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Valamennyi szegedi könnyűipari üzemben 
bevezetik a Sztahánov komplex mozgalmat 

A Műszaki ás Természeti udamá-
tlyi Egyesületeik Szövetségéinek sze-
gedi textilipari csoportja rendezésé-
ben ankéntot tartattok a napokban. 
Az ankéton Csepreghy Győző Kos-
suth-díjas főmérnök számolt be ar-
ról a munkáról, melyeit a Szegedi 
Texlilkambdnátbain végeslek ed. Bő-
széit a Sztahánov komplex mozga-
lom eddigi eredményeiről és szervo-
zéoi módszereiről. (A Sztahánov 
komplex mozgalomról szóló ismer-
tetést lapunk csütörtöki számában 
közöltük.) 

Az előadáshoz elsőnek KWs Sán-
dor, a TextÜművdk üzemi pártbi-
zottságának titkára szólt hozzá. 
Rámutatott orra, hogy a Sztahánov 
komplex mozgalom segítségével mi-
lyen nagymértékben lehet a munka 
termelékenységét fokozni. 

— A pártszervemi feladata az — 
mondotta ' hogy a népnevelőkön 
keresztül tudatosítsuk a moatgalom 
jelentőségét. 

Nagy Jelentőségű «z m w*ét 
napjainkban, amikor ágy a ml 
megyénkben, mt®4 u egész «r< 
szágbaa a dolgozóink lázasan 
készülnek a júnlns elsejei béhe-
lalálkoróra. A Sztahánov kom-
plex mozgalom hozzásegf? ah-
hoz, hogy töbMerme'éezet bizo-

nyítsuk békeakftratonfcat. 

A Szegsd Yárosi Pártbütotibság 
képviseletében Biezó György elvtárs 
szólt hozzá a beszámolóhoz és rá-
imutatott arra, hogy a Sztahánov 
komplex moagoírrmt a legtöbb üzem-

ben be tehet vezetni. Kérte a sze-
gedi üzemek dolgozóit, hogy ezt 

a mozgalmat tegyék magukévá, 
mert ezen keresztül biztosítani 

lehet a termelés emelkedését. 
Molnár Ilona elvtársnő, a Textil-

kombinát gyűrűsfomónője arról szá-
molt be, hogy a mozgalom eredngié-
nyeként a termelő gépen a fordulat-
számot felemelték. Ennek ellenére a 
azálazakadás csökken és a minőség 
megjavult. Bakaity Vera sztahano-
vista elő fonás azt hangoztatta, hogy 
az utóbbi hat hónapban törés, vagy 
egyéb üzemzavar miatt gépállása 
nem volt. Sároei Béla. Eck Gyula, 
Gera István, Simon Mihály, Zom-
bori Zoltán és Tombácz Ferenc, a 
Szegedi Textilkwmbinát műszaki dol-
gozói részletesen beszámoltak azok-
ról az eredményekről, melyet Csep-
reghy Győző elvtárs előadásában 
érintett. 

Ezek a felszólalások gyakorlat-
ban mulatták meg azt, hogy a Szta-
hánov komplex mozgalom — ha azt 
jól megszervezik — milyen döntően 
tudja az üzent termelékenységét ja-
vítani. 

Török Attila elvtárs, a Szegedi 
Falemezgyár művezetője felszólalá-
sában rámutatott arra, hogy bár a 
gyáruk egészein más irányú, mint a 
TextÖkombinát, de biztoesn 

tudva , h o g y ü z e m ü k b e n te b« l e -
h e t m a j d vez e tn i . 

Sugár elvtárs, az Újszegedi Ken-
derszvö főmérnöke arról szólt, 
hogy üzemünkben két hónappal ez-

előtt megkezdték a Sztahánov kom-
plex mozgalom bevezetését, azonban 
nem olyan rendszerességgel, mint 
ahogy azt a Texlilkomibinátban te-
szik. Ez az ankét nagyban előrevi-
szi munkájukat. Vitus Gyula elv-
lárs, az Újszegedi Kenederiszövő 
dolgozója javasolta, hogy állítsanak 
fel Szegeden a textilgépeket javító 
műhelyt, mert sok baj van amiatt, 
hogy a megjavításra szoruló gépe-
ket itt nem tudják jól megjavítani. 
Juszt József elvtárs, a Szegedi 
Kenderfonógyár sztahanovista mű-
vezetője megemlítette, hogy — bár 
üzemük Szeged legrégibb gyára, 
mégis — a tervükei mindig teljesí-
tették. A Szegedi Kenderben eddig 
a legtöbb mozgalom kampányszerű 
volt. Éppen ezért nem tudták ál-
landóvá lenni eredményeiket. 

