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P Á R T É L E T 

P&damutaiással, szorgos felvilágosító munkával segíti dolgozó társait 
az április 4-i munkafe'ajánlások teljesítésében 

Szakát Gizella elvtársad, a Szegedi Kenderfonógyár újonnan megválasztott 
pa rtcsoporlvezet ő/e 

Alig két hét telf el azóta, hogy! 
a Szegedi Kenderfonógyár V. párt-
alapszervezetében, a vizesfonó 
üzemrészben újjáválasztották a1 

pártosoport vezetőket. Tizenkét ; 

dolgozó részesült abban a nagy 
kitüntetésben, hogy munkatársaik 
bizalmából megtisztelő megbízatást 
kaptak. Feladataik nagyok: taní-
tani, politikailag nevelni a hozzá-1 
juk beosztottakat, egyéni példamu-l 
tatással, a munkafegyelem betartá-
sával utat mutatni a maradéktalan 
tervteljesftésért folyó harebnn. 

Mosolygós arcú, fiatal leány ha-
jol a motringolrt gép föté, Kezé. j 
vei ügyesen, simítja végig a fona-
lat, — zavartalanul folyik a ter-
melés. Szakái Gizella elvtársnő 
boldogan tekint a aosszú gépsoro-
kon végig. Melegség járja át szí-
vét. amikor meglátja Papo Mária 
gyürűsfonónót, Alig félórája vál-
tak el, alig félórája, hogy Papp 
Mária átnyújtott Szakái eivtársnő 
nek egy lapot. ..Április 4-e tiszte-
letére vállalom, hogy 100 százalé-
kon tervteliesitményemet 102 szá-
zalékra emelem" — Irta Papp 
Mária. Már nyolc ilyen felaján-
lási lap van Szakái Gizella elv-
társnőnél. M'nt páricsoporlvezető,1 

nagyon büszke erre. Arra a kér-
désre. hogyan győzte meg a dol-
Rozókat az április 4-1 munkaver-
seny jelentőségéről, így beszél: ! 

— A március 9-e tiszteletére in-
dított munkaversenyben nagyon 

szép eredményeket értünk el — 
meséli Szakái elvtársnő. — A nagy 
ünnep, Rákosi elvtárs születésnapja 
után megfogadtam, hogy ezt t 0 . 
vébbra )s fokozzuk. 

Szakái elvtársnő mint pártcso-
portvezető, 

elsőnek tette rneg 
felajánlását április f - re . 

Vállalta, hogy 100 százalékos mi-
nőség mellett 3 százalékkal emelt 
tervteljesilését. A hozzá beosztott 
dolgozók Szakái elvtársnő, a párt-
csoportvezető példamutatására egy-
más után tették meg felajánlásai-
kat felszabadulásunk hetedik év-
fordulóiának tiszteletére. 

M'ndössze két hete választották 
meg Szakái elvtársnőt párlcsoporl 
vezetőnek, munkájában máris 6zép 
eredmények mutatkoznak. Mteden 
nap elbeszélget a hozzája beoszr 
tott dolgozókkal. A Szegedi Ken-
derfonógvárban az elmúlt évben 
Igen sok volt azoknak a száma, 
ekik későn érkeztek vaigy igazo-
latlanul távol maradtak az üzem-
ből. Szakái elvtársnő elsősorban 

n munkafegyelmet 
sallárdltolla meg esoportlában 

Beszélt azokról a hátrányokról, 
amelyek a munkafegyelem lazasá-
ganak következményei. Kiszámí-
totta, hogy az esetleges késések-

| kel, vagy igazolatlan hiányzások-
kal milyen nagy akadályt gördít-
het egy-egy dolgozó a tervteljesi-
tésért folyó harcban. Szakai Gi-
zella ezzel is biztosította, hogy a 
hozzá beosztott dolgozók nemcsak 
a tervteljesítésben, de a munka-
fegyelem terén is élenjárnak. A 
dolgozók politikai nevelésére, el-
méleti színvonaluk emelésére is 
gondosan ügyel Szakái Gizella 
elvtársnő. Politikai oktatásra együtt 
indul a csoport. A szemináriumo-
kon a csoport tagjai versengenek, 
kl aktívabb a hozzászólásokban. Az 
oktatásról eddig még egyetlen dol-
gozó sem maradt el igazolatlanul. 

