
4 SZERDA, 1952. ÁPRILIS 23. 3 

MEGINDULT MEGYÉNK TERÜLETEN 

a május 1-nek tiszteíetére kezdeményezett begyűjtési verseny 
Május 1 ünnepének tiszteletére 

megyénk területén begyűjtési ver-
seny kezdődött. Ehhez a verseny-
hez az eimult napokban újaibb és 
újabb községek és vállalatok csat-
lakoztak. Bekapcsolódott a begyüj . 
tési versenybe például az Állatfor-
galmi Vállalat és a MÉSZÖV ia 

A városaink között lévő ver. 
senyhei legutóbb Makó város 
csatlakozott és tett felajánlást 
május 1 tiszteletére. A vállalás 
alkalmával versenyre hívta a 
megye minden városát és vá'. 
iata, hogy nz első félévi hizott-
sertés- vágómarha-, tojás, és 
baromfibegyüjtési tervét június 
30 előtt ö| nappal száz száza-

lékosan teljesíti. 

A begyűjtési állandó bizottság t a g . 
jai öt aktiva bevonásával a város 
területeiben kisgyűléseket tartanak, 
hogy a város vállalását állandóan 
felszínen tartsák a dolgozó paraszt, 
ság között. 

A sxegedi Járásban is 
egyre fokozódik 

• május l-re kexdeményexett 
begyűjtési verseny 

Röszke község t anácsa például 
vállalta, hogy május 1 tiszteletére 
teljes egészében eleget tesz első 
félévi sertés., vágómarha., tojás-
és baromfibegyüjtési tervének. A 
vállalás alkalmával a röszkeiék ki_ 
hívták párosversenyre Kübekháza 
községet. Kübekháza a versenyki. 
hívást elfogadta. Ugyancsak csat-
lakozott a vesrenyhez még Móra-
halom és Ujszentiván is, 

A termelőszövetkezetek között 
Ugyancsak megkezdődött „ be-

gyűjtési verseny. A gyálarétl 
Komszomol-tszcs vállalta, hogy 
félévi tojás- és baromfibeadási 
kötelezettségéi száz százalékig 

teljesítik május l-ig. 

A szegedi Felszabadulás.tszcs arra 
telt igéreiet, hogy első félévi to jás . 
és baromfibeadási kötelezettségét 
május l . i g teljesíti. Ugyanakkor 
kihívta párosversenyre a szegedi 
Dózsa- és az ötévees terv-terme-
1 őszöve tkczeti csoportokat- A két 
iszcs a versenykihívást elfogadta 
és kiegészítette azzal, hogy a me-
zőgazdasági munkákat is ha tá r , 
időre elvégzik a dolgozók nemzet-
közi ünnepének tiszteletére. A mó-
rahalmi Béke.tszcs a . Petőfi.tszcs.t 
hívta ki párosversenyre azzal a f e l . 
tétellel, hogy félévi beadási kötele, 
zettségüket négy nappal a határ-
idő előtt száz százalékosan telje-
sítik. 

A málus l - l beadási versenyhex 
lelkesedéssel csatlakoznak 

egyénileg termelő 
dolgoxó parasztjaink is. 

Pitvaroson Szabó Kálmán, Ja-
szovszki Pál és Antal Pál dolgozó 
parasztok a legutóbbi kisgyűlésen 
vállalást tettek, hogy május 1-nék 
tiszteletére egész évi tojás- és ba-
romfibeadási tervüket teljesítik. 
Kiskundorozsmán Gyuris István, 
Simon Sándor és Hegedűs Istvánné 
dolgozó parasztok tettek ígéretet 
arra, hogy a munka ünnepére tel-
jes egészében eleget tesznek 1952. 
évi baromfi., tojás , és tejbeadási 
kötelezettségüknek. 

Bordány községben Veres Fe-
renc három holdas dolgozó pa-

raszt már most teljesítette 
egész évi baromfi- és tojás-
beadási kötelezettségét. Sőt tel-
jesítése elérte a 120 százalékot. 