— A Sztahánov komplex mozga-
lom bevezetéséi úgy akarjuk meg-
kezdeni — mondotta —, hogy a 
kampányszerűségnek még a lehető-
sége is ki legyen zárva. Igy bizo-
nyosan nagy eredményeket tudunk 
majd eléírni! 

Végezetül Garai Ernő. az Újsze-
ged! Kenderszövő igazgatója határo-
zati javaslatot terjesztett elő, hogy 

a szegedi könnyűipari üzemek 
vewvsék he a Sztahánov kom. 

pl ex mozgalmat. 
A határozati javaslatot a jelenlé-

vők egyhangúlag elfogadták s 
ilyenmódon valamennyi szegedi 
könnyűipari üzem munkáján ha-
marosan- érezteti hatását a Sztahá-
nov komplex mozgalom. 

PÁRTÉLET 

A május 1-i munkaverseny tapasztalatai 
a szegedi üzemekben 

Nyolcadszor | ünnepeltük 
szabadon, 

ünnepeltük felszaba-
a proletár nemzet-

SZOCIALISTA SZERZŐDÉS A TEXIlLKOMBIlXAl 
ÉS A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK KÖZÖTT 

A Szegedi TextilkomMnéHbaoi a 
minőség megjavításáért folyó harc 
sikerét jelentős mértékben akadá-
lyozza az, hogy n nyuj tógépeken 
gyártott pamvutfáityo! egyenlőtlensé-
geit nem tudják ellenőrizni. Az 
egyenlőtlenséget csak aaafcad szem-
mel lehet magáftstpfwni, de a szem 
a fátyol nagy ««be»sége miatt érzé-
ketlenné tesz, így alkalmaikra a hu-
zamosabb ideig tartó gyakori ellan-
orzésre. Ax egyenlőtlenség kikü-
szöbölése igen fontos körülmény, 
mert ezáltal a fonal jobb leez, 
gyűrűsfon (gépeken pedig 
szakadás jelentkezik. 

A" Műszaki és Természettudomá-
nyi Egyesület Szövetségéhen felve-
tődött ez a kédés és a megoldás 
szükségessége. Megbeszélést tartot-
tak a Textn[kombinát és az Eötvös 
Lóránd Fizikád Társulat szegedi 
csoportjának dolgozói és a megbe-
szélés eredményeképpen szocialista 
együttműködési szerződést kötöttek. 

A szerződésben a Fizikai Társu-
lat szegedi csoportja vállalta, hogy 
a fonalegyenlöllejiKég eWenőraésérc 
berendezést, műszert tervez a a 
megépített modellel elvégzi a pró-
bavizsgálatokat. A Textilkombinát 
által elkészíttetett végleges berende-

zés üzembeheJyeaésénél segítséget 
nyújt, a berendezés kezelésére meg-
tanítja a dolgozókat. A Textilkom-
binát vezetősége azt vállalta a szer-
ződésben, hogy a berendezés mo-
delljéhez szükséges és a munkabi-
zottság által nem hozzáférhető 
építési, szerelési anyagokat beszerzi 
és a rounkabiKittság rendelkezésére 
bocsáj lja. Ugyancsak az üzem ké-
szítteti el a tervek és a kipróbált 
modelll alapján a végleges berende-
zést. A munka elvégzésének határ-
ideje egy esztendő. 

A „Dóxsau tszcs segítségével végezték a gyapotvetést Száraz Antalék, 

most a tszcs példáját követve végzik a növény ápolását is 

nyolcadszor 
dult munkával 
köziség nagy harcos ünnepét, május 
elsejét. Esztendőrőt-esztendőre egy-
re gazdagabb, egyre nemesebb ver-
sengés előzi meg május 1 ünnepi 
napját. Ahogyan erősödik, szépül 
országunk? ahogyan szélesednek jö-
vőnk, a szocializmus alapjai, úgy 
növekszik dolgozó népünk öntudata, 
lelkesedése, alkotó készsége. 