Szakái Gizella elvtársnő munká-
jához az V. alapszervezet vezető-
sége ellenőrzés útján is nagy se-
gítséget nyújt. A párt alapszerve-
zet vezetősége hívta fel Szakái 
elvlársnő figyelmét, hogy a hozzá 
beosztott Aradi Józsefné 90 száza-
lékon alul termel. Szakái Gizella 
nap mint nap eljár Aradinéhoz, 

buzdítja, ősxtflnsi 
az új eredmények elérésére. 

Az V. alapszervezet újjáválasz-
tott párlcsoportvezetői valameny-
nvien igyekeznek eleget tenni meg-
bízatásuknak. Átérzik feladatuk 
jelentőségét, azon munkálkodnak, 
hogy mindenben végrehajtsák 
azokat a feladatokat, amelyekkel a 
párt megbízta őket. 

Előkészületek a moszkvai nemzetközi 
gazdasági értekezletre 

UNGOMACH 
a Szász-önhalti iparkamara ki 
viteli és behozatali előadója kije 
lentette: A moszkvai nemzetköz 
értekezlet tág lehetőségeket nyújt 
egyenlőjogú üzletfelek gazdaság 
kapcsolatainak kizsákmányolástól 
és elnyomástól mentes kifejieszté. 
-öre. A német ipar készen áll arra 
hogy minőségi iermékeivel szoro. 
sabbra fűzze a barátság kötelékei 
valamennyi békeszerető nemzettel. 

PIERRE LE BRUN 

a moszkvai nemzetközi gazdaság. 

értekezlet nemzetközi előkészítő bi-
zottságának kanadai tagja Mon-
trealban sajtókonferenciát tartott-
Pierre Le Brun kijelentelte, hogy 
az értekezleten Kanadából valószí-
nűleg 15 küldött vesz rész. 

AZ ANGOL-SZOVJET TÁRSASÁG 
nyilatkozatot tett közé. amelyben a 
többi között megállapítja, hogy a 
külkereskedelmi helyzet állandó to-
vábbrointása ellen egyedüli mentség 
a hosszúlejáratú kereskedelmi kap-
csolatok széleskörű megújítása a 
Szovjetunióval és a népi demokra-
tikus országokkal. 

Budapestre érkeztek 
a Nemzetközi Diákszövetség veze'ői 

A többtermelés eléréséért gépesítsük 
a mezőgazdasági munkákat 

A Nemzetközi Diákszövetség vég-
rehajtóbizottságának pénteken kez-
dődő ülésére csütörtökön reggel Bu-
dapestre érkezett Josef Grohman a 
Nemzetközi Diákszövetség elnöke, 
Paolo Pescetti, az NDSZ főtitkár-
helvet'ene, Valen'in Vdovín. az 
NDSZ titkára, a Szovjetunió Anti-
fasiszta Ifjú ági Bizottságának al-
elnöke Ko Cai Sou, az NDSZ kinai 
alelnökének képviselője, Bernand 
Bereanu (Románia), az NDSZ tit-
kára, Sepp Römisch, a Szabad Né-
met Ifjúság titkára, Konstantin Te-

lialov (Bulgária), Jaganda Reddi 
i (India), Djamchid Ekbatani (Irán) 
lós Jacques Verges (Reunion), a 
francia gyarma-tok ifjúságának 

, képviselője, az ND*SZ végrehajtó-
I bizottságának tagjai. 

