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Elutaztak Csongrád megye küldöttei 

az MSZ1 ll. kongresszi 
Vidám, népes csoport zajától volt 

hangos tegnap délután a Szeged-
állomás váróterme Az MSZT cson-
grádmegyei szervezeteinek küldöttei 
adtak Itt egymásnak találkozó1-, 
hogy a délutáni vonattal Budapest-
re utazzanak az MSZT ma kezdődő 
I I . kongresszusára. A 28 tagú kül-
döttségnek, melyet Salgó László 
elvtárs, megyei MSZT.titkár vezet, 
tagja Nagy Sándor elvtárs, Sztálin-
díjas szegedi író is. A küldöttrég 
tagjai között vannak szakmunká-
sok. dolgozó parasztok, értelmisé-
giek. A küldötteket hozzátartozóik, 
a városi MSZT-szervezet vezetőségi 
tagjai és a Városi BékeMzottság 
ak'tivái kisérték a vonathoz „ a 
nemzeti, és vörösszínű zászlókkal 
díszített vasúti kocsiban a MAV-ze-
nekar hangjai közben foglalták el 
helyeiket. Indulás előtt 

rövid ünnepség keretében 

búcsúztatták őket Szeged dolgozói, 
Jüicsán Mihálynó elvtársnö, a Vá-
rosi Békebizottság titkára gyönyörű 
selyemzászlót adott át Salgó ely. 
társnak Bodó Anitáimé 2 holdas dol-
gozó paraszt a Felsővároa I . MSZT. 
szervezet tagsága. Szalma Mihály-
né elvtársnő pedig a Szeged Állo-
más dolgozóinak jókívánságait tol-
mácsolta a küldöttségnek, majd 
Salgó elvtárs megköszönte a szívből 
jövő jókívánságokat 6s ígéreteit tett, 
hogy a küldöttek kiveszik részükeit 

a kongresszus munkájából és az ott 
tapasztaltakat további munkájuk 
megjavítására használják majd fel. 

A küldöttség tagjai a kongresz-
szus jelentősegéről beszélgettek. Ke. 
rekes József elvtárs, a Hódmező-
vásárhelyi Méricggyár lakatosa ar. 
ról beszélt, milyea öröm számára 
az, hogy résztvehet a kongresszu-
son, 

— Április 4. tiszteletére felaján-
lottam — mondotta —, hogy ter-
ven felül egy görgő-mérlegfejet ké_ 
szítak el. A kongresszuson való 
résztvételem arra kötelez — mon-
dotta Kerekes elvtárs —, hogy napi 

tervemet mindennap 
túite i jes í tem. 

Borbás János elvtárs, a makói 
József Attila tsz brigádvezetője is 
igen nagy megtiszteltetésnek te-
kinti, -hogy tagja lehet a küldött-
ségnek. ígéretet tett, hogy vissza, 
érkezése után beszámol tapasztala-
tairól MSZT szervezetük tagtógá-
nak. hogy munkájuk során felhasz. 
nálhassák az ott szerzett tapaszta-
latokat. 

M'észáftts Jánosné elvtárFnőrtek, a 
földeáki Dózsa tsz csoportvezetőjé-
nek ls nagy élményt jeleint, hogy 
részivehet a kongresszuson. Az 
MSZT II . kongresszusa is egyik 
igen fontos állomása a béke megvé-
déséért folytatott harcnak — mon-
dotta 

íusara 
Tóth László elvtárs, az MSZT 

szegedi szervezetének egyik vezető-
ségi tagja, az orosz nyelvtanfolya-
mok Intézője, elmondja, hogy a 
kongresszuson tapasztaltak nagy se-
gítséget jelentenek majd további 
munkájában, s mindent megtesz 
majd azért, hogy az orosz nyelvtan, 
folyamok számának további emel-
kedésében jut majd kifejezésre. 

Tagja a küldöttségnek Veréb Já-
nos elvtárs, a csanádi Alko-tmány 
tsz kiváló állattenyésztője Is, aki 
nemcsak a csanádi MSZT-szervczef. 
ben végez jó munkát, de a termelő-
szövetkezetben is. 

