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Győzelmi jelentések az április 4-! vállalások túlteljesítéséről 
A szegedi üzemek dolgozói Rákosi 

eh/társ születésnapjának megünnep-
lése után nyomban hazánk felszaba-
dításának 7. évfordulójára készül-
tek. Ezt a napot is, mint a többi 
•nagy ünnepet, több és jobb munká-
val akarják megünnepelni és így 
elhatározásukat lett követte. Jobban 
megszervezték a munkát, gazdaság 
gosabban használták ki a munka-
időt, az anyagot, növelték a terme-
lékenységet, a minőséget s az azóta 
eltelt három hét meghozta eredmé-
nyét. Április 4-e előtt már érkeztek 
szerkesztőségünkbe győzelmi jelen-
tétek arról hogy teljesítették a 
•pjrtvak, Rákosi elvtársnak tett ígé-
retüket. 

A Szegedi Késárugyár 

dolgozói vállalták április 4-e tiszte-
letére, hogy első negyedévi tervüket 
március 28-ára befejezik. Ezzel 
szemben csaknem másfél nappal 
előbb, 27-én déli 12 órakor teljesí-
tették vállalásukat. Az eredmény el-
éréséhez, illetve vállalásul; teljesí-
téséhez a többi jól dolgozók mellett, 
különösen a kilenc legjobb dolgozó 
teljesítménye já ru l t -hozzá. Apró 

Jenő 178, Ambrus Béla 165, Tom-
bácz József 149, Dékány László 
144, Minyó Ferenc 151, Hamzsek 
Sándor 146, Csamangó István 134, 
Fazekas Vera 141 és Cső l/e Magda, 
aki 132 százalékra teljesítette fel-
a jánlásá t . • 

A Felépítményi 
Vasanyag javító t v 

dolgozói is lelkes munkával készül-
nek április 4-e megünneplésére. 
Barta Ferenc és Fodor Ferenc ko-
vácsok március 17-én már befejez-
ték első negyedévi tervüket és az 
eddigi 170 százalékos eredményüket 
189 százalékra emelték fel. Ezek a 
kovácsműhely élenjárói, de az áp-
rilis 4-re való lelkes készülődés ma-
gával ragadta a kovácsműhely va-
lamennyi dolgozóját és mindannyian 
8—10 százalékkal emelték 160 szá-
zalékos átlagteljesítményükéit. A m o . 
torosműhely dolgozói is szép ered-
ménnyel készülnek felszabadulásunk 
évfordulójának megünneplésére. 
Szegvári János, Szendrei József, 
Kreizler Károly, Makai József, 
Szabó Imre és Tóth József elvtár-
sak 120 százalékos átlagteljesítmé-

nyüket 140-től 180 százalékig emel-
ték fel. Az esztergaműhely dolgozói 
közül Németh Lajos, Török Imre, 
Ambrus Vince és Paksi Árpád 
járnak az élen, akik ugyancsak 180 
százalékos teljesítménnyel lesznek 
eleget ígéretüknek. 

A Szegedi Állami 
Erdőgazdaság 

dolgozói közül már napokkal ez-
előtt számosan teljesítették válla-
lásukat, és április 4.-e után azon-
nal a világ dolgozóinak nagy ün-
nepének május elseje méltó meg-
ünnepléséért indulnak harcba a ter-
melés frontján. Az erdőgazdaság 
maro6parti csemetekertjének dolgo-
zói vállalásuk túlteljesítésével ün-
neplik április 4.-ét. A 3 kat. hold 
nyárerdősítési 103, az 1 hold erdei 
fenyő erdősítést 100, a 2 hold anya-
telepdugványozást 225, a csemete-
kerti utak behúzását 119, a 3816 
méter barázda behúzását 100 száza-
lékos teljesítménnyel fejezték be. 
Ezzel 46 munkanapot takarítottak 
meg és a megtakarított munkanapok 
alatt az ujszenliváni erdősítési mun-
kálatoknál dolgozó társaikat segítik 
ki. 