Bordány községben Gyuris Ferenc-
né tíz holdas középparaszt szintén 
száz százalékosan eléget tett már 
egész évi tojás- és baromfibeadási 
kötelezettségének. 

Sándorfalván Martonosi István 
négy holdas dolgozó par aszt arra 
tett vállalást, hogy a nyolcadik 
szabad május l - re 110 százalékosan 
teljesíti egész évi tojás, és baromfi-
beadását, A vállalás megtétele után 
két nappal már teljesítette igére-
tét. 

Deszken Börcsök IUésné kilenc 
holdas középparaszt szintén azok 
közé tartozik, akik a beadási kö-
telezettségük teljesítésével akarják 
megünnepelni május l . é t . Börcsök 
Illésné már egész évi baromfi- és 
tojásbeadásának eleget tett. 

Pusztamérgesen Nagy Lajos hét 
holdas dolgozó paraszt egész 
évi lojás- és baromfibeadását 
140 százalékra teljesítette az 
elmúlt napokban. Elsők közölt 
volt a községben a félévi ser-

tésbeadásban ls. 

Ugyancsak Pusztamérgesen Gyuris 
Ferencné három holdas dolgozó 
paraszt a Munka ünnepének tiszte-
letére 170 százalékban teljesítette 
egész évi tojás- és baromfibeadá-
sát. Kövegyen Kántor András 12 
holdas középparaszt szintén jópéi-
dát mutat. Vállalta május l-re, 
hogy 1952. évi baromfi- és tojási-
beadásának eleget tesz. Vállalását 
azóta teljesítette jg. 

Se&ZU Hátiul kUxűt május 1-u 
A tavmaei napsugár szinte észre-

vétlenül lopakodik a munkaterembe. 
Az enyhe melegei árasztó napfény 
•mosolyt csal a dolgozók arcára, de-
rűsebben folytatják munkájukat és 
mintha a gépek is vidámabban du-
ruzsolnának. A terem egyik sarlcá-
bon, a viaszos asztal mellett egyedül 
csak Sebők Bálint nem veszi észre, 
tni történik körülötte. Arcáról le le-
het olvasni gondolatait: ,,Mi törté-
nik. ha nem sikerül, ha nem helyes-
Ük?" ...,JSemmivé válik ígéretem, 
Vállalásomat nem tudom teljesíteni". 
„ i. „De viszont sikerülni kell, én 
biztos vagyok benne!" Ezekkel a 
szavakkal szinte önmagát biztatta. 

Félre kell lökni az elavultat, 
a régit 

Délelőtt 11 óra felé járt az idő, 
amikor a terem műszaki vezetője 
felkereste. — Nézzük csak meg elv-
társ, hogyan is néz ki ez az elgon-
dolás gyakorlatban, 

Sebők Bálint elvtárs hangja egy 
lcicsit remegett, miközben magyará-
zott. 

— Látja, ha ezt bevezetjük, ren-
geteg időt megtakarítunk, gyorsab-
ban is halad majd a munka s ezzel 
újra bebizonyítjuk, hogy félre lehet 
és kell lökni az elavultat, a régit, 
azt, ami a fejlődést gátolja. 

A műszaki vezető hosszan figyelte 
az új javaslatot és a választól Se-
bők elvtárs arca is felragyogott. 

Négy éve dolgozik Sebők Báliul 
elvtárs a Szegedi Cipőgyárban. A 
gyermekcipőosztályon a talpszél fé-
nyezését végzi. Ez a munka nem új 
elölte, hiszen 19 éve dolgozik ebben 
a szakmában. De mit érdekelte öt 
azelőtt, hogy mit végez. Csak az volt 
a fontos, hogy pénzt kapjon érte. 
Hét éhes száj, hét gyerek és az asz-
szony várta otthon a sovány fize-
tést. Keserves évek voltak ezek-
Álig várta, hogy a fiúgyerekek be-
töltsék a 12. évüket és elmenjenek { 
dolgozni valamelyik üzembe. Fájt a ( 
szive, amikor a négy fiát az Űjsze-
gedi Ládagyárban látta. Dolgoztak 
'azok, itt nem is voh hiba, de ami-
kor a fizetésre került sor, a felnőt-
tek munkáját végző gyerekek csak 
félfizetést kaptak. ,Ugyanáz a ke-
serves élet vár rájuk, mint a mi-
enk!" _ sóhajtott fel a sok mun-
kától megtört Sebők Bálint. 