Az NDSZ vezetőinek üdvözlésére 
a Keleti-pályaudvarom megjelent 
Dénes István elvlárs, a DISZ főtit-
kára, Várhegyi György, a DISZ 

| Központi Vezetőségének titkára, 
Jacques Demis, a DÍVSZ főtitkára, 
Francis Dámon, a DÍVSZ alelnöke. 
Bert Williams ós B. Kocev, a 
DÍVSZ titkárai. 

Csütörtökön délben érkezett Bu-
dapestre Alckszandr Seljepin, a 
Komszomol Központi Bizottságának 
titkára, a Nemzetközi Diákszövetség 
alelnöke. Fogadására a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Dénes Ist-
ván, a DISZ főtitkára. Bacsó Fe-
renc a DISZ főtitkárhelyettese, 
Várhegyi György, a DISZ Központi 
Vezetős'gének titkára, Jisef Groh-
man. a Nemzetközi Diákszövetség 
elnöke és az NDSZ végrehajtóbi-
zottságának már Budapestre érke-
zett tagjai, valamint Jacques Denis, 
a DÍVSZ főtitkára, Francis Dámon, 
a DÍVSZ alelnöke, Szergej Roma-
novszkij és Bcrt Williams, a DÍVSZ 
titkárai-

Szepjeé! és a szogedkömyéki dol-
gozó parasztok mindenütt megkezd, 
ték a tavaszi mezőgazdaságig mun-
kákat Az alsóvárosi dolgozó pa-
rasztok versenyfelhívása nyomán 
lelkes munka folyik Szagod hatá-
rában. Példamulató munkát végez-
nek termelőcsoportjaink. Nem egy 
közülük elvégezte az őszi mélyszán-
tások sírnitózását és elvetették a 
borsát, mákot és az egyéb korai ve-
tésű növények magvait. le lkes har-
cot folytatnak a magasabb termés-
eredmények eléréséért. Ezért igye-
keznek miniéi több újítást bevezetni 
munkájukba. 

Még csak a magvakat véljük, 
de már gondolnunk kell 

a nüvényápolási munkákra is. 

Gépállomásaink dolgozói, twrmejő-
Hzövetkezeteink tagjai többen eintú-
keznek a deszki gépállomás újító 
brigádjának értékes újítására, ame. 
lyet tavaly valósítottak meg. Az 
újítás: 9 lókapát kapcsollak egy 
traktor után és ezzel tehetővé tet-
ték a kapálás gépi erővel való el-
végzését. Állami gazdaságok gép-
állomások, termelőszövetkezeti cso-
portok, ahol nagyobb területen vég-
zik a kapálási munkálatokat — jól 
ki tudják használni a deszki gépál-
lomás újító brigádja újítását. Az 
elmúlt évben, kevesen vezették be, 
mondhatni, csak itt-ott volt kezde-
ményezés, javaslat az újítás beve-
zetésére, de a növényápolás idején 
sehonnan sem érkezett jelentés al-
kalmazásáról. 

Az újílás bevezetésével pedig lé-
nyegesen meggyorsul a kapálás és 
a felszabadult munkaerői a terme-
lés más ágában tudják felhasználni 
termelőszövetkezeteink. Különösen 
eredményesen és jól tudják hasz-
nálni azokba® a tormclócsopori-ok-
ban, ahol bevezették a Szovjetunió 
kolhozaiban alkalmazott négyzetes 
vetést. 

Az újítás részletes leírása a kö-
vetkező: 

A traktor után 9 darab lókapát 
kötnek fi 1. Az egyes, hármas, ötös, 
hete* és kilence", szánni lókapát kél 
méter hosszú láncra, n kettes, né-
gyes, hatos és nyolcas számú lóka-
pát egy méter hosszúságú láncra 
függesztik fel, A láncok n vonórúd-
hoz oldható és oldalirányban i» 
eloldható hengerrel vannak lerfig-
zfive, így a sortávolságok minden 
akadály né'kttl beá llthatók. A gép-
pel végzett kapáláshoz egy traktor-
vezető és 9 knpakormányos szüksé. 
ges. 