Túlteljesítve első negyedévi begyűjtési tervét 
Szeged vezet a megyei versenyben 

Elérkeztünk az 1952-es év első 
negyedévének utolsó napjához. Sze-
ged dolgozó paraszt ja i büszkén te-
kinthetnek vissza erre a z elmúlt ne. 
gyedévne. Becsülettel tettek eleget 
elsőrendű kötelességüknek, a be-
gyűjtésnek. Megyei viszonylatban 
Szeged vezet a begyűjtési verseny-
ben. Nemcsak teljesítette, hanem 
túl ia teljesítette első negyedévi be-
adási kötelezettségét. A Rákosi elv-
társ tiszteletére tett felajánlások, 
majd ezt követően hazánk felszaba-
dulásának évfordulójára tett fel-
a jánlások teljesítésével a dolgozó 
kis- és középparasztok lehetővé tet-
ték, hogy ma Szeged városa első 
lehet Csongrád megyében a begyűj-
tés teljesítésében. Nagy számmal 
vannak olyan dolgozó parasztok, 
akik már 

egész évi beadási 
kötelezettségüket is 

teljesítették. 
Bnnek eredményeként ér tük el, hogy 

az egyes hátralékosok, elmaradók I 
ellenére is teljesíthettük az állam 
iránt i kötelezeti ségünket. 

A sok becsületes és példamutató 
dolgozó paraszt mellett, ha elenyé-
sző kisebbségben is, de még most is 
vannak, akik nem tettek eleget be-
gyűjtési kötelezettségüknek. A pár t -
szervezeteknek, a tanácsnak, a nép-
nevelőknek a közeli napokban még 
a z eddigieknél is fokozottabb felvilá-
gosító munkával kell megmagya-
rázni a begyűjtés jelentőségét az el-
maradottaknak. Csak úgy várhat 
segítséget ae állomtól minden dol-
gozó paraszt, h a maga is ad, első-
sorban azt, ami kötelessége. Az ú j 
híd, a munkásbérházak, a gyer-
mekklinika, a Textilkombinát, a 
meghosszabbított villamosvasutak' és 
egyéb nagyfontosságú beruházások 
után cs ak úgy következhetnek to-
vábbiak Szegeden, ha elsősorban 
eleget tesz mindenki hazaf ias köte-

I lességének. 

Szép eredménnyel zártuk az el-
múlt negyedévet. 

A baromfibeadást 
172.1 százalékra 

a toj ásbegyüj tóst 125.5 százalékra 
teljesítették. Sertésbeadásban elő-
irányzatunk volt 240 sertés, a dol-
gozó parasztok március 29-ig átad-
lak az állami begyüj tőhelynek 286 
sertést. Vágómarhából 77 volt az 
előirányzat, 85-öt adlak át a dolgozó 
nép államának a szegedi dolgozó 
parasztok. A begyűjtés nem állt 
meg, ú j lendülettel folyik most m á r 
a félévi terv teljesítéséért. 

Az eddigi eredmények nem sza-
bad, hogy önelégültté tegyék párt-
szervezeteinket, a népnevelőket, an-
nál is inkább, mert vannak még 
olyanok, akii; negyedévi beadási kö-
telezettségüket sem teljesítettél;. Ad-
janak ezek az eredmények még na-
gyobb lendületet a begyűjtési mun-
kának, hogy a jövőben is példamu-
tatóan é lenjár jon a begyűjtési 
versenyben Szeged városa. 

NAGYSZABÁSÚ ÜNNEPSÉGEKET RENDEZNEK SZEGEDEN 

FELSZABADULÁSUNK 7. ÉVFORDULÓJÁN 
Szeged dolgozói hetek óta készü-

lődnék már hazánk felszabadulása 
7. évfordulójának megünneplésére. 
Egyre emelkedő Százalékok, a tervL 
teljesítés győzelmes INatai mutat -
ják. hogy a szegeidi dlolgozók m u n . 
kahősbettekkei bizonyítják be. jól 
élnek a szabadsággal, amelyet a 
dicső Szovjet Hadsereg biztosított 
számukra-

