy 
segíti Kovács Dezsőnél teljesítmé-
nyének fokozásában, ö is megmu-
latta a helyes munka megszerve. 
zést, saját munkamódszereit s en-
nek nyomán Kovács Dezsöné is lé. 
nyegesen jobban termel ma, mini 
azelőit- A patronáiáa előtt mind-
össze 98.7 százalék volt a teljesít-
ménye, ezzel szemben azóta már 
elérte a 109-5 sízázaickot. 

A Textilkombinát sztahánovistái 
mindennap foglalkoznak a 100 szá-
zalékon alul termelőkkel. Lelkiis-
meretes munkájuknak köszönhető, 
hogy ma már a 9.1 száza'ékos 100 
százalékon aluli termelők száma 

jóval csőkkent. Molnár Gyuláné is 
büszkén beszél arról, hogy már 
nem 92 százaiékot. hanem 101-7 
százalékot ér el. 

Az 1952-es év első negyedévének 
kezdetén 

kiemelkedő eredmények 
születtek. A gyűrűsfonó dolgozói, 
akik azelőtt kemény harcot vívtak, 
hogy az üzem többi fonódai dolgo. 
zőja mögött ne maradjanak el, ma 
már szép eredményekkel büszkél-
kedhet ivek. Mikiós Katalin január 
7-én 107.8 százalékra, Gémes Rózsa 
107-6 százalékra teljesítette tervét. 
A „Mindennap túlteljesítjük terviln-
kef-mozgalom nemes verreng 
sekre késztette a dolgozókat. Simon 
Erzsébet sztahanovista előfonó nő 
jóval túl szárnyalta a multévi ered-
ményeit. Január 8-án 131-9 száza, 
lékra teljesítette tervét, de szoro-
san mögötte halad Horváth Éva is 
330.5 százalékával. 

A Textilkombinát dolgozói to-
vábbi munkájukhoz ma újabb szem. 
poníok3t kapnak. A mai terme'éri 
értekezleteken részietedben megis-
meri minden do'gozó az előtte átió 
feladatokat. Világosan látják ma-'d 
eléjük kitűzőit céljaikat s így még 
keményebb harcot indíthatnak az 

első negyedévi terv sikeréért. 

Beszámolót iart Szegeden a Kínában járl 
magyar küldöttség három lagia 

Több héten keresztül magyar 
küldöttség tartózkodott a Kínai 
Népköztársaságban, hogv tanúimé 
nyezaa a felszabadult kínai dolgo-
zók életét, s elmélyilse n magyar 
és kínai nép közötti békeharcos 
baréteágot. A küldö'Jtteg barom 
tfgja: Rusznyák István, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, az 
Országos Bókeionács 'ágii, Kónya 
Lajos Kossu'h-díjas, az Irós/övct-
6ég fűlillkára ée Perjési László 
őrnagy kedden szegedre érkezik. 

Délután hat órai kezdettel a Ma-
gyar-Szovjet Társaság Horváti vii-
hály-utcai szákházában a SZOT .'« 
a Városi Békebizottság rendezé-
sében tar'anak be^zámaló: kínai 
óljukról. A beszámolót ünnepé-
lyes keretek között iartiák meg 
és műsorral kötik össze. A rr.ús 
ban fellép a szegedi Béke-zenekar 
é> a többi között kínai dalokat 
iá 'szik. Ezenkivül bemu'.ilják a 
gyűlésen a „Féezabadult Kína ' 
cimű színes filmet. 

I 