Egy katasztrális hold földterüle-
ten a kapáláshoz 25 kiló üzem-
anyag szükséges. Kilenc lókapával 
naponta SS katasztrális fOldet 

lehet megkapálni. 

Tehát 10 napi kézicrővel végzett 
munkát egy nap alatt lehet elvégez-
ni. A munka Ilymódon való meg. 
gyorsulása meggátolja a talaj kiszá-
radását is, a kikelt gyomnak nincs 

ideje a talajnedvességet elvenni a 
növénytől. Nemcsak meggyorsítjuk 
a munkát, munkaerőt szabadltunk 
fel, hanem ezzel az újítással nagy. 
mértékben elősegítjük a magasabb 
terméseredmény elérését. Termelő-
szövetkezeteink, amelyek mait har-
cot indítottak, hogy ebben az éiv-

OgÓTKÖTOÍ 

ben áöbb termést éTjenek el, mint 
tavaly, m'ég van idő rá, készítsék 
el, alkalmazzák ez>t az újítást a ka-
pálás idején. A traktor után kap. 
csolt lókapával a kukorica, napra, 
forgó, ricinus, gyapot és még egyéb 
más növény első és másodkapálását 
végezhetik el. 

< = 

A nagy nyereményeket is 
sorozaton beiül húzzák 

az ötéves tervkölcsön negyedik sorsolásán 
Az ötéves Tervkölcsön rrost sorra 

kerülő negyedik sorsolásán új hú-
zási módszert alkalmaznak, amely a' 
Szovjetunió sorsolásainál má r jól 
bevált és igen nagymértékben meg-
gyorsítja a húzások lebonyolítá-
sát. 

Az új módszer szerint, az 5000 
forintos és az 5000 forinton fe. 
lüli nyeremények is sorozaton 

belül kerülnek kihúzásra. 
Minden 5 ezer forinton felüli nye-
reménnyel együtt 99 darab 300 fo-
rintos nyereményt is kihúznak. 
Egy-egy sorozat 100 sorszáma kö-
zül — külön kerékből húzzák ki a 
nagy nyereményt nyerő kötvények 
sorszámát. 

A sorsolás négyféle módon 
történik. 

A 100 ezer és 50 ezer forintos 
nyereményeket a nyereményösszeg 
előzetes bemondása alapján húzzák 
ki, az l - e s és a 2-es számú kerék 
sorozat- és eorszámlevólkéiből. A 
kihúzott sorozat egy kötvénye — 
sorszámát a sorszámlevél külön hú-

Nagy, szálkás írások, 
gyöngybetűs bejegyzések 
és írással sokat foglal-
kozó emberek kezevoná-
sát tükröző sorok szapo-
rodnak napról-napra a 
szegedi Móra Ferenc mú-
zeum bejáratánál elhe-
lyezett vendégkönyvben. 

A legkülönbözőbb foglal-
kozású férfiak, nők, lá-
nyok, fiúk, idősek ás fia-
talok jegyzik be ide ne-
vüket: a Somogyi-könyv-
tár által rendezett Rá-
kosi-kiállítás nagyszámú 
látogatói. Fűtő, gyári 
munkás, tanuló, tisztvi-
selő, hadnagy, háztartás-
beli, honvéd s megint ta-
nuló, egyetemi hallgató... 
váltakoznak a nevek és 
foglalkozások. A vasár, 
nap délutáni menyitó óta 
mintegy négyezren le-
hintették már meg ezt a 

rendkívül érdekes és e 
mellett értékes, tanulsá-
gos kiállítási anyagot. 

Csoportosan és egyen-
ként . egyaránt jönnek s 
érdeklődve állnak meg 
már az első kiállítási asz-
talnál. 