Szeged üzemeinek dolgozói a ter-
melés területén való helytállással 
készültek a uensalköan proletáriátus 
hatalmas seregiszemléjének — má-
jus elsejének — méltó megünnep-
lésére. A dolgozók 80 százaléka tett 
felajánlást, vállalt szocialista köte-
lezettséget a tervek túlteljesítésére, 
a minőség megjavítására, a na-
gyobb anyagtakarékosságra, a se-
lejt csökkentésére. 

A munkaverseny lendülete ma-
gával ragadta a dolgozók nagy 
többségét a május 1-i felaján. 
lások határidő előtti teljesítő, 

sóért folytatolt harcban. 
Dobos József, a Szalámigyár i f jú-
munkása 163 százalékos átlagtelje-

sítményt éri eL Ökrös Istvánné a 
Jutaárugyárban 158 százalékra 
emel le teljesítményét. 

Simonovics István, a XI. sz. 
Autójavító kétszercq sztaháno-
vistája a verseny során már 
1953 április 6-1 tervét ls teljesí-
tette. Balogh Ferencné, a Tex. 
tllmíivek munkaérdemrendes 
előfonónője vállalását 126 szá-

zalékra teljesítette. 
Munkások és mérnökök becsületbeli 
ügyüknek, hazafias kötelességüknek 
tekintették a vállalások teljesítését, 
amelyek végül is a tervek túlteljesí-
tett százalékaiban mutatkoztak meg. 

Ez a lelkesedés fűtötte a Textil-
müvek dolgozóit, akik 102.8 száza-
lékra teljesítették május 14 fel-
ajánlásaikat. 

A dolgozók döntő többsége, 
99-6 százaléka túlteljesítette fel-
ajánlását. 8 a verseny lendülete 
meghozta az eredményét: az áp-
rilisi tervet 102,2 százalékra 

teljesítették. 
Az Újszegedi Kender 496 dolgozó-

jának pótfelajánlása, valamint a 
terv túlteljesítése beszédes bizonyí-
tékai a megnövekedőn versenylen-
dületnek. 

Ruha-
gyár, 

A magyar dolgozó parasztok 
hosszú évtizedeken keresztül min* 
der. évben ugyanazokat a növénye-
ket termelték földjükön, mint aimtt 
édesapjuk, nagyapjuk w termelt. 
Megszokták, így tanulták ezt, • 
nem gondoltak arra, hogy másUte 
növényekkel ia kísérletezzenek. A 
felszabadulás nemcsak az ipar szá* 
mára hozta meg a fejlődést, ha-
nem a mezőgazdaság számára ís. A 
Szovjetunió szakemberednek Útmu-
tatásával, • a szovjet mezőgazda-
ság élenjáró tapasztalatainak fel-
használásával megkezdték ha-
zánkban is a gyapot/termelést. A 
kedvező időjárás, s a jó gondo-
zás tette lehetővé, hogy az elmúlt 
evben kiváló eredményeket értünk 
el ezen a téren » . Például a Tán* 
cslcs-tormielöcsoporlb&n holdan-
ként 8 mázsa gyapotot tálka rítot-
tak be. Ez a jó eredmény is bizo-
nyította. lehet nálunk is gyapotot 
termelni. Nemcsak lehet hanem 
kell is., mert a gyapot a textilipar 
legfontosabb nyersanyaga, e a be-
lőle készült szöveteket az ország 
egész lakossága használja, A gya-
pot magjából ipari célokat szol-
gáló olajat készítenék, e a mag 
feldolgozásánál visszamaradó hé-
jat, pihét is hasznosítani lehet. 
Emellé'! igen jövedelmező a gya-
pot termelés, 

A termelőknek az állam 
magas árat fíxet 

idén 400 négyszögölön . gyapotot 
is vetettek. 

— Amikor vetettük a gyapotot 
• mondtá Száramé — a Dózsa-ter-

melöcsoport sietett segítségünkre, 
Tőlük kaptuk a vetőgépel már 
fertőtlenítve, s maga a tszcs el-
nöke, Zina elvtárs is oflt volt a 
vetésnél, segítette, Irányította mun-
kánkat. 

Uj dolog volt ez nekünk, 
hiszen eddig még soha sem ve-
tettünk gyapotét. 