— Nagy öröm tölt el — mondotta 

—, hogy résztvehetek a kongresz. 

szuson, melynek tiszteletére fel-

ajánlottam, hogy a mai napig 25 

dolirozót szervezek be a csanádi 

MSZT szervezetbe. Vállalásomat 

túlteljesítettem: 

eddig mér 75 tagol 
szerveztem. 

Beszélgetés közben a forgalmista 
jelit ad az Indulásra é3 a vonat las-
san kigördül a pályaudvarról. Lel-
kes , kézlengetés és kendőlobogtatás 
fejezi ki azt a szeretetet, mellyel 
Csongrád megye dolgozói útnak In-
dítják küldötteiket, aldlc felszólalá-
saikkal. közreműködésükkel hozzá, 
járuljanak az MSZT I I . Kongresz-
szusának jó munkájához. 

Kardos Ernő, a Szegedi Konzervgyár főmérnöke 

A m ű s z a k i Y e z e t ő e g y n a p j á r ó l 
— ötéves tervünik sikeres telje 

sltfése minden dolgozótól fokozott 
kötelességteljesít'ést, tervszerű, szer. 
veaett, gondos munkát kíván. Üze. 
miink minden dolgozójának több és 
jobb minőségű termeléssel kell hoz-
zájárulnia az országépítés nagy 
munkájához, amelyet egész népünk 
odaadó lendülettel végez. 

— Az évi terv sikeres teljesítésé-
vel reánik, műszaki vezetőkre is 
igen nagy feladatok hárulnak. Az 
eddiginél is komolyabban kell helyt, 
állnunk a munka termelékenysége 
•növelésének szakaszán. 

— Mozgalmas, és sok apró fel-
adatokkal teli. egy üzemi főmérnök 
napja. Magam is, mint a Szegedi 
Konzervgyár főmérnöke, arra tö-
rekszem, hogy üzemünkben a ter-
melés folyamatosságát, zavartalan, 
ságát biztosítsam. Ehhez azonban 
szükséges, hogy a műszakiakkal-, 
művezetőkkel és az üzem minden 
dolgozójával szoros kapcsolatot tart-
sak fenn. Munkámban mindig 
igénybe veszem a vállalat dolgozói-
nak javaslatait, s a pártszervezet-
tel és a vállalntvezetőséggel szoros 
együttműködésben dolgozom-

— Napi munkámban a két leg-
fontosabb feladatnak tokintem 

a műszaki és a gyártás előfelté-

teleinek biztosítását, valamint a 

gyártási technológia kidolgo-

zásának végrehajtását. 

Minden reggel, mikor az üzembe 
belépek, első dolgom, hogy ellen, 
őrizzem, végrehajtották az előző 
napi feladatokat a dolgozók. Lteg-
több Időmet azonban a gépek és a 
munkások között töltöm el. Az ellen, 
őrzés után ide vezet az első utam. 
A dolgozók elmondják, nem volt.e 
valami' akadály a reggeli műszak 
beindulásánál, nincs-e nyersanyag 
hiány, vagy valami zavar az ener-
gia szolgáltatásban, amely gátolná 
a termelés egyenletességét. Ezek 
azok a feladatok, amelyeket nekünk 
műszakiaknak állandóan figyelem-
mel kell kisérnünk, hogy az eset-
leges hibákat azonnal kijavítsuk-
Állandóan a termelés ütőerén kell 
tartani a kezét a jó főmérnöknek, 
mert máskülönben könnyen adódhat 
zökkenő, lemaradás. 

— Nemcsak saját üzemük problé-
máival kell törődnünk, hanem egész 
népgazdaságunk érdclkét szem előtt 
kell tartanunk. Gondosan ügyelnünk 
kell arra is, hogy 

csak nnnvi energiát foglaljunk 

le. amennyi feltétlenül szükse-

ges az adott feladat végrehaj-

tásához, nehogy nz ént felhal. 

mozásibó1 a másik üzem terme, 

lésében okozzunk kiesést. 