— Más kiállításkor ál-
talában megszokott jelen-
ség — meséli Szőke Mi-
hály elvtárs, a könyvtár 
igazgatója —, hogy ál-
talában ezt, vagy azt 
megtekintenek közelebb-
ről, egyes érdekesebb tár-
gyat jobban megnéznek, 
de azután már sietnek is 
el. Itt viszont nyoma 
sincs ennek a jelenség-

A Rákosi-kiállításon 
nek. Nem akadt még 
otyam látogató, aki ne 
vett volna a legalaposab-
ban szemügyre mindent 
és nem egyszer előfor-
dult, hogy atig sikerül a 
csoportosan érkezők szá-
mára a tárlatvezetést 
megtartani, mert már az 
első anyagoknál megáll-
nak és alig akarnak on-
nan továbbjönni• 

Az érdeklődésnek való-
ban meg is van az alap-
ja. Egyrészt elsősorban 
azért, mert Rákosi elv-
társ mindannyiunk bol-
dog jövőjéért folytatott 
harcos élete minden be-
csületes dolgozót közelről 
érdekel, másrészt pedig 
azért, mert ezt cfl életet 
s a vele összefüggő nagy 
harcokai igen ügyesen 
összeválogatott képekben, 
rajzokban, könyv-, régi 
újság- és plakátanyag-
ban tekinthetjük meg. 
Különös értéke minden-
nek, hogy erősen kidom-
borodik a szegedi jelleg, 
Rákosi elvtárs életének 
szegedi vonatkozásai. 

Mindjárt az első he-
lyen szegedi iskolaévei-
nek emlékeit láthatjuk. 
Bizonyítványainak ere-
deti fényképmásolatai, a 
közös értesítőkben közölt 
jutalmazásai, önképzököri 
elismerései tanúsítják, 
hogy Rákosi elvtárs fia-
talkorában is kilürt kö-

telesség teljesítésével, ta-
nulnivágyásávai. Aztán 
sorra következnek a nép 
hivatott vezetőjének 
nagyszerű megnyilatko-
zásai. Lappéldányok, 
gmelyek 1919-es nagyha-
tású szegedi beszédéről 
számolnak be s füzetek, 
brosúrák az 1919-es for-
radalom esztendeiből. A 
dicső napokat a gyászos 
Horthy-korszak esztendei-
nek bemutatása követi, 
amikor Rákosi elvtárs 
bátran szállt szembe fa-
siszta bíráival és tánto-
ríthatatlanul hű maradt 
még a börtönben is a dol-
gozó néphez, a marxis-
mus-leninizmu8 eszméi-
hez. Az ebben a részben 
szereplő anyagnak egyik 
rendkívül érdekes példá-
nya az a könyv, amely a 
közelmúltban érkezett a 
könyvtárba a Szovjet-
unióból. Ez Vas Zoltán 
elvtársnak az elmúlt cv 
végén orosz nyelven ki-
adott munkája, a „Tizen-
hat év a fegyházban". 
Első lapján Rákosi elv-
társ arcképe néz az olva • 
sókra. Rákosi elvtársé, 
akit nemcsak a magyar 
dolgozók, de az egész 
nemzetközi munkásosz-
tály, mint e"" k élhar-
cosát, Sztá'in elvtárs 
legkivéilóbb magyar ta-
nítványát tisztel. 

A sötét elnyomás kor-

szakát a Szovjet Hadse-
reg által hozott szabad-
ság nagyszerű, soha el 
nem múló szép, új ideje 
váltotta fel. A 48-as sza-
badságharcunk évfor-
dulóján, 1945 március 
15-én Rákosi elvtárs szólt 
a szegedi dolgozókhoz ar • 
ról a térről, a Klauzál-
térről, ahonnan annak-
idején Kossuth Lajos be-
szélt. Szavait ezrek és 
ezrek hallgatták, amint 
arra jól emlékszünk és 
amint a kiállított újsá-
gok beszámolói is emlé-
keztetnek. Az első idők 
plakátjai, az első szabad 
brosúrák, könyvek teszik 
érdekessé a kiállításnak 
ezt a részét amely után 
a Rákosi elvtárs vezeté-
sével megindult lendüle-
tes alkotómunkának ér-
zékeltetése következik 
képek, könyvek, rajzok, 
művészi alkotások útján. 

