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TA GKŰNYVCSER E 

Ünnepre készülünk. Az ú j párt-
tagsági könyveket átadó taggyűlé-
sekre. Erről folyik most a szó a 
párt tagjai között; erre szervezik a 
párttagokat és tagjelölteket a párt-
bizalmkk. Új párttagsági könyvet 
kap « Központi Vezetőség határo-
zata alapján minden olyan párttag, 
aki érvényes párttagsági könyvvel 
rendelkezik. Számadás lesz ez a tag-
gyűlés „korunk esze, becsülete és 
lelkiismerete" a párt előtt; szám-
adás, amelynek során minden párt-
tagnak úgy kell magát éreznie, mint 
nkit megkérdezett a párt, az osz-
tály, a nép. Lenin elvtárs korunk 
eszének, becsületének, lelkiismereté-
nek nevezte a pártot, amelyhez 
tartozol. Munkáddal, minden csele-
kedeteddel, minden gondolatoddal 
kiérdemelted-e, bebizonyítottad-e, 
hogy a világot formáló nagy társa-
dalmi harcokban viiágos utat mu-
tatók pártjának méltó tagja vagy? 
Ügy éltél-e, úgy dolgoz;ál-e, akár 
munkás vagy, akár dolgozó paraszt, 
Jegyen toll, vagy puska a fegyve-
red, mint azok éltek, akik az igaz-
ság szavát elnyomni akarók vérbí-
rósága előtt is bátran kijelentették, 
mint Rákosi elvtárs: „A fegyház-
ban eltöltött tíz év alatt nem vál-
toztam meg. Ugyanolyan harcosa 
vagyok a kommunizmusnak, mint 
voltam ás csak ismétlem, hogy bár-
mi legyen az én egyéni sorsom, az 
vgy, amelyért harcolok, győzni 
Jog". 

Seregszemle, a párt seregszem-
léje lesz a tagsági könyveket átadó 
ünnepi taggyűlés, ahol ú j tagsági 
könyvet vesz a kezébe minden párt-
tag, aki híven teljesítette és teljesíti 
kötelességeit. Más a kötelesség fa-
lun és városon, más az üzem s a 
föld munkáiban, de a párttag köte-
lessége, a pártkölelesség mindenütt 
egy és ugyama2; a párt alkoüná-
tiyáb an lefektetett törvénv. Ennek 
ismerelére és teljesítésére nevelje 
tagjait és tagjelöltjeit az alapszer-
vezet. 

Az alapszervezetben minden egyes 
párttagnak kötelessége pártmunkát 
végezni. Bírálja el most az ünnepi 
taggyűlés, mielőtt átadná a párt-
hoz. vaJó tartozás írásos dokumen-
tumát, hogy az alapszervezet tagjai 
a Szervezeti Szabályzat szellemeben 
végrehajtották-e és végrehajtják-e 
kötelességeiket, vagy meghátrálnak 
a néha nehéznek látszó, egész em-
bert követelő feladatok előtt. Al-
kalmazza a taggyűlés a párt erejé-
nek é s erősítésének legfőbb fegyve-
rét: a kommunista kritika és önkri-
tika eszközéi; dicsérje a jót, u kö-
vetendőt, ostorozza mindazt, ami a 
kommunista párttaghoz nem illő; a 
fegyelmezetlenségei, a gyáva meg-
alkuvás!. De minden esetben mu-
tassa nveg az alapszervezet legfel-
sőbb fóruma azt az ulat, amely a 
párttagok számára sok esetben ne-
héz, de minden' veszély közölt is a 
dolgozó milliók jobb életéhez, a szo-
cializmushoz vezet. 

Központi Vezetőségünk október 
23-1 határozata hatalmas fegyvert 
adott a párttagok kezébe: a Szov-
jetunió Kommunista Pártja X IX . 
kongresszusának anyagát, hogy ta-
nulmányozzák s tapasztalatait al-
kalmazzák népünk jövőlének építé-
sébon. E kincsesbányát azonban 
nem aknázza ki megyénk párttag-
sága megfelelően. nem akarja 

megérteni eléggé, hogy könnyebbé 
leszi vele saját munkáját. Pedig a 
párt Szervezeti Szabályzata, amely 
minden párttagra és tagjelöltre vo-
natkozik, kimondja: párttag kö-
telessége, hogy szakadatlanul fej-
lessze politikai tudáséit és emelje 
műveltségi színvonaléit, igyekezzék 
elsajátítani a marxizmus-leninizmus 
tanításait". Hívja fel erre minden 
párttag figyelmét ismételten i s a 
párltaggyillés, hogy amikor keiébe 
veszi ú j érvényes tagsági könyvét, 
mélyüljön el szivében a tudat: a ; 
évszázadok óta elnyomottak felsza-
badításáért harcoló élcsapathoz való 
elszakíthatatlan kapcsolat jelvénye 
c könyv és mint pálttagot, a párt 
alkotmányának maradéktalan bi tor-
lására s e párt ellenségei elleni kí-
méletlen harcra kötelejz. 