A vetőmagot is fertőtlenítve, ve-
tésre előkészítve kapták és a tszcs 
űtmutátása szerint végezték el a 
vetést. — A talajt már Jóelőre 
megműveltük — beszélte tovább 
— Pétásóval, szuperfoszfáttal mű-
trágyáztuk a fedsaántoltt földet, 
utána eilgereblyéztük, megkapál-
tuk, ismét gereblyéztük. Ez a mü-
velet megfelel a kultivátorozás-
nak. E munkálatok után került 6or 
a vetésre. A magokat 5 centiméter 
mélyre vetettük a földbe. Ugy ve-
tettünk, hogy egy méterre 7—8 
bokor Jut majd az egyelés után. 
A gyerekekkel együtt alig vár-
tuk. hogy előbújjanak az apró le-
velek a földből. Majd amikor már 

az első levél, azt vártuk, 
a többi ls előbújjék. Itt van 

I á Szegedi Kender, 

kikelt 
hogy 
a házhoz közel a gyapotföld, 

minden nap figyeljük 
a fejlődést. 

Odakinn a földön szépen fej-
lett gyapotlevelek bizonyítják, 
hogy Szárazék jól előkészítették 
a. talajt^ jó magot vetettek a föld-
be. Az ejynes sorok között nin-
csen egy»;tien szál gyom sem, aiml 
elszívja a gyenge növénytől a táp-
lálékot. Idejében sarabollak, gyom-
telanítoltak, nem cserepes a föld, 
s ezután sem engedik, hogy föld-
kéreg képződjön a talajon, vagy el-
nyomja a gaz az érzékeny nö-
vényt. Az egyelést akkor kezdik 
majd meg, ha öt levélben, lesz már 
a gyapot. Jól. megnézik, melyik a 
gyenge, melyik az erősebben fej-
lelt szár, s a gyengébbeket ki-
húzzák a földből, s akkor bokro-
sodhat, erősödhet a gyapot. A meg-
felelő ápolás eredménye az lesz, 
hogy Szárazék az első évben, ami-
kor gyapotot termeltek, bö termést 
•laka rí Ihatnak be, s ezért szép ösz. 
szeget kapnak. Jut majd ruhára, 
tankönyvekre a gyerekeknek, lesz 
télirevaló. 

Főldmfivesszovetkezeteink időben készöljenek fel 
a begyűjtött termény elraktározására 

6 jutalmat ad a Jű termésért. 
Szegeden aaolk a termelőcsopor-

tok, ahol kedvező a talaj a gyapot ^ d o t f o r d l t a n a k a r r a , hogy 
termesztésére, mindenütt élvetet-1 , „ZIU*. «:,ÍIVKÓ,™>« 

Az elmúlt év hibáiból okultak 
földmüvesszövetkezelelnk és már 
Jóval a begyűjtés megkezdése előtt 

lók. sőt mái ki ia kelt a gyapot, s 
elvégezitek az első növényápolást 
is. Az egyénileg dolgozó parasz-
tok követték a termelő cnoportok 
példáját, « nagyon aokao kötöttek 
szerződést gyapot termesztésére. 
Szeged területén legjobban a Fel-
sővárosi és a Rókusi Feketefölde" 
ken lévő talajokat szereti ez a nö-
vény. Az időjárás most nagyon 
kedvező e hasznos növény terme-
lésére, s igy már a Jövő héten 
meg lehet kezdeni az egyelést is. 

Száraz Antalék. akik azelőtt 
nincstelenek vottak, a népi demo-
kráciától három hold földet kap-
tak a Rókusi Feketeföldeken, Az 

a erménytárolás céljára szükséges 
raktárakat időben kijavítsák, me-
szeljék és fertőtlenítsék. 

Hogy azután ezeket a mun-
kákat a földmüvesszövetkezetek 
időben el tudják végezni, úgy az 
anyagokat, mint a pénzt a megyei 
központ időben biztosítottá. Idő-
ben megrendelte a fertőtlenítéshez 
szükséges- anyagokat is és ezeket 
a földmüvesszövetkezetek már 
megkapták. 

Szövetkezeleink ügyvezetői kö-
zül igen öokon vannak, akik he-
lyesen látják e munka fonltosságát 
és idejében hozzákezdtek. hogy 
megfelelő raktárakat biztosítsanak. 