Április 4-e örömünnep lesz min. 
den dolgozó számára. Ezér t teszik 
ezt 4 napot emlékezetessé, gazdag, 
gá a szegedi dolgozók is. Már a 
felszabadulás ünnepét megelőző 
napon megkezdődnek erz ünnepsé-
gek. Április 3-án. csütörtökön min . 
den üzemben, hivatalban és kerü-
letben 

ünnepi pártnapokat tartanak, 

amelyeken megemlékeznek a f e l . 
szabadulás 7-ik évfordulójáról. A 
színes kultúrműsorral gazdagított 
ünnepi pártnapokon nyúj t j ák á t a 
ju ta lmakat azoknak a dolgozóknak, 
akik a legjobb eredményeket érték 
el a felszabadulásunk ünnepére in . 
dítotl munkaversenyben. 

Április 4-én reggel 7 órakor ze. 
nés ébresztő köszönti Szeged dol-
gozóit, jelezve a nagy ünnepet. 
Zenekarok j á r j ák be a városit, e,-
niennek azoknak a dolgozóknak la-
kásához is, akik a legkiválóbb 
munkát végezték a felszabadulás 
ünnepére folyó munkaversenyben. 

Délelőtt 9 órai kezdettel a Szé. 
chenyi.téren rendezik meg 

a koszorúzást ünnepséget. 

A város dolgozói különböző útvo-
nalakon, a város minden részébő-
felvonulnak a felszabadulási ünnep, 
ség színhelyére, a Széchenyi-térre. 
I t t a Lenin-utca felől eső emlék, 
műnél Zombori János elvtárs, a 
városi pártbizottság első t i tkára 
mond ünnepi beszédet. Ezután a 
pártbizottság, a városi tanács.* a 

; többi tömrgs'zervezetek. fegyveres 
alakuralok, üzemek m'gkoszorúzzák 
az emlékműveket. Az ünnepség a 
fegyveres alakulatok díszszemléjé-
vel fejeződik be. 

A Széchenyi-téri ünnepség után 

a dolgozók a Dugonacs.temetőbe 
vonulnak és megkoszorúzzák a vá-
ros felszabadulásáért elesett szov-
jet hősök emlékművét. 

Délután 1 órától a város sport , 
telepein változatos sportműsort 
rendeznek. A Széchemyi-téren dél-
után 1 órától a Béke- és a MAV-
zenekar ad térzenét. Délután 4 
órától számos kulturcsopoit rész-
vételével nagyszabású 

kultúrműsort rendeznek. 

A műsort jó idő esetén a tanács-
háza előtt feláll í tásra kerülő sza-
badtéri színpadon rendezik meg. 

Este a Magyar-Szovjet Társaság 
és az MNDSZ városi t i tkársága a 
Hungária nagytermében rendez 
bálát. A DISZ fiatalok pedig a 
szakszervezeti székházban. 

A Szegedi Nemzeti Szinház a 
felszabadulás ünnepén este fél 8 
órai kezdettel díszelőadásban mu . 
t a t j a be Erkel „Bánk bán" című 
operáját . 

Lobogódíszben ünnepeljük 

hazánk felszabadulásának 

7. évfordulóját 

A városi tanács végrehajtó bi-
zottsága felhívja a város dolgozóú 
nak figyelmét, hogy április 4-én, 
hazánk felszabadulásának 7-ik év-
fordulóján mindenütt lobogózzák 
fel a házakat . Szeged dolgozói ez-
által is fejezzék ki szeretetüket és 
hálájukat felszabadítónk, barátunk 
s a béketábor vezető ereje, a Szov-
jetunió iránt-

Oslóban megnyílt 
a Béke Világtanács Irodájának ülésszaka 

A Béke Világtanács Irodája 
közti, hogy 1952 március 29-én 
Oslóban Joliot Curie elnöklete alatt 
megnyílt a Béke Világt anács I ro-
dájának ülésszaka. 