Nagy felelősséget ró pártalap-
szervezeleinkre az új tagkönyvekel 
átadó taggyűlések jó megszervezé-
se. Ezt a felelősséget átérzik a 
pártszervezetek vezetőségei, pártbl-
zalmijai és tagjai, amit az is mu-
tat, hogy a tagkönyvcsere kezdeti 
feladataitól kezdve sokat javult a 
párttagság pártmunkába való be-
vonása. A tagkönyváladás ünnepe 
előtti utolsó taggyűléseken — a de-
cemberi taggyűléseken — megye-
szerte a tagság számarányának 
nagy emelkedése mutatkozott meg 
az előző idők taggyűléseihez képest. 

Mivel a párt vezetőségek, páribi-
zalmiak nagyobb fellel ősséggel dol-
goznak, egyre lübb párttag érti 
meg, mit i s jelent számára a párt. 
Egyesek lelkeshangú levelekben fe-
jezik ki, hogy Számukra a párttag-
sági könyv mit jeleni. Gera Lajos-
né, a szentesi Baromfifeldolgozó 
dolgozója például ezt írja: „Nagy 
lelkesedésre késztet bennünket az, 
hogy péti Itagok vagyunk és új tag-
sági könyvet kapunk. Tudjak: ne-
künk, párttagoknak élen kell jár-
nunk a munkában, hogy példát mu-
latva méltó tagjai legyünk a párt-
nak. Mi, a Baromfifeldolgozó üzemi 
pártszervezetének tagjai többterme-
léssel és minőségi munkával bizo-
nyítjuk ezt a példa mulatóst. Az ün-
nepi taggyűlésekre készülve ismer-
tetjük elvtársaink elüti a péirltggséig 
jelentőségét, így akarjuk elérni, 
hogy pártszervezetünk minden tagja 
és tagjelöltje ott legyen". 

Uycn párttagokat neveljenek a 
pártszervezetek és a nevelésre hasz-
náljak fel az ú j tagsági igazotvá-
váuyokat átadó ünnepi taggyűlések-
re való készülést is. Vonják be ebbe 
a munkába a tömegszervezeteket, 
mindenekelőtt az ifjúságot; adjanak 
számukra pártmegbjzatást, hogy a 
taggyűlés ünnepélyessé tételét biz-
tosítsák verssel, daliul, vagy a te-
rem gondos feldíszítésével. De a leg-
nagyobb gondot a párttagok és tag-
jelöltek megjelenésének biztosításá-
ra fordítsák az alapszervezetek. Fo-
kozott neveiömunkával érjék el, 
hogy a taggyűlésen való megjele-
nés mindenült százszázalékos le-
gyen. Látogassák^meg újból és új-
ból csoportjuk tagjait a pártbizal-
miak és úgy beszélgessenek velük a 
pártról és azokról az eredmények-
ről, amelyeket dolgozóink a párt 
vezetésével értek el, hogy szavuk 
nyomán minden párttag legyen 
büszke arra, hogy ő párttag, ismer-
je és teljesítse a párttag megtisz-
telő feladatait. 

Új munkagyőzelmekke! kezdték az újévet 
a szegedi üzemek kommunistái 

Minden nap teljesítjük a tervet 
December 20-án fejezték be 1952-es évi tervüket n Szegedi Bútor-

gyár dolgozók Az üzemi pártszervezet, a kommunistái példamutatásá-
val tudlak a menk a versenyben is szép eredményt elérni. 

Az új esztendő, a negyed k tervév sikere azonban még jobb 
munkát kíván mlrden egyes dolgozónktól. Az 1953_ss évi t rve t úgy 
készítettük el, hegy b ztcsitva legjen a termelés egyen ct?s növekedése 
egész évben. C'lunk az, hogy minden nap teljesítsük a tervet. Már az 
új tervév beindulásának elfő napjainak eredményei mutatják, hegy dul-
gozóink Igyekeznek eddigi eredményeiket túhszárnya'nl. 