Földmüveoszövetkezeteinknek fel-

adata, hogy a szállítási rendelkez-
zések kézhezvétele után az eset-
leg még megmaradó töredék ga-
boniálételekel -egy raktárba szátiit-
sák és az igy kiüresedett raktárak 
fertőtlenítését azonnal kezdjék 
meg. Hívják versenyre a többi 
földművesszövetkezeteket, hogy a 
munkákat minél hamarabb befe-
jeZihesíék. Egyes földművesszövel-
kezeteink máris versenyben állnak 
egymással. A megyében a szöregi. 
a csanádl, a kisteleki, a bordányi 
és az üllési földmüvesszövetkeze-
it'einlk mulatnak példát. 

Fontos fe'adait még, az elmúlt 
gazdasági évben használatban levő 
bérelt és szükségraktárakat is biz-
losítsák az idei ferménybegyüjtés 
időszakára. Gondoskodni kell ezek 
fertőtlenítéséről is. Juhász Márton 

MÉSZÖV propagandista. 

Faleunezgyár, Paprikafeldolgozó, 
Gyufagyár, Késárugyár és a többi 
szegedi üzem április havi tervének 
túlteljesített százalékai mögött a 
dolgozók ezreinek becsületes, min-
dennapi munkája rejlik. Azoknak a 
a fizikai és műszaki dolgozóknak a 
munkája, akiket a pári, Rákosi elv-
társ iránti szeretet újabb munka-
hőstettekre lelkesített. 

Az áprilisi tervek és a május 
1-i felajánlások teljesítése azt is 
mutatja, hogy üzemeinkben ja . 
vult a pártszervezet munkája, 
hogy a pártszervezet a tömeg-
szervezeteken keresztül mozgó-
sítani tudta a párttagság mel-
lett a dolgozók széles tömegét 
a feladatok sikeres végrehajtá. 

sára. 

A május 1-i versenyszakaszban 
tovább javult a szakszervezeti szer-
vek, elsősorban az üzemi és mű-
helybizottságok irányító munkája. 
Javult a bizalmiak verseny-szervező 
és ellenőrző munkája is. 

A műszaki értelmiségi dolgozók 
komoly mértékben elősegítették 
n vállalások teljesítését és túl-
teljesítését. I f j . Lebák József, 
az Újszegedi Kender művezetője 
jó szervező munkájával elérte, 
hogy csoportja első lett és 
egész csoportja 3000 forint ju-

talmat kapott, 
Véher József, a 65/1. Építőipari V. 
munkavezetője újításaival és jó 
szervezőmunkával nagyban elősegí-
tette, hogy a szöregi építkezés ma-
gasan túlszárnyalja tervelőirányza-
tát. 

Az Újszegedi Kenderben a zene-
kar felkereste a legjobb dolgozókat 
munkahelyeiken és köszöntölte őket. 
A pártszervezet a jól teljesítő dol-
gozóknak elismerő oklevelei küldölt 
a lakásukra. 

jelent-

nagyobb eredményeket tudjunk 
elérni. 

Az eredmények mellett ea a ver-
senyszakasz felvetette a munkában 
lévő hiányosságokai is. Az eredmé-
nyek továbbfejlesztése és a hibák 
kijavítása kell, hogy képezze a leg-
közelebbi feladatainkat- Az elköve-
tett hibákból Je kell vonni a tapasz-
talatokat. Először is azt, hogy párt-
szervező leinknek nem szabad tétle-
nül nézniök, ha a szakszervezet el-
marad a verseny szervezésében- A 
Szőrménél és a Vasöntődéknél a 
szakszervezel rern vált gazdájává a 
verseny szervezésének. A pártszer-
vezet is egy kissé „elaludt" és az 
eredmény az lett, hogy a dolgozók-
nak csak fele telt felajánlást. A 
Ládagyárban az ÜB-elnök a felada-
tok elől kibúvik s jóformán nem is 
végez munkát. 

