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Megtartotta ezévi első ülését a Városi Tanács 
Pénteken délután négy órai kez-

dettel tartotta meg a Városi Tanács 
ezévi első ülését. A Tanácsháza ün-
nepélyesen feldíszített nagy leimé-
ben négy órára gyűllek össze a 
tanácstagok és nagy számban jelen, 
tck meg meghívottak is. Az elnök-
ségben helyet foglalt Zomfcori Jáncs 
elvlárs, a Szegedi Városi Páribi . 
zottság titkára, Dénes Leó elvtárs 
VB. elnök, Nagy István elvtárs VB. 
elnökhelyettes és Kövesd i Pál fő . 
iskolai tanár is. 

Kövesdi Pál megnyitója után Dé-
nes Leó elvtára beszámolt a Végre-
hajtóbizottság két hónapi munká ja , 
ról és a t anács és a tömegek kö-
zötti kapcsolat alakulásáról. Beve-
zetőül a Központi Statisztikai Hi-
vatal tervjelentéséről beszélt, majd, 
hivatkozva az imperialisták háborús 
agressziójának erősödésére, foko-
zott éberségre hívta fel a tanács-
tagok figyelmét. — Tekintsük a 
forradalmi éberség mintaképének 
— mondotta — nagy tangónkat, 
Rákosi elvtársat. 

— Nem kétséges, hogy 
nz ellenség ügynökei itt Szege, 
den. a Tito határ közelében 
még fokozottabban igyekeznek 
munkánkat megzavarni. Ezt elő. 
•egítl az is, hogy sok ember 
gondolkodásában még élnek az 

elmúlt idők csökevényei. 
Sokan elfelejtették már, hogy a fel . 
szabadulás előtt egy-egy rossz ter-
més idején három népkonyhán 8—10 
ezer ingyen-levest osztottak ki és 
ezt is ledolgoztatták. Az ellenség 
ezt a feledékenységet igyekszik ki-
használni. 

A Végrehajtóbizottság munkájá-
ról szólva elmondotta Dénes Leó 
elvtárs, hogy n Városi Tanács csak 
úgy tudja feladatait teljesíteni, ha 
a pártbizottság irányításával moz-
gósítja a dolgozókat a város társa-
dalmi. gazdasági és kulturális fel-
adatainak megvalósítására. 

A tanács és a tömegek közti kap-
csolat kiszélesítésének fokmérője a 
tanácsülések látogatottsága. Ezen a 
terén fejlődés tapasztalható. Míg 
1951. év hasonló időszakában az ér . 
deklődők száma ál ig haladta meg a 
45—60 főt, addig az elmul-t év vé-
gén ez a szám 250—300 főre emel-
kedett. 

A tanácstagok közül egyre töb-
ben tartják feladatuknak, hogy 
tájékozódjanak a dolgozók kö-
rében felmerülő kívánságokról 
és azokat továbbítsák ia VB-hez. 

Nagy Géza tanácstag előterjeszté-
sére például fodrász állami válla-
latot alapítottunk. Zápori Dezső 
tanácstag a körzeti orvosok éjsza-
kai ügyeletel szolgálatának beveze-
tését kéne; a költségvetési keret biz-
tosítása után ezt is megszerveztük. 
Fejlődés mutatkozik az állandó bi-
zottságok aktivahálózatának kiszé-
lesítésében is. A mult év elején 425 
fő volt az aktivák száma, az év 
végéig számuk elérte az 1076 főt. 

A tömegszervezetek közül a leg-
utóbbi hónapokban az MNDSZ biz-
tosította a legtöbb irányú segítsé-
get. Ebben az aktivahálózatban 
megválasztott társadalmi ellenőrök 
november elején kezdték meg műkö-
désűiket. 

Jelentésük alapján váltották te 
a Londoni.körútl kiskereskedel" * 
mi áruda vezetőjét is, mert a 
vásárlók között kivételeket tett 

is részeges volt. 
Az MSZT aktívái különösen a 

mezőgazdasági munkák, a Vöröske-
reszt pedig az egészségügyi felada-
túk megoldásában vett részt. Hiá-
nyos a tanács és a DISZ közötti 
kapcsolat bár a fiatalok részére 
konkrét feladatot jelenteit volna a 
város fásítási munkálataiban való 
részvétel. 

Az elmúlt év második felében 74 
tanácstag tarlóit beszámolót. Eze-
ken 350 közérdekű javaslat hangzott 
el. A tanácstagok fogadóórái is 
egyre eredményesebbek lesznek. 