A t i tkárság tevékenységéről Jean 
Laff i l te tartot t beszámolót. Ezután 
Kuo Mo Zso, a Béke Világtanács 
alelnöke szó'alt fel. Kuo Mo Zso a 

J. V. Sztálin jelenlétében ért véget 
az OSzSzSzK Legfelső Tanácsának ülésszaka 

kínai küldöttség nevében beszámolt 
a baktériumháborúról, amely Ko-
reából kiterjedt Kinára. 

A kínfai küldött beszámolója után 
a Koreai Békebizoftságot képviselő 
Li Gi En bejelentése következett. 
A v f t a során felszólalt Joliot Curie 
és Pierre Cot, Fagyejev és Lom? 
bárdi. (MTI) 

A szerdai ünnepi pártnapon 
mutatkozik be 

az Egyetem és Főiskola 
népi együttese 

Április 3.-án, felszabadulásunk 
évfordulójának előestjén az Egye-
tem és Főiskola dolgozói is ün-
nepi pártnapon emlékeznek meg 
felszabadulásunk 7.-ik évfordulójá-
ról. Az ünnepi pártnapot az egye-
tem új , most felavatásra kerülő 
kultúrtermében, a Központi Egye-
temen tartják meg esle 7 órai kez-
dettel. Az ünnepi pártnapol özínes 
kultúrműsorral kötik egybe s ez 
alkalommal mutatkozik be kultúr-
műsorával az egyetemek és főisko-
la népi együttese is. 

Moszkva (TASZSZ). Moszkvában 
befejezi!© munkájá t az OSzSzSzK 
Legfelső Tanácsának második ülés-
szaka, amelyen jóváhagyták a köz-
társaság 1952. évi állami költség-
vetését. 

Március 29-én zajlott le a Kreml-
teremben aiz OSzSzSzK Legfelső 
Tanácsa második ülésszakának zá-
róülése. 

Este hét órakor a kormán ypáho. 
lyokban megjelent J . V. Sztálin, V. 
M. Molotov, G. M. Malankov, L. 
P. Berija, K. J . Vorosilov, A. I. 
Mikojan, N. A Bulganyin, L. M. 
Kaganovics, N. Sz. Hruscsov, N. M. 

Svernyik, M. A. Szuszlov, P. K. 
Ponomarenko és M. F. Skirjatov, 
akiket a képviselők ós a vendégek 
hatalmas tapssal fogadtak. Hosszú 
percekig éltették J . V. Sztálint, a 
párt és a kormány vezetőit. 

A záróülésen jóváhagyták az 
OSzSzSzK Legfelső Tanácsa elnök-
ségének az első és a második ülés-
szaka közötti időszakban hozott ren-
deleteit. Ezután megválaszolták a 
köztársaság legfelső bíróságát, 
majd, minihagy a bíróság tagjainak 
felhatalmazása lejárt, az elnöklő 
Leonid Szolovjov berekesztette az 
ülésszakot. 

Képviselői beszámolót tartott Szegeden 
ifj. Komócsin Mihály elvtárs 

Nagy Sándor arcképe 
a Pravdában 

és a Lityeraturnaja 
Gazetában 

A Pravda március 24,-i száma 
első oldalán hét Sztálin-díjas arc-
képét közli, köztük Nagy Sándor 
magyar íróét is. A kép aláírása 
közli, hogy Nagy Sándor magyar 
írót „Megbékélés" című elbeszélésé-
ért tüntették ki Sztálin-díjjal. Ha-
sonló tartalmú aláírással közli Nagy 
Sándor arcképét a Li tyeraturnaja 
Gazeta is. 

A Szegcdi Sertéshizlalda kultúr-
termében szombaton esle if jú Ko-
mócsin Mihály elvtárs képviselői 
beszámolót larto'it. A gyűlésen a 
Sertéshizlalda dolgozói és a kör-
nyékbeli lakosok is részt vetlek. 

