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Rákos i e lvtárs a szegedi termelőcsopor tok , 

egyén i l eg do l gozó parasztok első képv ise lő je l ö l t j e 

Jelölőgyűlés a baktói Felszabadulás tszcs-ben 
A baktói Felszabadulás termelő, 

csoport kultúrtermében gyúltok ösz" 
héjfön oste képviselőjelölő gyű-

lésre a szegedi tormdlőcsoporlok 
tagjai, a felsővárosi, béketelepi és 
székháti egyénileg dolgozó parasz-
tok. Este 6 órakor, mikor közel száz 
kerékpáros és ugyanennyi gyalogos 
érkezett a Falszabadulás csopprt 
központi tanyájához, már gyönyö-
rűen feldíszített terem várta az ér-
kezőket. Az összegyűlt dolgozó pa-
rasztok elragadtatással szemlélték, a 
takaros épületeiket a gyönyörű ve-
tést és a szép kultúrtermet. 

Nagy lelkesodéssei készültek , a 
Feiszabadulásbeliek erre a napra, 
erre az ünnepnttprat, mert ennek 
tartják ezt nemcsák a csoport tag-
jai, hanem minden dolgozó -paraszt, 
aki ezen az estén résztvett a jelölő 
gyűlésein. Ünnep ez, mondták: mert 
a termelőszövetkezetek tagjai, az 
egyénileg dolgozó parasztok most 
először jelöltek képviselőt. 

Zsúfolásig megtelt a kultúrterem, 
még az udvaron is álltak a dolgozó 
parasztok. Nagy érdeklődéssel hall-
gatták Árendás György elvtárs, n 
F elszabadulás, tszés elnökének be-
szédét. 

Nagyjelentőségű napra 

készül hasánk dolgozó népe 

— mondotta többek között Árendás 
elvtárs. — Május 17.re készülünk, 
amikor újabb négy évre megvúlaszr 
szuk azokat, akik érdekeinket kép-
viselik az országgyűlésben. 

A továbbiakban beszélt a mirid-
aimyiunk felemelkedését jelentő 
programmról, amelyet a Magyar 
Függetlenségi Népfront választási 
felhívása tűzött minden magyar dol-
gozó elé. Majd Rákosi elvtárs Őle. 
téről, munkájáról beszélt, akinek 
köszönhetjük virágzó életünket, azt, 

hogy ötéves tervünk nagy vállalko-
zásait eddigi tervszakaszokban ma-
radéktalanul teljesíthettük, akinek 
köszönhetjük Alkotmányunk vívmá-
nyait, ötéves tervünk nagy alko-
tásait. 

Végül javaslatot tett az első kép. 
viselőjelöltre: legyen a mi első kép-
viselőjelöltünk népünk legnagyobb 
fia, győzelmeink szervezője és veze-
tője, Rákosi Mátyás elvtárs. 

Lelkes taps, éljenzés volt a vá-
lasz, amely szavazás volt, egyaka. 
ratú határozat: Rákosi elvtárs a 
szegedi termelőcsaportok, a felsővá-
rosi, béketelepi és székiháti egyéni-
leg dolgozó paraisztok első képvise-
lőjelöltje. 

Mindannyiuk gondolatát Na.gy 
Sándor, a Felszabadulás termelőcso. 
port brigádvezetője öntötte sza-
vakba. 

Nagy öröm számunkra, 

hogy a Magyar Dolgozók Pártjának 
szeretett vezérét, Sztálin elvtárs 
első ma,gyár tanítványát, Rákpsi 
elvtársat jelölhetjük képviselőnek. 
Neki köszönhetjük, hogy ma szaba. 
don választhatunk, jelölhetünk. Mi 
élünk ezzel a joggal, szivünk sze-
rint választunk, választjuk meg leg-
jobbjainkat, legelsősorban szeretett 
vezérünket, Rákosi elvtársat. Neki 
köszönhetjük azt, hogy ma a szocia. 
lista nagyüzemi gazdálkodás útián, 
boldog jövőnket építhetjük. Az ő út-
mutatása, tanítása vezet bennünket 
győzelemről-győzelemre. Mint sze-
rető atyánk vezet bennünket ke-
zünknél fogva és mutatja utunkat 
termelőszövetkezeti tagoknak, egyé-
nileg dolgozó parasztoknak egy. 
aránf, a felemelkedés felé. 