160 százalékos átlag 

'Az ötven évét túlhaladta már. A 
felszabadulás óta a megtört munkás, 
ból a S?egedi Cipőgyár egyik élen-
járó dolgozója lett Sebők elvtárs 
Élete megszépült. Gyermekei köziil 
kettő sztahánovista, egy a Pedagó-
giai Főiskolán tanul. Boldog, büsz-
ke apa lett belőle. Érzi, tudja hogy 
mindez lehetetlen volna, ha a hős 
szovjet nép nem segít, lehetetlen lett 
volna a párt, Rákosi elvtárs nélkül. 
A megváltozott, megszépült életért 

•munkájával mond köszönetet. Átlag 
160 százalékos tervteljesítésével bi-
zonyítja, hogy hazáját szerető, a 
szocializmus építéséért küzdő, bátor 
harcossá vált. 

Alig három héttel ezelőtt tették 
meg munkafelajánlásaikat május 1 
tiszteletére a Szegedi Cipőgyár dol-
gozói. Mindenki képességeihez mér. 
ten a tervtúlteljesítésre tett fogadal-
mat. Sebők elvtárs sokáig gondol-
kozott, hogy mit is vállalhat még a 
160 százalékos tervteljesítésre. — 
Teljesítményszázalékomat nem tu. 
dom már emelni — töprengett —, 
csak ha.., igen, valami újat kell 
tennem! — Megcsinálom! — fogad-
ta meg akkor és a nemzetközi mun-
kásmozgalom ünnepére még aznap 
megtette munkafelajánlását. Fel-
ajánlotta, hogy tervelőirányzatát 170 
százalékra teljesíti és 90 százalékos 
minőségét 94 százalékra emeli. Az 
ígéret elhangzott most már hozzá 
kellett kezdeni, hogy ezt végre is 
hajtsa. 

Nem kézzel, hanem géppel 
Sebők Bálint elvtárs a talpszél 

fényezését kézzel végezte. Az ö fel-
adata, hogy a talpszélfestöktöl ka-
pott munkadarabokon a fényezést 
elvégezze. Gyorsan járt kezében a-
ruhadarab, amellyel fényezett. Elő. 
irányzott tervét naponta 60 száza-
lékkal túlteljesítette, de ennél to-
vább nem jutott. Pedig tenni kellett 
valamit, mert a munkafelajánlást 
megtette. Munkapadja mellett egész 
közel áll a polirozó-gép. Ezen a gé-

pen a talp és a sarok fényezését 
végzik. Csendesen, kihasználatlanul 
állt a polirozó-gép több héten át. 
Sebők elvtárs gondolataiban meg-
születeti az új. „Mi lenne, ha a 
talpszél fényezést is ezen végez-
ném?" De amilyen hirtelen támadt 
ez a gondolat, olyan gyorsan el is 
hesegette magától. „Nem lehet, kes-
keny a talpszél még inkább majd 
kárt csinálok". Ez a bizonytalanság 
nyugtalanná tette Sebők elvtársai. 
Az egyik, napon munkaidő után 
bentmaradt az üzemben. Megkísé-
relte hogy gondolatait valóraváltsa. 

Boldog volt, amikor sikerült terve 
és elfogadták észszerűsítését. Nem 
kézzel, hanem géppel végzi most 
már a talpszél fényezését. Az újí-
tás bevezetése óta 5 százalékkal 
emelkedett Sebők elvtárs tervteljesí-
tése. Minden remény megvan arra, 
hogy május elsejére tett vállalását 
nemcsak teljesíti, fúl is teljesiti. Kö. 
zel 20 százalékkal tud majd többet 
termelni ezután.' 