A nagy érdeklődéssel kísért be-
számolót több hozzászólás követte. 
Rédli Imre elvtárs, a Szegedi Ser-
téshizlalda telepvezetője elmondot-
ta, hogy az üzem dolgozói az eddi-
ginél még fokozott abba n, nagyobb 
eredménnyel végzik munkájukat a 
béke megvédésének érdekében. Réd-
li elvtárs kérte if jú Komócsin elv-
társat , nyújtson segítséget további 
munkájukhoz. A jobb idők beálltá-
val a Sertéshizlalda dolgozói a kö-
zeli napokban" már egy órával ko-
rábban szeretnének munkához kez-
deni. Ennek megvalósítását akadá-
lyozza, hogy több dolgozó kerék-
párral jár be a munkahelyre és 
hosszabb idő óta nem kapnak ke-
rékpárgumit. Az Ígéret több helyről 
elhangzott — mondotta Rédli elv-
társ —. de eddig még sehonnan 
sem kaptunk kerékpárgumit. Arra 

kérte if jú Komócsin elvtársat, nézze 
meg, nem a kerékpárgumi elosztás-
nál van-e a hiba. Rédli Imre elv-
lárs felvetette, hogy a jelenlegi ne-
hézségeik megoldásához döntő mér-
tékben segítséget nyújtana, ha a 
'tápéi villamosjárat félórával hama-
rabb indulna el. 

Veszett® András elvtárs párttitkár 
a Béke-telep lakóinak kérését tol-
mácsolta. Elmondotta, milyen nagy 
nehézségei okoz a telep Iakósainak, 
hogy még nincs járható kocsiútjuk. 
Arról is beszélt, hogy Béke-telepnek 
mindössze két ártézi kút ja van. 
Veszelka elvtárs megbírálta a ta-
nácstagok munkáját . Elmondotta, 
liogy Békc-'ielcpre több cselben nem 
mentek ki a tanácstagok s beszá-
molót csak nagyon ritka esetben 
tartottak, 

A dolgozók bizalommal mondol-
tillo el kéréseiket a z országgyűlés 
képviselőjének. Wjű Komócsin' Mi-
hály elvtárs megígérte, hogy kéré-
seiket eljuttatja az illetékes he-
lyekre és az elintézésről levélben ér* 

itcsfti választóit. 

a 
Nagysikerű Mozart-hangverseny 
»Műzeumi Vasárnapok< 

A Múzeumi Vasárnapok 30-i 
„Mozart estjét" Olgyai Magda és 
Pataki Béla, a szegedi Nemzeti 
Szinház művészeinek közreműködé-
sével rendezte meg a Közalkalma-
zottak Szakszervezete. A minden 
tekintetben fejlődő és népszerűsö-
do Múzeumi Vasárnapok sorozatá-
nak egyik legsikeresebb estje volt 
ez a hangverseny. A Múzeum ' kiál-
lítási termét zsúfolásig megtöltő kö. 
zönség lelkesen ünnepelte a közre-
működő művészeket, bizonyítékát 
adva, hogy a „Mozart est" komoly 
művészi élményt nyújtott. 

Először is a műsor összeállítását 
kell dicsérnünk. Mozart muzsikájá-
ból nem volt könnyű összeválogat-
ni olyan számokat, melyek a mű-
vész muzsikáját, egész tevékenysé-
gét is jól jellemezik, ugyanakkor 
pedig hatásos énekszámoknak bi-
zonyulnak. annak ellenére, hogy 
Mozart munkájában valóban nem 
nehéz a legszélesebb közönség szá-
mára is könnyen érthető számokat 
kerasni. Arról van csak szó, hogy 
Mozart időben távol áll hozzánk, s 
tündéri muzsikájának természetsze. 
rüleg vannak olyan jellegzetességei, 

műsorán 
melyek a mi új közönségünk szá-
mára szokatlanul hatnak. 