A kommunisták példát mutatva ha'adnuk az é e.a a termelési 
harcban Szíupkn Gyula előkészítő 183 százalékot, Horváth ls.ván 194 
százai kat teljesített, Hégert Jó'-sef összeállító 148, Mészáros Mihály 

152, Mogyorósai József marós 204, Futuna István pedig 137 százalékra 
teljesítette tervét az újesztendő első nap án. 

HALASZ LAJOS, verseny felelős 

As újév első munkanapján túlszárnyalták 
decemberi átlagteljesítményeiket 

a Seprőgyárban a párttagok 

A Seprőgyár dolgozói az 1952 er 
év negyedik negyedében szép ered-
ményeket értek el- 47 tz.er ferint 
értékű árut készítettek terven fe. 
lül. Az 1953-as év első napján jó-
kedvvel, lendülettel láttak munká-
hoz Valamennyi dolgozó már az 
új esztendő első napján arra törc-
kedrtt. hogy az elmúlt év decemboii 
eredményét túbzárnyalja. Az üzem-
részekben a terme.ésük emelésével 

tűntek n kommunisták. Például 
Szűcs S. Ferenc, aki december hó-
napban 147 százalékos átlegere 
menyt ért el, az újév e'ső munka-
napján ezt az eredményéi 151 szá-
zalékra fokozta. Joó Jánosnak i ; 
emelkedett a termelése. December, 
ben átlag 122 százalékra, uz újév 

utáni első munkanapon 133 száza-
lékra teljesítette normáját. Csányi 
József 122 százalékkal. Molnár Sán-
dor 126" százalékos termelési ered-
ményével mulat példát a párton-
kívüliek elő|t. 

A pártonkívüliek is szorosan fel-

zárkóznak példamutatóik mögé 

Igyekeznek munkájukat úgy meg-

szervezni, hogy termelésük egyen-

letes legyen. Farkas Ferenc 106, 

Okrész József 131. Babarczi Rozál a 

! 133, Biacsi JánoSné 110. Varga Irén 

| 115 százalékos norma teljesítménnyel 

fejezte be az újév első munkanap-

ját-
r Hódt Piroska, 

a ..Délmagyurország" levelezője 

Munltale'ajánlással kezdték az újesztendői 
a DEMfl Cipőgyár fcommunslái 

A DÉMA Cipőgyár kommunistái 
az elmúlt esztendőben példamuta-
tóan harcoltak a terv mielőbbi tel-
jesítéséért. Az ö példájukat követ-
ve dolgoztak a pártonkivüliek is és 
nem egy közülük elnyelte a sztaliá-
novisla kitüntetést. A : üzem az 
éves tervét december 22-én fejezte 
be. Az éves terv teljesítése után a 
negyedik tervév előkészítésiben is 
jól kivették az üzem dolgozói a ré-
szüket, December :10-án tervismer. 
tető értekezletet tartottak, ahol meg-

beszélték ÚZ 1953-as évben rájuk 
háruló feladatokat. A negyedik terv-
év nagyobb fegyelmezettséget, jobb 
munkaszervezést kíván minden-
egyes dolgozótól. Az üzem kommu-
nistái a tervismertetö értekezleten 
többen felajánlást lettek. Dobos Má-
rii sztahanovista tűzönö vállalta, 
hogy két dolgozótársáv,ak adja át 
munkamódszerét és sztahanovistává 
neveli őket. Mészár os István talp-
csákozó az anyagtakarékosság te-
rén akar még nagyobb eredményt 

elérni. Az újesztendő első napjai-
ban munkájukul jól megszervezve 
dolgoznak az üzemrészekben a párt-
tagok. Többen már a májust ts jú-
nius havi tervükön dolgoznak. Abo-
nyi József például május másodikt 
tervét teljesíti. Császár Ferenc ágó-
lalpaló június 27-i tervén dolgoz k. 
Dudás Józscfné tnlpfestö már má-
jus 15-i tervét fejezte be. Az üzem 
pártonkívüli dolgozói követik a 
páittagokat, az 1953-as éii új terv-
feladatok megoldásában. 

Bán fi Károly. 