A tanácstag megbízatását a dol-
gozó néptől kapott megtisztel-
tetésnek tekintse, s ehhez mér-
ten tartsa kötelességének, hogy 
szaktudását, ideológiai képzett-
ségét fejlessze s járjon elől a 
törvények és a különböző fel-

adatok teljesítésében. 
Dénes Leó elvtárs ezulán ismer-

tette a vetés állását, majd a be-
gyűjtésről beszélt, elmondotta, hogy 
a begyűjtési tervet tengeriben, 
baromfiban, serestben túlteljesítet-
tük-

Lényeges lemaradás van azon-
ban r napraforgó, burgonya, 
tojásbeadás terén, dc a zsírbe-
adást is meg kell gyorsítani. 
A beadásban leghátul a kulákok 
kullognak. Ez arra figyelmez, 
tel, hogy a kalákákkal szemben 

erélyesebben kell fellépni. 
A helyiipari vállalatok november 

havi tervüket globálisan 113.5 szá-
zalékra, a kisipari termelőszövetke-
zetek 109.4 százalékra teljesítették. 

Dénes Leó elvtárs beszámolója 
u i á n Zápori Dezső az Egészségügyi 
Állandó Bizottság elnökhelyettese 

Szeged egészségügyi helyzetéről és 
az Egészségügyi Állandó Bizottság 
munkájáról számolt be, A többi kö-
zött elmondotta, hogy a város köz-
egészségügyi helyzete kielégítő a a 
Szeged és Debrecen közötti munka-
versenyt egészségügyi vonalon a 
szegedi egészségügyi osztály nyerte 
meg. A muh évben készült el az 
újszeged! gycrmekpoliklinika és két 
körzeti orvosi rendelő. 

Ebben az évben még két új kör-
zeti orvosi rendelőt létesítünk, 
az egyiket Alsóvároson, a mú. 
sikat Rókuson. Idénybölcsődét 
kap a Dózsa tszcs és további Lét 

területi bölcsödét létesítünk, 
Zápori Dezső ismertette ezután az 
egészségügyi szervek és intézmé-
nyek munkáját. Elmondotta, hogy 
a gümőkór elleni küzdelem kereté-
ben a Tüdőgondozó rendszeresen 
túlteljesíti havi szűrési normáját: 
októberben 539 százalékra, novem-
berben pedig 609 százalékra üzem-
egészségügy területén a dolgozók 
üzemorvosi eilálása tovább szélese, 
dett Emelkedett a rákszűrő vizsgá-
latok száma. Rákszűrő vizsgálatot 
végeztek a Szegedi Kender, a Pap-
rikafeldolgozó és a MÁV dolgozói 
körében is. 

Ezután a hozzászólásokra kelült 
sor. Komócsin Antal elvlárs, a 
Begyűjtési Állandó Bizottság mun-
kájáról beszélt s elmondotta, hogy 
a bizottság az ú j begyűjtési rende-
letet tervszerűen ismerteti a dol-
gozók között. Halmi Gyuláné öröm-
mel üdvözölte a Tanácsnak azt az 
intézkedését, hogy a Petőfitelepen 
ú j árudát létesített. Kérte, hogy a 
Petőfi-telepi I I . számú ovódánok 
több takarót biztosítson a tanács. 
Hevesi Erzsébet hozzászólásában 
ezzel kapcsolatban elmondotta, hogy 

az Ovódai Állandó Bizottság már 
gondoskodott arról, hegy a taka-
rókát az egyes ovódák között terv-
szerűbben osszák szét. Hollósi Mik-
ló3 felhívta a Tanács figyelmét ar-
ra, hogy sokan vannak, akik a 
társadalmi vagyon rongálják, pél-
dául a fákat tördelik. Kérte az ezek 
elleni erélyesebb intézkedéseke!. 
Bárdos Miklós a többi között el. 
mondotta, hogy a Tanács az el-
múlt évben 375 ezer forintot for-
dított a szociális otthon építésére-
Nagy Géza, a szövetkezetek mű-
ködéséről szólva kifogásolta, hogy 
a szövetkezetek nem mindig a he-
lyi lakosság szükségleteinek meg-
felelően termelnek. 