A kiállítás minden 
egyes darabja egy-egy 
kis történelem. De nem, 
halott emlék, hanem élő 
történelem, maga az étet, 
az újat hozó, újat terem-
tő élet. Minden darab, 
minden tárgy még foko 
zottabb munkára, küzde-
lemre szóFt szabad éle-
tünk, békénk megvédése 
érdekében. S erre jobb 
példa nem is állhat előt-
tünk, mint Rákosi elv-
társ harcos, bátor, mind-
annyiunk szabadságáért, 
boldogulásáért küzdő 
élete. 

zásáva] állapítják meg — nyeri a 
100 ezer, illetve 60 ezer forintos 
nyereményeket, a sorozat 99 sorszá-
ma pedig a 300 forintos nyeremé-
nyeket. 

A 25 ezer, tízezer és 5 ezer fo-
rintos nyeremények sorsolásánál 
már a 3-ais számú kereket is igény, 
beveszik, ebből húzzák az előbbihez 
hasonlóan a nyereményösszeg-levél-
kéket. 

Az ezer. 500 ós 300 forintos 
nyeremények húzása ugyancsak e 
nyereményösszeg — levélkék nélkül 
— az l-es számú kerékből kihúzott 
sorozatszámok alapján történik, a 
nyereményösszeg előzetes bemondá-
sával. 

A törlesfléses köfvényeket 
szintén sorozafhűzással sorsol-

ják ki. 
Az ötéves Tervkölcsönt összesen 

líz alkalommal sorsolják. Eddig 3 
sorsolás zajlott le. Az első szeren-
csekerék amely a kötvények soro-
zatszámát tartalimazza, a tizedik 
sorsolás befejezése utón teljesen ki-
ürül, mert minden számot — vagy 
nyereménnyel, vagy törlesztéssel — 
kisorsolnak belőle. 

Március 1 5 : tanítási szünet 
Március 15-én az alsó-, közép- és 

felsőfokú tanintézetekben a tanítás 
"zünetel; Az általános- és középis-
kolák március 14 én, illetve már-
cius 15-én, az egyetemek és főisko-
lák' március 14-én az utolsó elöadáa 
utón tartják az ünnepélyeket. 

Edeshét március 16-tól 23-ig 
Ebben az esztendőben is édes-

séghetet tartanak hazánkban. 
A március 16-tól 23-ig tarlő 

édességhét alatt az édességboltok 
újabb édességek árusítását kezdik 
meg. 

Ankéttal egybekötött 
díszelőadáson mutatják be 
az „Aranycsiüog lovagja" 

című i'lmet 
A Szovjet Filmünnep egyik kí-

eme'kedő eseménye a Szlálin-díjas 
Babajevszkij ,,Aranycsillag lovag-
ja" című regénye filmváltozatá-
nak bemutatója. A film az 1951-es 
karlovy-varyi f'lmfeszttválon a 
verseny nagydíját kapta. 

Sz°geden holnap szombaton este 
fél 7 órai kezdettel Szeged Város 
Tanácsa Végrehajtó Bizottsága és 
a MOKÉP díszelőadáson mutatja 
be a filmet. A díszelőadáson Mi-
son Gusztáv elvtárs. VB-tltkár 
mond ünnepi beszédet, majd a film 
levetítése ulán Lőkös Zoltán elv-
társ. újságíró vitavezetésével an-
két kövelkezik. Az ankéton bárki 
felszólalhat. hogy meglátásaival 
még értékesebbé legye ennek a 
szórakoztató, tanító filmnek felejt-
hetetlen élményét 

* 