Az áramszolgáltatás 

zavar laiansagának 

biztosításáért 

Nem hátrálnak meg a nehézsé-
gektől a Szegedi Erőmű dolgozói 
sem. Valamennyien tudják, hagy az 
l!)53.as 'évben nagyobb felada'ol-at 
kel] megoldaniok. mint az előző év-
ben Éppsn ezért éberen vigyáz-
nak arra. hogy az áramszolgáltatás-
zavartalansága biztosítva legyen a 
város lakossága számára. A pártta-
gok. a kommunisták ebben az 
üzemben is az élen haladnak n 
munka frontján. Figyelmesen, pyors 

mozdulatokkal dolgo nak a kap-
csoló'ablaknál, a turbiráknái, a ka-
zánnál. Zubek László elvtárs a kap-
csolótáblánál éber kapcsolással biz-
tosítja a zökkenőmentes áramszol-
gáltatást Wlasits György kez' i i . 
fűtő szorgalmas munkájával egyen-
letesen tartja a gőzt a kazánban. 
Maróti Nándor turbinagápész is jól 
dolgozik. 

A karbantartók is kitűnnek i > 
munkájukkal. Különösen Hancse-
ruk Mihály, aki 120 százalékot te -
j : sí tett a kazánok és a segédberen-
dezések karbantartásánál. Dóczi Pál 
lakatos a karbantartóknál 116 szá-
zalékot ért el. 

' Az Erőmű dolgozói az 1953-as 
| cvi tervüket túl akarják teljesiten'. 
j Eatiek érdekében a terme'ést 
: cgyenletes"n keh emelni é, teivün-
ket naponta kell. hogy teljesít; ük. 
A párttagok ebben a munkában pél-
damutatóan járnak elő a többi dol-
gozók előtt 

Pusztaszeri Ján°s, párttitkár 

A szegedi Táncsics tszcs nyerte 

„A megye legjobb kertészeti tszcs"-j e címet 

Az Országos Békelanács táviratban tiltakozott 
a Rosenberg-házaspár halálraítélése ellen 
Az Országos Béketanács a ke-' 

vetkező táviratot küldte ..A Rosen-| 

berg-ügy igazságáért küzdő orszá-

gos bizotlságnak" New-Yorkba: 

„Az amerikai imperialisták újabb 

szégyenletes tette a Roaenberg-

háznspár elleni halálos Pálét, mély. 

6éges felháborodást keltett a béke-

szerető magyar népben. Az ország 

m'nden iájáról naponta érkeznek 

tiltakozó levelek és lávirntok a?, 

zal a sürgető követeléssel, hogy 

emeljük fel szavunkat a bátor 

amerikai békeharcosok megmentése 

érdekében: 
Tudjuk, hogy a halá'Os ítéletet 

hozó amerikai bíróság a háborús 

gyújtogatok szolgálatában áll. A 
bíróság tagjai hazug módon az 
atorr-t 'ok megsértésével vádolták 
Rcsenberg mérnököt 6s feleségél. 
De hiába kutatlak bizonyítékok 
után, hiába próbálták a bátor há-
zaspárt elveik feladására kény-
szeríteni. m'nden Igyekezetük ku-
darcot vallott. Lábbal tiporják az 
i -azságot. a jogot és hogv meg-
félemlítsék Amerika és a nyu-
gati országok békeharcosáit, ha-
lálos Ítéletet hoztak. 

Az igazság és a jog nevében 

követeljük a halálos ítélet meg-

semmisítését és a Rosenberg-há-

zaspár azonnali szabadonbocs Má-

sát." 

Pénteken délután t órakor rend-
kívüli csoportértekezletre jöl ck 
össze a Táncsics termelőcsoport 
tápjai. Nem tudták még, miről lesz 
szó, de azt. sejtették, hogy a rend-
kívüli csoportértekez.let mindig meg-
lepetést tartogat szántukra. 

A terembe kettesével, hároni&sá-
val szállingóztak be a csoport '.ag-
juí és rövidesen zsúfolás'g inegte t 
emberekkel a kultúrterem. 

Amikor már csaknem vn'amcny-
ny'cn összejöttek. Csúcs elvtárs, a 
termelőcsoport elnöke üdvözölte a 
megjelenteket. 

— Ezt a mai rendkívüli csoport-
értekezlé et azért hívtuk össze — 
mondotta rövid beszédében —, 
hogy értékeljük az 1952-cs gazda-
sági évben végzeit munkánk ered-
ményeit. Meg kell állapítani, hogv 
a csoport minden tagja jó munkát 
végzel1, de különösen kitűntek a 
kertészeti csoport tagjai. V kerté-
szeti csoportnak köszönhetjük dön-
tően nzl, hogy a csoport tagjainak 
munkája. 