Minőségi munkája is megjavult, 
lassan, de egyre biztosabban halad 
a 100 százalékos minőség felé. 

— Most már csak egyetlen vá-
gyam van — mondja Sebők elvtárs. 
— Sztahánovista szeretnék lenni. 

Sebők Bálint elvtárs vágya meg-
valósítható. Eddigi munkája azt bi-
zonyítja, hogy akar és tud jól dol-
gozni. Elért eredményei új erőt ad-
nak Sebők elvtársnak és hozzásegí-
tik, hogy rövidesen a két fia melleit 
6 is boldogan feltűzze a sztaháno-
vista kitüntetést. 

„Népi demokráciánk útja" 
Ma délután 5 órakor előadás a Pártoktatás Házában 

Ma. szerdán délután 5 órakor Igen értékes előadást tárjanak a 
Pártoktatás Házában. Jánosi Ferenc elvtárs, miniszterhelyettes, a 
Központi Előadó Iroda tagja ,,Nóp| demokráciánk útja" című előadása, 
ban ismerteti Rákosi elvtárs nagyjelentőségű párlfőiskolai előadását. 
Jánosi elvtárs előadása minden párttagnak, de a pártonkívüli dol-
gozóknak Is nagy segítséget nyújt abban, hogy megértsék és világo-
san lássák azt a harcot, amelyet a párt vezetésével vívott dolgozó né-
pünk a felszabadulás ót» egészen napjainkig. Méglnkább megértjük 
az előadásból azt. hogyan alkalmazta pártunk munkájában, harcaiban 
a Bolsevik Párt tapasztalatalt hogyan vezette dolgozó népünket sok. 
sok küzdelem, az ellenséggel szemben vívott harcok útján a szocializ-
mus építésének győzelmes korszakához. 

Jánosi elvtárs előadása különösképpen nagy segítségei nyújt a 
káderképző különböző szakain tanuló elvtársaknak, akik ezzel az 
előadással útmuta|ást kapnak o következő konferencia anyagának fel-
dolgozásához. Ezek az elvtársak feltétlenül vegyenek részt az eh>-
adáson. készítsenek arról bő jegyzetet hogy eredményesen ludjaifak 
felkészülni a konferenciára és világosan megértsék Rákosi elvtárs 
pártfőiskolai előadását. 

Bő víz öntözi a doni sztyeppéket 
Megnyitották az azovi főcsatornát 

Moszkva A Szoclallsztlcseszkoje Zemljegyelije írja: • 
A napikban nyílt meg az azovi főcsatorna és ezen kero-ztiil 

is megindult a víz a kolhozföldekre. A csatornához tartozó öntözőrend-
szer 35 ezer hektárnyi terület öntözéséi biztosítja. Elsőnek n veszelovi 
járás „Hruscsov"-kolhoza kap vizet a csatornarendszer útján. Itt az 
öntözésre váró földterület meghaladja az ezer hektárt. 

A veszelovi járás kolhuzparacztjul körében hatalmas lelkesedést 
keltett az. hogy ezután már bőven lesz vizük. A járás kolhozai már 
az idén 7000 hektár területet vesznek öntözés alá. Az öntözéses föl-
deken búzái, rizst, gyapotot termelnek, gyümölcsös és konyhakerteket, 
szőlőket létesítenek. 