A napi munka során kell gondos-
kodni a különféle rtfe'ag ellátásról-
Vannak olyan üzemek, amelyek 
nem kellő idcbc-i Hi'dik a szüksé-
ges anyagokat, az üvegeket, vagy 
lemezt. Ezért még idejében kell 
sürgetni, vagy elhozni a hiányos 
anyagokat, amelyek nélkülözése gá-
tolná torvünk teljesítését. Ebben a 
munkában, de minden más terüle-
ten i s csak akkor érhetünk el jó 

eredményt, ha a művezetőkkel a 
legszorosabb együttműködésben dol-
gozunk. Csak így születhetnek olyan 
szép eredmények, mint az elmúlt 
napokban. A konzervdoboz hiánya 
már csaknem gátolta a napi munka 
elvégzését. Mindent elkövettem, 
hogy idejében megkapjuk a szüksé-
ges anyagot, s Borsodnádasról 88 
óra alatt meg is kaptuk a konzerv-
dobozokhoz szükséges lemezt, Igy 
a kezdeti hiány termelésünkben nem 
Okozott kiesést. 

— Délután 2 órakor kezdődik a 
második műszaJk. Ott is ugyanolyan 
pontossággal kell elvégezni az el-
lenőrző munkát, mint a reggeli 
műszak kezdetekor. Ellenőrizni kell, 
hogy a művezetők idejében vegyék 
át a munkához szükséges anyagot 
Biztosítani kell a folyamatos anyag, 
ellátást, s a munkaidő minden per-
cének kihasználását, s a munka he. 
lyes megszervezését- Sokszor még 
aznap megtudom, hogy milyen 
eredményt ért el az első műszak, 
elvégezte-e aznapi tervét. 

Naponta többször ke'1 ellenőrizni 

a munkák folynmatosságát. 

Csak tigy biztosítható, hogy az 

üzemrészek jól dolgozzanak és 

az üzemvezetők előadódó nehéz-

ségeit megszüntessük. 

— Tanulással és pártunk útmu-
tatásával akarjuk legyőzni a nehéz-
ségeket és hibáinkat, amelyek még 
megmutatkoznak. Különösen a szer. 
vezettgég terén van még sok javí. 
tani való. A minőség javítása és a 
selejt csökkentése is lényeges fel-

adatunk. 1952 utolsó negyedében, 
de különösen december hónapban 
ingadozott a termelés. A lemaradáit 
a helytelen szervezés okozta. Azóta 
sokat javítottunk hibáinkon, s ja-
nuárban túlnyomórészt leküzdöttük 
ezt a hibái. Megmutatkozik e* a 
mult havi terv teljesítésén. Január 
hónapban globálisan 125 százalékra 
teljesítettük előirányzatunkat. 

— Hogy kimagasló eredménye-

ket értünk e z a dolgozóink 

lelkes versenylendületének kö-

szönhető, akik az április 4-re 

tett fe'ajánlások teljesítésével 

nagy lendületet adtak termelé-

sünknek. 

— Ebben az esztendőben dolgozó 
népünk még jobb ellátása erdeké-
ben üzemünk össztermelésének érté. 
két az elmúlt évhez viszonyítva 150 
százalékkal akarjuk emelni. Húskon-
zerv gyártásunk 98, gyümölcskon-
zerv 104, szárított főzelék gyártá-
sunkat SCO százalékkal emeljük. Az 
általunk elkészített áruk, dolgozó-
ink asztalára kerülnek, s ezért fo-
kozottabban j ó minőségűeknek kell 
leitat. 

— A dolgozók helyes kezdemé-
nyezéseire való támaszkodást, a 
szakadatlan önképzést és főként pár-
tunk iránymutatásának mindenkori 
szem előtt tartását tekintem legfon-
tosabb feladatomnak, hogy ezen a 
fontos és megtisztelő beosztásban 
megállhassam helyem ötéves ter-
vünk megvalósításáért és a béke 
megvédéséért vívcitt nagy küzdelem-
ben. 

Az MSZT II. Kongresszusának külföldi küldöttei 
beszámolót tartanak Szegeden 

Szeged MSZT-szervez-atei lelke- körze'i titkár, a finn küldőitek ke-
sén készültek a ma megkezdődő zül Marja Ruonanemi főtitkárság! 
MSZT I I . Országos Kongresszusra., tag, lengyel küldöttek közül He-
Ez a kongresszus is hitet tesz a iéna Dworakowska, a Lengyel Nő-
magyar nép Szovjetunió iránt ér- szövetség titkára, u Baráti Társa, 
zett szeret-e'éről és hálájáról, mely ság elnökségének tagja látogat el 

mindinkább elmélyül, látva azt az 
önwetlem segítséget, amellyel a 
Szovjet nép ötéves tervünk meg-
valósítását, dolgozó népünk fel-
emelkedését biztosítja. Ez az MSZT 
Kongresszus egyben hatalmas tűn. 
tetés lesz a bége ügye mellett is 
s ismételten kifejezi a magyar nép 
harcos békeakaratát. 