Ipovic András a batesetelhárí. 
tűs fontosságáról beszélt s ja-
vasolta, hogy az egészségügyi 
osztály ezzel kapcsolatban tart . 
son ellenőrzést az üzemekben. 
A felszólalásokra Dénes Leó elv-

társ válaszolt, majd Mison Gusztáv 
elvtárs a beszámolókban ég a hoz-
zászólásokban indítványozott javas, 
latok végrehajtására határoznii ja-
vaslatot terjesztet* a z ülés elé, ame-
lyet a tanácstagok elfogadtak. 

A Városi Tanács ezévi első ülése 
eredményes volt, amennyiben be-
mutatta, hogy a tanács és a tő. 
megek közötti kapcsolat erősödik. 
Hiányossága volt azonban az, hogy 
elvi kérdéseikről kevés hozzászólás 
hangzott el Az ülés apró részlet, 
feladatokkal foglalkozott elsősorban, 
pedig a tanács csak úgy végezhet 
eredményea munkát, ha tisztázza 
a tömegek közötti kapcsolat elmé-
lyítésének elvi problémáit, hogy a 
tanácstagok világosan lássák a be-
számolók és a fogadóórák alkalmá-
val eléjük terjesztett jávas'-alok 
problémáinak helyes megodási mód-
ját. 

A szegedi Vöröskereszt nyerte 

a városi szervezetek közötti versenyt 

A Szegedi Vöröskereszt szervezet-
ben a j ó munka erdeményeképpen 
ott díszlik a féléves munka jutal-
ma, az Országos Központ vándor-
zászlaja. A városok közötti ver-
senyben az első díjat nyerte meg a 
szegedi szervezet. Krekuska Istváneé 
c-vtjrsnö. a szervezet titkára a 
zászló átvételekor megígérte, hogy 
az eddiginél még jcrbb munkát vé-
gez majd és kiküszöbölt azokat a 
hiányosságokat, amelyek eddigi mun-
kájában előfordultak. A Vöröak'í-
tesz4 munkájában máris újabb 
eredmények mutatkoznak. A szege-
di Vöröskereszt szervezet az ország-
ban elsőnek szervezte meg a Vörös-
kei eszt Ptopaganda Napot, amely-
nek eredményeként Szegeden 1057 
dolgozóval emelkedett a tagsága 
létszáma. A Vöröskereszt t agjai a 
dolgozók között széleskörű felvilá-
gosító munkát végeztek és megma-
gyarázták a Vöröskereszt feladatát. 
Reszellek arról, hogy milyen jelen-
tősége van az egészségvédelem te-
rén a betegség megelőzése érdeké-
hen a szükséges orvosi vizsgálatnak. 
\ dolgozók megértették a Vöröske-
leszt célját és rövid idő alatt 845 
üzemi dolgozó asszony vett részt 
rákszűrő vizsgán. 131 dolgozó je-
lentkezel t véradásra és ?l-en kér-
ték felvételüket az önkéntes ápoló-
női tanfolyamra. 

A Vöröskereszt Pronaganda Napo-

k m a dolgozók vállalták, hogy több 

és jobb munkát végeznek, mint ed* 
t'.ig. A termelés frontján is kiváló 
eredmények születtek. A Szegedi 
Kenderl'onó, az Ujszegedi Len- és 
Kenderszövőgyár, a Késárugyár, a 
Gázmű, az Erőmű és a Kertészet 
dolgozói 15—15 százalékkal emelték 
te'jesítményüket a Vöröskereszt Pro-
paganda Napon. A Ruhagyár dolgo-
zói 20.917 forinttal adtak többet 
egyetlen nap alatt államunknak. A 
tagtoborzásban kiváló eredmények 
születtek. A Szegedi Kenderofnó, a 
Ruhagyár, az Ujszegedi Kender- és 
Lenszövő Váltalat, az Élelmiszer Kis-
kereskedelmi Vállalat Vöröskeresztes 
szervezetének tagsága 20—50 száza-
lékkal emelkedett. A Ruházati Bol1 

valamennyi dolgozója beiratkozott a 
Vöröskeresztbe. Az Ujszegedi Védő-
nőképző, a Tanácsháza és a Kenyér-
gyár dolgozói közül 15—20-an je-
lentkeztek véradásra. 

Ezeket az eredményeket szerveze-
tünk az üzemi pártszervezetek segít-
ségével tudta elérni" amelyek min-
den támogatást megadtak a mun-
kánkhoz. Ezek az eredmények to-
váJjbi kötelességeket rónak a sze-
gedi Vöröskereszt szervezet vezető-
ségére és megkövetelik, hogy még 
nagyobb lendülettel és még nagyobb 
odaadással dolgozzanak a magyar 
dolgozók egészségvédelméért és a 
szocializmus megvalósításáért. 