Csongrád megye a negyedik 
a gépállomások megyei versenyében 

Április 15-ig a gépállomások a 
tavaszi talajmunkák elvégzésébon, 
a legutóbbi tíz nap alatf 11.1 száza-
lékos emelkedést értek el az elő-, 
irányzathoz viszonyítva. A tavaszi 
terv összes talajmunkáinak teljesi 
lésében Bács-Kiskun megye vezet 
60.9 százalékos teljesítéssel. (A 

megyei tanács gépállomási cso-
portvezetője Mészároe István), Má-
sodik Fejér megye 58.3 százalékos 
teljesítéssel. (A gépállomási cso-
portvezető Áldott István), Harma-
dik Somogy megye 54 százalékkal. 
(Takács András). Negyedik Cson-
grád megye 53.3 százalékkal. ( 

Ma Leonardo da Vinci-est 
az egyetemen 

Ma, szerdán este fél 8 órai kezr 
dettel rendezik meg a szegedi Tu-
dományegyetem, az Orvosludo-
mányegyetem, a Közlekedési Mű-
szaki Egyetem és a szegődi Peda-
gógiai Főiskola békebizotlaigai a 
Szeged Városi Békebizoil'ság tá-
mogatásával Leonardo da Vinci 
emlékestjüket' az Ady-léii egye-
temi épület nagy előadótermében. 
Ezen Koltay Kastner Jenő egyetemi 
tanár tart vel'ílettképes előadást: 
„Leonardo da Vinci a művész és 
az ember" címmel. Gellért Albert 
egyetemi tanár „Leonardo da Vinci 
a boncolástan úttörője" címmel, 
Szalai László egyetemi docens pe-
dig „Leonardo da Vinci a termé-
szettudós" címmel tart előadást. 

Színvonalas műsorral szerepel Szegeden 
a Belügyminisztérium Központi Ének-

es Táncegyüttese 
Szeged dolgozói örömmel érte-

süllek arról a hírről, hogy május 
elsején Szegeden ad műsort a 
Belügyminiszter Központi Ének- és 
Táncegyüttese. Műsorukban ma-
gyar és szovjet népdalfeldolgozá-

sok, népi táncok, táncdalok, ver-
bunkosok, tömegdalok 6zerepel-

'nek. Az igen színvonalasnak ígér-
kező előadást' az űjszegedi 
szabadtéri színpadon, rossz Idő ese-

jtén a Szegedi Nemzeti Színházban 
rendezik meg. 

Ez alkalommal nyitja meg dr. 
Kalmár László Kossutih-di]ds egyg-
temi tanár az egyetemi békebizoti-
ság által rendezett kiállítási. A ki-
állítás gazdag anyagát az Egye-
temi Könyvtárban lévő értékes 
művekből, valamint a népművelési 
minisztériumtól és az Országos 
Béketanácstól kapott anvagból ál-
lítják össze, A teljes kiállítást 
holnap, csütörtökön délelőtt 10 órá-
tól este 9 óráig, pénteken délelőtt 
10 órától délután 4 óráig, szomba-
ton és vasárnap délelőtt 10 órától 
délután 5 óráig, hétfőn, kedden és 

'szerdán délelőtt 10 órától este 9 
[óráig díjmentesen tekinthetik meg 
| a dolgozók a Dugonics-téri egye-
'temi épület kultúrtermében. 

Versenyzászlókkal jutalmazták meg 
a Szegedi Árvízvédelmi 

és Folyamszabályozási Hivatal 
legfőbb dolgozóit 

Néhány nappal ezelőtt teirae-
'és.i értekezleten értékelték a Sze-
gedi Árvízvédelmi és Folyamsza-
bályozási Hivatal dolgozói első ne-
gyedévi tervük teljesítését Bálint 
János hivatalvezető beszéde után 
Négyesi Imre főmérnök ismertette 
a dolgozók előtt az első negyedév-
ben elért eredményeket és meg-

állapították, hogy negyedévi tervü-
ket 10 százalékkal teljesítették túl. 

Az értekezlet végén Bábut János 
elvtárs ünnepélyes keretek között 
nyújtotta át a versenyzaszlókat a 
legjobb dolgozóknak. így Rékasi 
János, Katona István és Dénes Bá-
lint nyerték el a Folyamszabályo-
zási Hivatal vándorzászlóját. 