A szegedi Városi MSZT-szerve-
zet a békebizotlságga-1 karöltve, 
február 17«én, kedden este 6 órai 
kezdettel békegyűlést tart <>z MSZT 
székház nagytermében, (Horváth 
Mihály-utoa 3.). A békegyűlésen 

Szegedre. 
A külföldi vendégeik kedden dél-

előtt érkeznek, fogadásuk 11 óra. 
kor lesz a tanácsházán- Ebédután 
a külföldi vendégek megtekintik 
városunk nevezetességét, a Tex-
tilkombinátot- a Múzeumot és a 
Csillagbörtönben nzt a Cellát, mely. 
ben Rákosi elviám oly hosszú Ide-
ig volt rabságban. A 6 órakor meg. 
kezdődő bókenagygyűlésen mind-
három ország küldötte beszámol 
saját országuk Szovjet Baráti Tá. 
borénak munkájáról. Megismerte-
tik Szeged dolgozóival, hogy he. 

becraámolét tartanak az MSZT II. j gyan szélesedik' szerte a világon 
Kongresszusán résztvett koreai, i a becsületes dolgozók között a 
lengyel és finn delegáció tagjai. A | szovjet nép iránti szeretet és n 
koreai küldöttek közül Ri Szu/j Mo i békéért folytatott -harc. 

A jugoszláv emberrablók és gazdáik 
A jugoszláv emberrablók bűnpere 

nyomán ismét sck ember előtt vált 
napnál is világosabbá: milyen alja9 
módszerekkel törnek bákés építő 
munkánkra az imperialisták és ügy-
nökeik, mint fenyegeti déli hatá-
ralakat Tito és bandája. 

A jugoszláv emberrablók gaztot. 
teinek hátterét a mai Jugoszlávia I vóny méltán tarthat az olv 
,,a rettegés országa" népének életét. Idsklődésére számot. 

a budapesti jugoszláv követség kém-
tevékenységét s a per eseményeit 
eleveníti fel az Országos Béketanács 
,.A jugoszláv emberrablók és gaz-
dáik" címmel megjelent legújabb 
kiadványa, 

A fényképeket is tartalmazó kiod-

ér-

LEVELEZŐINK JELENTIK: 

A szegedi kuliúrcsoportok is lelkesedéssel készülnek 
a megyei döntőre 

Épületszerelő Vállalat 

Láttam a terület i lpittúrcsopor-
tok táncversenyét és a sok színes 
ragyogó tánccsoport közül, ha 
talán nem is ők voltak a legjob-
bak, nekem mégis a mi táccso-
portun.k volt a legkedvesebb. 
Amíg a csoport eljutott odáig, 
hogy a megyei döntőre készül-
het, sok minden történt. Kitartó 
szorgos munka előzi meg az ilyen 
fellépéseket. Büszkén elmondha-
tom, csoportunk mindennel fel 
van szerelve: szcbbnéLszebb ru-
hák, hajfonatok, selyem kendők, 
az alsóvárosi népviseletnek meg. 
felelő selyem derék és bársony 
mellénybe, színes szalagok slib. 
Ezek is segítették a szereplés si-
kerét. 

A próbák alkalmával Marfco. 
vits Vera, a szegedi Nemzeti 
Színház táncosnőjö adta az irá-
nyítást. Ez meg is látszik: tán-

caink szépek- Büszke vagyok a 

csoportunkra és boldogan gondo-

lok arra, hogy a mi leányaink 

szép és nemeg szérakozár-ban ve. 

hétnek részt 

A szervezési munkát a vállalat 

egyik tisztviselőnőjének, Bencsik 

Alajosnénak szívós és kitartó 

lelkesedése vitte előbbre, A cso-

port tagjai hetenként kétszer 

próbálnak, egyszer a tár.ctanár. 

egyszer Bencsikwé vezetésével. 