Ezzel kapcsolatban Olgyai Magda 
és Pataki Béla előadásából éppen 
ezt, az új közönség számára is ért-
hető közvetítő sajátságot kell ki-
emelnünk. A választott müvek két-
ségkívül alkalmat adtak arra, hogy 
a művészek tudásukat bebizonyít-
sák. A zenei eszközök azonban 
még a „bravúros" számokban sem 
váltak öncélúvá, hanem a művek 
mondanivalójártak hű tolmácsolá-
sával eredményesen szolgálták m 
zenei nevelés céljait. Az egyet 
népszerűbb számok bizonyságot let. 
tek arról, hogy Mozart zenéje 
mennyire közel áll a néphez, a népi 
muzsikához. Dicsérendő, hogy a 
művészek még ezekben a hatásva-
dászat ra alkalmas számokban is ko. 
moly fegyelmezettségről tettek ta-
núságot: magatartásuk nem csök-
kentette, ellenkezőleg növelte az 
est sikerét. Végül Olgyai Magda 
és Pataki Béla sikeres szereplésé-
nek nem kis érdeme, hogy a Mú-
zeum/ Vasárnapokat még népsze-
rűbbé telték dolgozóink körében. 

Zongorán Mártaíöldd Anasztázia 
zongoraművésznő kísért. 

Holnap délután nyitják meg az MSZT székházban 
„A kommunizmus építkezései — a béke művei" 

című kiállítást 
Igen érdekes és tanulságos kiál-

lítás nyílik meg Szegeden április 
2-án „A kommunizmus építkezései 
— a béke művei" címmel? Szeged 
dolgozói is igen sokat olvaslak, hal-
lottak már a kommunizmust épftő 
szovjet nép csodálatos alkotásairól, 
amelyekkel a szovjet nép valósággal 
átalakítja a természetet s megte-
remti a bőség, a gazdagság alapjait. 
A kommunizmus építkezései, annak 
a hatalmas arányú békés építő mun-
kának eredményei, amelyért szívós 
küzdelmet folytatnak a világ dol-

gozói nap min) nap a Szovjetunió 
vezetésével. A kiállítás gazdag anya-
ga szemléltetően mulatja be képek-
ben, rajzokban, modellekben a kom. 
munizmus építkezéseinek diadalmas 
alkotásai). 

A kiállítást szerdán, április 2-án 
délután 5 órakor nyitják meg az 
MSZT! Horváth Mihály-utcai szék-
házában. A megnyitó ünnepségen 
Zsurkán János elv'társ. a Szegedi 
Pártbizottság agit.-prop. t i tkára 
mond beszédet. 

Budapestre érkezett a román kormányküldöttség 
Hétfőn délelőtt Budapestre érke-

zett a Román Népköztársaság kor-
mányküldöttsége, hazánk felszaba-
dulása 7. évfordulójának megünnep-
lésére. A küldöttséget Chivu Stolca 

zottsága agitációs és propaganda 
osztályának helyettes vezetője és 
Pnk Csun Vol élmunkás sztahano-
vista mozdonyvezelőnö. 

A mongol kormányküldöttség 
miniszterelnökhelyetles vezeti, lag- tagjai: Namtájslrijn Lhamosszurum 
jai, Miron Conelantinescu, a Ro- miniszlerelnökhelyettes és külügy-
mán Népköztársaság tervhivatalé- ; nrniszter és Cedengijn Zsancsiv 
nak elnöke, Jacob Teclu vezérőr- honvédelmi miniszter, 
nagy és Constantin Vasilache szta- — -

•Móra Ferenc kiállítás* 
nyílik Szegeden 

Felszabadulásunk ünnepén, áp-

bánovista munkás. 
Budapestre érkemeít 

a koreai ém a mongol 
kormány küldött még 

Ugyancsak héttőn, délelőtt érke- rilis 4-én nyitják meg a Múzeum 
zett Budapestre a Koreai Népi De- épületében a „Móra Ferenc-ikiállí-
mckrat'ikus Köztársaság és a Mou- tóst". A kiállítás megnyíló ünnep-
gol Népköztársaság kormánykül- ségén, amely délben fél 12 órakor 
dötlség vezetője:. Li Jan igazság-
ügyminiszter, tagjai: Hen Pir Hun, 
a Koreai Munkapárt Központi Bi-

kezdődik, Ortutay Gyula, a Múzeu-
mok és Műemlékek Országos Köz-
pontjának elnöke mond beszédet. 