3 0 MUNKÁVAL KÉSZÜLÜNK 
A NYOLCADIK SZABAD MÁ3US 1-RE 

Üdülésünket is a Szovjetuniónak 
és Pártunknak köszönhet ük 

Kedves levél érkezett a napokben 
szerkesztőségünkbe. Galyatetőn 
üdülő szegedi dolgozók küldték. A 
levél rövid, de minden érzéseit 
visszatükrözi íróinak. 

„Mi, szegedi dolgozók, — írják 
—, most itt üdülünk Galyatetőn. 

Szeretettel gondolunk a hős Szov-
jet Hadseregre, kik felszabadítot-
ták hazánkat, s ezzel lehelövé tet-
ték a mi számunkra is, hogy az 
egész évi munkánk után most itt 
üdülhetünk. Fogadjuk, ha vissza-
megyünk, még jobb munkát vég-
zünk, ezzel akarunk méltók lenni 

arra, hogy a jövő évben újra Itt 
tölthe&sük el a szabadságunkat. 
Dolgozó társainknak is elmondjuk, 
hogy milyen szép napokat töltöt-
tünk, e buzdítjuk őket, hogy jó 
munkájukkal ők is kiérdemeljék a 
galyatetöi üdülést. 

Bodó Mihály 
Szegedi Bútorgyár, 

Kalmár Ferenc 
Szeged-Rendező 

Börcsök Ferenc és Molnár István 
Sertéshizlalda sztahánovistái 

Amikor a világ dol-
gozói jobb munkával, 
többtermeléssel ké. 
szülnek a nemzetközi 

munkásmozgalom 
nagy napját megün-
nepelni, hogy a dolgo-
zók szilárd összefogá-
sával és megbontha-
iatlan egységének ki-
fejezésével megmutae. 
sák a világ kapitalis-
táinak a munkásosz-
tály erejét, akkor ne-
kem, mint 58 éves 
dolgozónak eszembe 
jut a mult átkos rend-

• szere, amikor mi, dol-
gozók, a magyar mun-
kásság csak titokban 
tartott helyeken, a Ti-
szapart eldugott ré-
szein ünnepelhettük 
május elsejét. Ezen a 
napon a fasiszta kor-
mány minden terüle-
tet elárasztott csend-
őreivel rendőreivel és 
kapóival. A munkás-
ság azonban ennek el-

lenére megünnepelte 
a világ dolgozóinak 
nagy ünnepét és meg-
mutatta harcos kiállá-
sát a munkásoszlály 
ügye mellett. 

A rendőrség ádéiz 
harca ellenére _ me-
lyet a dolgozók elnyo-
másáért folytatott —, 
Budapesten már 1912-
ben május elsején ha-
talmas tömegek vo-
nultak fel, 1917-ben 
újabb tömegtünteté-
sekkel ünnepelték má-
jus 1-ét. A legszebb 
május elseje 1919-ben 
volt, amikor a mun-

. kásság szabadon ün-
nepelhette ezt a nagy 
napot. Szabadon vo-
nulhatott fel a vörös 
zászlók alatt. A 
H orthy-reakció véres 
éveiben a legszor. 
nyübb elnyomatás 
alatt szenvedett a ma-
gyar munkásság, de a 
dicső Szovjetunió el-

hozta végre a várva-
várt szabadságot-

1945-ben ünnepei-
lük az első igazi hol. 
dog, szabad májust, 
amikor nem a Tisza-
parii berkekben, ka-
póktól körülvéve, ha-
ntin szabadon! 

Most, amikor a ré-
gi évek távlatába visz-
szatekintve, jó mun-
kával készülünk a 
nyolcadik szabad má-
jus 1 -re, amelynek le-
hetőségét a Szovjet-
uniótól kaptuk — gon-
dolnunk kell azokra, 
akik életüket adták a 
munkásosztály nagy 
ügyéért, azért, hogy 
itt szabad hazában él-
hetünk, építhetünk, ta-
nulhatunk és boldogan 
ünnepelhetjük május 
elsejéi. 
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