Kerényi Lá'zlé 
VK. propagandafetelős 

A hosszú és érdemekben gazdag 
szolgálatért 
IRTA: SZ. ZSARKOV 

Versenyfelhívás a filmpropagandistákhoz 
A Szovfet Filmhónap fontossá-

gát és jelentőségét átérezve, a 
Szovjet Filmhónap minél jobb meg-
valósításáért folyó küzdelem si-
kere érdekében versenyre hívom 
Csongrád megye összes közönség-
szervezőit. A verseny a. Szovjet 
Filmhónap kezdetétől a Szovjet 
Filmhónap beíejezéséiq tart. 

Közönségszervező elvtársak! A 
megyei közönségszervező verseny 

Egy decemberi reggelen, amikor 
Alekszandr Torba vájár bement a 
bányavezetőségre, egy hatniattis 
hirdetést pillantott meg: ,,Ma, mun-
ka után, megkezdjük az ,Ar'yemv-
golj' kombinát .Nyikitovká 4—5 
sz. bánya munkásainak a hosszú 
évek során végzett szolgálatokért 
járó pénzjutalom kifizetését." 

Alekszandr Torba nem most kap 
először jutalmat a hosszú évek 
munkájáért. E jutalmak kifizetése 

laluk van, munkabérük 30 szár 
zalékát kapják. 

Alekszandr Torba 30 százalékos 
jutalmat kapott. Ha számításba 
vesszük, hogy családjában még 
rajta kívül ketten dolgoznak — a 
íia és a veje — akik 15 százalé-
kos jutalmat kapnak, akkor nem 
nehéz kiszámítanunk, hogy a 
jár családjának évi költséged 
tése a jutalmazás folytán 9 ezer 
rubellel emelkedik. 

A leépen: Alekszandr Torba (balra), Kuzma Okunjev, a NyikL 
tovka 4—5 bánya vájárjai a pénztárnál felveszik a hosszú évek szol-
gálatáért kapott összeget. 

évente december végén történik. 
Most a pénztáros 4070 rubelt 
adott át a vájárnak. Ugyanennyit 
kapott Kuzma Okunjev bányász is, 
aki ugyanúgy, mint Torba barátja, 
több, mint 15 éva dolgozik a bá-
nyánál. 

A hosszú éveken át végzett 
munkáért járó jutalom azoknak a 
kedvezményeknek az egyike, ame-
lyeket a szovjet bányászok kap-
nak. A jutalmakat a Szovjetunióban 
külön kormányhatározat folytán 

'Alekszandr Torba és barátja, 
Kuzma Okunjev, miután felvet« 
lék a jutalmat, feleségükkel együtt 
végigjárták az áruházakat. Elha-
tározták, hogy beszereznek a 
lakásba valami újat. jgy Kuzma 
Okunjev új sezlont, Alekszandr 
Torba pedig új típusú rádiót vásá-
rolt és kiegészítette ruhakészle• 
tél. 

A hosszú évek szolgálatéért 
ado lt jutalmak összege évről-évre 
növekszik. 1952-ben az ..Artyemii-

A képen: Kuzma Okunj(^r€*Ni[ikitovhi 4—5. bánya vájárja a 
hosszú évek szolgálatáért kapott jutalomért feleségével bútort vásárol. 

nyel adjunk új lendületet a Szov-
jet Filmhónap sikeréért íolyó 
küzdelemnek. Biztosítsuk ilyen 
módon is e nagyjelensőségü lilm-
hónap sikerét és a bemutatásra 
kerülő filmek nagyszámú lálc^r. 
tetiságát. Előre a megyei közön-
ségszervező verseny győzelméért 
és a Szovjet Filmhónap minél na-
gyobb sikerű megszervezéséért. 

JENEI 'SÁNDOR, K1SOSZ 

A Román Állami Tervbizoifság 
és Központi Síatisziikai Hivatal 

1952. évi íeívjelentése 
Bukarest (TASZSZ). A Román Ál-

lami Tervbizotteág és Központi 
Statisztikai Hiva'al közzétette a 
Román Népköztársaság 1952. évi 
tervjelentését. 

A román ötéves terv második 
évében az évi összlermelési ter-
vet 101.7 százalékra teljesítették. 
1951-hez viszonyítva a villamos-
energialermelég 17.6 százalékkal, 
az olajtermelés 28.9 6záza'.ékkal, a 
széntermelés 12.3 százalékkal, a 
vasérctermelés 35.9 százalékkal, a 

nyersvastermelés 11.5 százalékkal, 
az acéltermelés 8 százalékkal, a 
hengerelt árutermelés 15.9 szá-
zalékkal növekedett. 