Az ő szervezésének köszönhető, 

hogy f iú táncosaink a Néphadse. 

reg legjobb katonáiból tevődnek 

Össze. Most a megyei dön(<5 előtt 

még erősebb és megfeszítoltebb 

munkát végeznek a táncosaink, 

hogy utána a megérdemelt he. 

lyezést elnyerve, további j ő ős 

szép munkához lássanak hozzá. 

Csőr Györgyné 

Falemezgyár 
Kultúrmunkásatnk nagy lelke, 

sedéssel és szeretettel késxü'tek 
a kultúrverseny eddigi bemuta-
tóira é3 készülnek a megyei be. 
mutatókra is. A múlt rendszer, 
ben a dolgozók nem ápolhatták, 
nem hozhatták felszínre népünk 
értékes hagyományait, ma pedig 
a szegedi Nemzeti Színházban 
tarthatnak bemutatót. Kultúrcso-
portunk tagjai a termelésben ía 
megvalósítják pártunk útmutatá-
sait: száz százalékon alul telje-
sítő dolgozó nincs a csoportban, 
de négy szíahánovlsta va n közöt. 

tiik- Segítségükre van a párt. 

Elvi kérdésekben irányt mutat, 

tanulmányozza munkánkat. Szer, 

vezetünk párttltkára részt vesz 

a bemutatókon. Vállalatunk vere. 

tősége is mindent elkövet, hogy 

csoportunk jó munkát végezhes-

sen. Segíti a próbákon való rész. 

vételt. Ezt a nagy gondoskodást 

még jobb kul'úrmunkával akar-

juk pártunknak meghálálni. 

Felföldi János, 
a Szegedi Fnlemezgyár 

kuttúrfclelőse 

Niagy lelkesedéssel 
készül a Szegedi Ru-
házati Bolt ének- és 
színjátszó csoportja a 
közelgő kultúrverseny 
megyei döntőjére. Az 
énekkar 38 tagból ál-
ló együttese a heten-
ként kétszeri próbán 
hiánytalanul részt 
vesz. 

A színjátszócsoporl 
tagjai is állandó pró-
bákkal igyekeznek ja-
vítani munkájukon- A 

Ruházati Bolt 

kultúraklivák rend-
szeres aktiva-értekez, 
leteken fdltárják o. 
még kijavítandó hi-
bákat és elhatároz-
ták, hogy felveszik a 
kapcsolatot a többi 
üzemi kultúrcsopor-
tokkal ls, hogy a ta-
pasztalatok kicserélé-
sével tovább fejlessték 
munkájukat, A cso-
port tagjai büszkék 
arra, hogy a megyei 
döntőig eljutottak. 

Ez arra köteled n kul-
túrcsopOTtot, hogy 
még jobb munkával, 
nagyobb szorgalom-
mal vegyék ki részü-
ket a további felada-
tok elvégzéséből. A 
kultúrosoport tagjaj 
készütnek Rákosi elv-
társ születésnapjának 
ós április 4.0, hazánk 
felszabadulása évfor-
dulójónak méltó meg-
ünneplésére is. 

Viímoe Sándor. 

Egyetemek és a főiskola 

Az új ember, az új, szocialista 
típusú értelmiség nevelésének 
kovácsműhelyei a szegedi egye-
temek és a főiskola is. Egye-
temeink és tciskoláink segítik a 
hallgatókat abban, hogv sok-
oldalúan képzelt, müveit em-
berekké legyenek. Ebben az 
irányban komoly segítsége 1 nyújt 
számukra a kultúrmunka, min-
denekeiőtt a Népi Együttes és 
a Központi Színjátszó csoport 
munkája. 

Együttesünk a pártszervezet 
vezetésével a DISZ és állami 
szervek támogatásával végzi 
munkáját és készül a megyei 
versenyre. 