11.33 forintos 
munkaegységgel 

ludtuk elszámolni. Elmondhatjuk, 
hogy a 368 ezer forintos jövedccm-
höl 369 ezer forintot a kertészeti 
csoport jó munkája eredményezett. 
A csoport tagjai valamennyien 
szorgalmas emberek. Nem kört te 
jennünket a tavaszi fagykár. Mun-
kához láttunk és a növénytermesz-
tő brigád segítségével pótoltuk a 
fagy okozfá károkat. Szorgalmas 
munkával, a munkaidő szűz száza-
lékos kihasználásával értük el „A 
megye legjobb kertésze i termelő-
csoportja" elm elnyeréséi. 

Makra Mihály elvtárs, a Városi 
Párlb zottság mezőgazdasági osztá-
lyának vezetője is méltatta a cso-
port eredményei' . Elmondotta, hogy 
cz a szép eredmény, amelyet ma 
a csoport fol tud mutatni, fénye-
sen bizonyítja hogv a Iszcs kom-
munistái magukévá tették azokat a 

biráltt okai, amelyeket az elmúlt év 
íolyaináu kaptak a Városi Pártbi-
zottságtól. Beszéde végén arra kér-
te az elvtársakat, végezzék tovább-
ra is ugyanígy, sőt még jobban 
munkájukat, hogy 

ötéves tervünk 
negyedik gazdasági évében 

még szebb eredményt tudjanak fel-
ui illetni. 

Ezul.ín Olasz Imre elvtárs, a Me 
gyei Tanács mezőgazdasági osztályá-
nak küldötte beszélt n csoport !.üg-
jaihoz és ünnepélyes keretek közöl' 
adta át Csúcs elvtársnak a Cson-
grádmegyei Tanács „A megye leg-
jobb kertészeti lermelőcsopor.ju' 
ok'evelet. 

A tagság szűnni nem akaró lnpstt 

közben vette át C.sues elvtárs a dí-
szes oklevelet. A csoport nevében 
Ígéretet tett, hogy ez a kitüntetés 
nem az önelégültséget vallja majd 
ki a csoport 'agiaiból, hanem arra 
ösztönzi a Táncsics tszcst, hogy 
még jobb eredményekért harcoljon. 

Ezután pedig Csúcs elvtárs beje-
lenti, hogv á párt és a Megycla-
nács jóváhagyásával 

fíOOO forint 
jutalmat kapott a csoport, 

ame'yböl 4500 forintot a kiváló 
eredményi eléri dolgozók között 

u i tanak széjjel. A fennmaradó üsz 
szegből pedig rádiót, konyhai fel-
szerelést és egyéb hasznos tárgyal 
vesznek majd, amelyeknek a cso-
port egésze veszi hasznát. 

A csoport tagjai tapssal fejezték 
ki örömüket majd pedig a ju ulum 
kiosztására került sor. 

— Tanács Aulai evtárs az egész 
évben végzett jó munkája jutalmául 
•400 forintot kap — hanzik Csúcs 
elvtárj beszéde a várakozás szű'te 
csendben. 

Újra felzúg a i.aps, amely azt je-
lenti, hogv a tagság egésze tudja, 
hogy Tanács Antal elvtárs jó mun-
kát végzett és megérdemli a juV.i-
inat. 

Kaiona Anlal 200. D'mi rov Mik. 
lós 500. Ruzder János, id. Süli Ist-
ván, Szőke József. Erdélyi Mátvás-
né, Böícsök Imre. Szélpál István. 
Berki Viktória 400—400. Varga Iá 
nosné és Pusztái Istvánná 300—300 
forint jutalmat kupft jó munká-
júért. 

A jutalmazottak igérelet te' tek. 
hogy munkájukat ebben az évben 
miig oda ad óbban végzik majd, hogy 
egy év múlva még több dolgozót ré-
szesíthessenek jutalomban és egy 
cv mu'va arra legyen büszke a 
Táncsics 1 crmelőcsopdrt, hogy nem-
csak Csongrád megyében, de az 
egész országban, nemcsak a ker 
Tészctben, hanem minden termelési 
ágban az elsők közé küzdötte fel 
magát. 

•Sötét este volt, m ;rc végétért n 
csoportértekezlet. A tagsúg elinduit 
hazafelé. Az udvaron, kint az úton 
újabb igérelek hangzottak el: -
Követni fogjuk az élenjárókat és éti-
ben az évben aztán igazán megmu-
tatjuk, hogy mit Uul a Táysics... 