Az ipari össztermelés 23 száza-
lékkal magasabb volt az előző évi-
nél. 

szocialista Szektora további növe-
kedésének éve volt. Az elmúlt év-
ben a mezőgazdaság 3530 traktort, 
1440 vetőgépet, 2300 kuttiválor', 
1200 cséplőgépet és 'öbbszáz bur-
gonyaszedőt, valamint kombájnt 
kapott. Egy év alatt harminc új 
gép- és teaktorállomás alakult. 

Az évi szállttási tervet 109.2 
százalékra, ezen belül a vasúti 
szállítás tervét 111.1 százalékra 
teljesítették. 

1952-ben a városok, valamin1 az 

ipari központok lakossága 11.3 

százalékkal több kenyere1, 12.6 

százalékkal több étolajat, 83.2 

százalékkal több vajat, 45 száza-

lékkal több hús!, 16.7 Százalékkal 

több cukrot vásárolt, mint i95i-

évente fizetik ki a szénipari és 
bányaépítés dolgozóinak. 

Azok a földalatti munkások és 
bányamesterek, akik a bányákban 
és a bányák építésénél 1 3 évet 
dolgoznak, évente megkapják évi 
munkabérük 10 százalékát. Azok 
a munkások, akik több, mint három 
évet dolgoztak, munkabérük 15 
százalékát, öt év után pedig mun-
kabérük 20 százalékát kapják. A 
több, mint 10 évi szolgálattal ren-
delkező bányászok évi munka-
bérük 25 százalékát, azok pedig, 
akiknek 15 évnél hosszabb szolgá-

golj" kombinát bányászainak 18 
millió rubellel nagyobb összeqű 
jutalmat tizeitek ki, mint 1951-
ben. Ha összeadjuk, mennyi jutal-
mat fizettek ki a Szovjetunió ösz-
szes szénmedencéiben, akkor az' 
fogjuk látni, hogy ez az összeg 
sokszázmillió rubelre rug. 

A hosszú és érdemekben gaz-

dag munkáért kapott jutalom csak 

egy példája annak a hatalmas 

gondoskodásnak, amellyel a Szov-

jetunióban a dolgozó embert körül-

veszik. 

A Papagosz-kormány újból bíróság elé állítja 
Níkosz Beloiannisz társait 

Az 1952-es éy a mezőgazdaság ben. 

Szófia (MTI) A „Hellas Press" 
jelenti, hogy kedden Athéniben be-
fejeződött 6 görög hazafi ellen in-
dított per tárgyalása. A hazafiakra 
súlyos büntetéseket szablak ki. 

Pénteki athéni jelentés szerint a 
Papagosz.kormánynak az a szán-
déka, hogy felülvizsgálja Nikotz 
életbenhagyatt társainak perét, 

A kormány fel akarja támasztani 
a vádat Nikosz Beloiannisz társai, 
különösen Elli loannidu, a hős asz-
szony ellen. 

— Ennek az újonnan megrende. 
zésre kerülő pernek világos a célja 
— állapítja meg a .,Hellas Press", 
— Amerikai gazdáinak parancsára 
Papagosz meg akarja semmisíteni 
Nikosz Beloiannisz társait és ezzel 
egyidöben azt is megkísérli, hogy 
más görög hazafiakat is perbe fog-
jon, főként Passzalidiszt, az E D A 
elnökét, aki legutóbb a szaloniki 

pótválasztásokon több mint 43.000 
szavazatot kapott. — Az amerikai 
megszállókat és monarchofasiszta 
szolgáikat ugyanis nyugtalanítja, 
hogy az E D A népszerűsége állan-
dóan növekszik a néptömegek kö-
zött. A Papagoszék előkészítette 
perekre a görög nép fokozott harc-
cal válaszol — szögezi le a .Hellas 
Press." 

Ujabb elbocsátás 
as ENSZ-től 

Newyork (TASZSZ). A „New 
York Times" tudósítója jelenti, hogy 
Trygve Lie január 9.én elbocsátot-
ta Ruth Crawford-ot, a Nemzetközi 
Gyermeksegélyalap munkatársnőjét, 
aki a McCarran-féle albizottság 
előtt október 15-én igenlően vála-
szolt arra p kérdésre, hogy volt-e 
a kommunista párt tagja. 