Este, amikor elcsendesednek 
az előadótermek, laboratóriumok 
és az egyes munkahelyek, pezs-
gő élet van azokban a termek-
ben, ahol a kultúresopojtok pró-
bálják versenyszámaikat. Egy-
másután peregnek le a szebbnél-
szebb számok. Szatmáry Géza 
zepéjérc készüli a ,,Viharsarki 
csárdás", amely a megyei nép-
dalokból bemutatja egy csokor-
ban a többi között: a tápéi 
„Daru dübögést". a tömörkényi 
„Csikós csárdást", a csongrádi 
„Kopogó csárdást." A táncosok 
másik csoportja a „Sarka nty üst" 
próbálja, amelynek anyagát szin-
tén Csongrád megyében gyü/főt-
tük. Ezzel a kezdeményezéssel 
arra tettünk kísérletet, hogyan 
lehet felhasználni a felelgetős 
rigmusokat a tánchoz. A színpa-
don a Volly zenéjére, készült 
„Zsebkendős táncot" próbálják. 

Közben nyílik a terem ajtaja 
„Elvtársak — mondja valaki — 
gyertek már le a zenekarhoz. A 
„Zsebkendős tánc" kísérő zené-
jét játsszák. Nem is hallottam 
még őket ilyen szépen muzsi-
kálni." A táncosok nagy lelke-
sedéssel sietnek. Végighallgat-
ják a zenekart, mely a területi 
verseny óta igen sokat fejlődött. 
S ott, helyben hozzá is lógnak 
a szép lülbemászó, jó talpaló 
való zenére táncolni. A zenekar 
ezután .,Körhinta" cimü szovjet 
népi zenekori számot játssza el, 
amelyet Volly hangszerelt ma-
gyarra s amely önálló verseny-
száma a zenekarnak. 

Az énekkar más napon próbál. 
Lelkesen, fáradtságot nem kí-
mélve dolgoznak. Tulikov: „Ifjú 
békeharcosok indulóját" ének-

lik. Kis szünet utón hoztáíognak 
a szegedi népdalok egyszólamú 
énekléséhez. Egyszólambnn is 
lehet művészien énekelni nép-
dalainkat — mondják. Végül 
Kodály ,,Békcdal"-it éneklik el. 
amelye' a zeneszerzőnk a 111. 
Békekongresszusra írt. Mind a 
három mü önálló versenyszáma 
az énekkarnak. 

Az eddigiek mellett együttes 
számokkal is készülünk a ver-
senyre: Szatmáry Géza: ,,Vihar-
sarki csárdás"-ával és a ,,Csoda-
furulya" című együttes számmal, 
amelyet Steghy Endre tőlskolai 
tanár komponált szegcdi népme-
sék, Szeged és környéke nép-
dalainak felhasználásával. 

Mind szervesebben kapcsoló-
dik az Együttes életéhez a rig-
musbrigád és az őket kísérő asz-
tali citera zenekar. Számaikkal 
nevelnek is: rámutatnak dol-
gozóink és hallgatóink hibáira. A 
citcrazenekar bárhol szerepeit 
eddig csongrádmegyei népdalok-
kal, mindig nagy sikert arattak. 
Ez azt bizonyítja, hogy dolgozó-
ink szeretik népi hagyományain-
kat. 

Színjátszó csoportunk is sze-
repel a megyei versenyen. A 
színjátszó csoport a „Viharos al-
konyat" című műből vette jelene-
tét, amely a nagy Októberi Szc-
cinlista Forradalom utáni kői-
vetlen időből veszi témáját. 

Az a tény, hogy bekerülhet-
tünk a megyei verseny döntő-
jébe és hogy reményünk van a 
továbbjutásra, igen nagy lelki-
sédért adott kultúr munkásaink-
nak, okik elhatározták, hogy az 
eddigi heíl. háromszori próba 
helyett, mindennap Co rzpróhát 
tartanak, hogy minél tökélete-
sebben meg tudják oldani fel-
adatukat. 

Abban, hogy a Népi Együttes 
viszonylag rövid idő alatt ilyen 
komoly művészi szinvonalat ért 
el, komoly szerepük volt a mű-
•érzeti tanácsadók munkájának, 

Szeghy Endre, Szatmáry Géza 
Erdős János és Ftolló János elv-
társak sco'*ségénck. Az a lelke-
sedés, ar y végig követi mur-
kájukat Í.S a csoport munkáját, 
biztosíték arra, hogy a megyei 
versenyen is megállják helyi-
ket. 

TÖRKÖLY PÉTER 
az együttes politikai vezetője 