Pártszervezeteinknek többet ée 
jobban kell foglalkozniuk a szak. 
szervezeti funkcionáriusokról és 
erősíteni kall minden vonalon a 

kommunisták példamutatását, 
A verseny nyilvánosságában — 

bár értünk el komoly eredménye-
ket — van még javítani való. A 
Kósárugyárban is csak a bejáratnál 
jó a verseny nyilvánossága, azon-
ban lent az üzemben már sokkal 
gyengébb. A Ruhagyárban bár elég 
jól megoldották a diszpécser szol-
gálaton keresztül a verseny értéke-
lését, azonban egy érti értékelés nem 
folyik rendszeresen. A művezetők 
egy része nem tekinti e'sőreudű 
kérdésnek a verseny iránti érdeklő-
dést, annak nyilvánosságra, hozata-
lát. Huszka elvtárs, az üzem ÜB-
elnöko sincs teljesen tisztában a 
verseny állásával, arra hivatkozva, 
hogy a „verseny felelős" szabadsá-
gon van és munkáját nem adta át 
senkinek. 

gzakszervezetl szerveinknek már 
Irányt kellett volna venniök 
arra, hogy megazünteesék a 
„versenyfelelősi" reszortot éa a 
verseny nyilvántartását és érté-
ke!átéi « bizalmiak és a müve. 

cetők végezzék el, 

| A m u n k a f e g y e l e m | 

mi javulás. Azonban azt tapasztal-
tuk egyes helyeken, hogy pártszer-
vezeteink nem eléggé foglalkoznak 
ezzel « kérdéssel. Az egyes párt-, 
vagy kormányhatározatokat nem 
használják fel agitációs munkájuk-
ban a fegyelem megszilárdítása ér-
dekében. 

Április közepén haiározat jelent 
meg, amelynek értelmében az 
Igazolatlan hiányzó — mégha 
egy esetben fordult Is elő — ab-
ban a hónapban a fizetett étke-
zési időre járó díjazást nem 
fogja megkapni. Ez a rendelke-
zés április 15-én lépett életbe. 
A Konzervgyárban megeléged-
tek azzal, hogy a hangosítón ke-
resztül a rendeletet felolvasták. 
A Textilműveknél az alnpszer. 
vezeti titkárok május 7-lg még 

csak nem is hallottak róla. 
A dolgozók között nem tett tudato-
sítva ez a rendelet, pedig szomba-
ton már fizelés lesz. A Tetilroü-
vekben — amellett, hogy a dolgo. 
zók nom ludlak róla —, a bérelszá-
moló osztály helyettes vezetőjének 
is hiányos „értesülései" voltak erről 
a kormányhatározatról. 

Tovább kell javítani üzemeink-
ben az ütemes termelést. Még 
mindig fennáll a hónap végén a 
roham-munka, A Szegedi Ken-
der és nz Újszegedi Kender ts 
csak nagy hajrával tudta befe-

jezni az áprilisi tervét. 
A Déma Cipőgyár áprijisban ú j ra 
„megkezdte" a negyedév első hónap-
jában szokásos lemaradását. Igaz- • 
gatóinknak sokkal bálrabban kell 
harcolniok a felsőbb szervek terv-
szerű llensége ellen. Ez nemcsak a 
Démára, hanem a Szegedi Cipő-
gyárra is vonatkozik, 

I megnö-
I vekedett 

Mint ú j Jelenség kezett 
a május 1-i versenyszakaszban a 
minőségre lelt vállalások arányának 
a javulása. 

Az Újszegedi Kenderben majd 
ezer dolgozó tet| felajánld t a 
minőség javítására. A Láda-
gyárban, a Késárugyárban, Vá-
góhídon, n Ruhagyárban és n 
többi üzemben is nő t a minő-
ség megjavítására tett felaján-
lások száma. Ezt a munkát to-
vább kell szélesíteni, hogy ezen 
a téren is minél előbb éa minél 

Üzemeink előtt 

feladatok állnak. A legközvetleneb-
bül előttünk álló feladat a második 
negyedévi lervek maradéktalan tel-
jesítése. Döntő tervévünk sikeres 
végrehajtása megköveteli üzemeink-
től, hogy a terveket hónapról-hó-
napra, dekádról-dekádra, napról-
napra teljesítsék. Üzemeink dolgo-
zói a május 1-i versenyszakaszban 
megmulat iák. hogy tudnak harcolni 
a tervek teljesítéséért, a béke meg. 
vódéséérl. Fokozódó békeszeretetük-
ről és az imperialisták elleni izzó 
gyűlöletükről tesznek tanúságot 
most, amikor újabb felajánlásokat 
lesznek a munka frontján június 
l-re, a megyei békotulúlkozóra. 
Pártszervezeteink álljanak ezcsn kez-
deményezés élére és vezessék újabb 
győzelmekre az üzemek dolgozóit a 
tervért, a békéért vívott harcban. 

Biczó. György, 