Egymásután emelkedtek SBólásra 

a lelkes topa után, termelőcsoport-
tagok, egyénileg dolgozó parasztok, 

őszinte szívből jövő szavaikkal 

mondották el 

és saját életük megváltozását mu-
tatták be, mit köszönhetnek Rá-
kosi elvtársnak, miért jelölik Öt el 
sősorbam képviselőjelöltjüknek. Mjn. 
den felszólalás után szűnni nem 
akaró taps csattant a mezőgazdasági 
munkákban megkérgesült tenyere-
ken. 

Ugyanígy határtalan lelkesedéssel 
fogadta a jelölőgyűlés Ágoston Já-
nosnak, a Felszabadulás-tszcs párt. 
titkárának javaslatát, hogy második 
jelöltnek Révai József elvtársat je-
löljék. Utána Mészáros Szilveszter 
tett javaslatot, hogy harmadik je-
löltnek ifj. Szobó Ferencet, a bak-
léi Felszabadulás csoport állotté, 
nyésztési brigádjának tagját jelöL 
jék. Egyöntetűen foglaltak állást s 
ugyanígy jelölték negyediknek B. 
Papp Mihály elvtársat, a makói 
Városi Tanács elnökhelyettesét is. 

Több hozzászólás után ifj. Szabó 
Ferenc megválasztott képviselője-
lölt bért szót. 

— Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy engem, az egyszerű pa-
raszt szülők gyermekét, a szegedi 
termelöcsoportok tagjai, egyénileg 
dolgozó parasztok országgyűlési kép. 
viselőnek javasolnak. Tudom, mind-
ezt Rákosi elvtársnak köszönhetem 
elsősorban, hogy engem, a mult 
jendszer elnyomott dolgozóját, az 
országgyűlésben való részvételre ja. 
vasolnak. ígérem, hogy munk^n-
mal fogok rászolgálni erre a bizau 

lomra. Ügy igyekszem dolgozni, hogy 
ne csalódjanak bennem Szeged ter. 
melőcsoportjainak tagjai és egyéni, 
leg dolgozó parasztjai. 

„ „ . . . i t i i i i i i i i t i i i m 

Törődjön többet a verseny szervezésével és a verseny 
nyilvánosságának biztosításával 
a Textilművek DISZ bizottsága 

A Szegedi Textilművek dolgozói-
nak 88 százaléka fiatal. A felsza. 
badulási héten a termelésben igen 
jól megálltak a helyüket. Az ünnepi 
műszak alatt az üzem átlagosan 
100.6 százalékra teljesítette tervét-

Az üzem fennállása óta a® ifjú-
munkások már több esetben be-
bizonyították, hogy a nehéz 
feadatokat is képesek mcgol-

) dani. A választási békeverseny 
során újra be kell bizonyítanlok 
azt, hogy kiváló harcosai ha-

zánk építésének. 
Ifjúságunknak a termelés roham, 
csapatává kell válnia. Farkas Mi-
hály elvtárs mondotta n DISZ efső 
országos értekezletén: „pártunk el. 
várja, hogy ezt a megtisztelő címet 
munkásifjúságunk a DISZ vezetése 
alatt 1953-ban végérvényesen el. 
nyerje". 

Az üzem tervteljesítése március 
utolsó dekádjában 100.6 százalék 
volt. Ez az eredmény április első 
tíz napjában 99.5-re esett vissza. A 
napokban újra emelkedés mutatko-
zik és 18-ig bezárólag április hó. 
napi átlaguk 100.9 százalék. A má-
sodik negyedév első napjaiban tör-
tént visszaesésben nem kis része \yin 
a fiatalok, különösen a III-as alap. 
szervezet ifjúmunkásai gyengébb 
munkájának. Dudás Erzsébet, a 
DISZ alapszervezet termelési fele. 
lőse, nem tekinti elsőrendű kérdés-
nek párt megbízatását. Nincs tudo-
mása arról, hogy kik azok a fiata-
lok, akik nem teljesítik normáju. 
kat. Azt sem tudja, hogy Márki Má. 
ria, Frányó Erzsébet, Szabó Gi-
zella a leggyengébb minőséggel dpl-
gozók közé tartoznak. Elhanyagolja 
a legjobbak népszerűsítését is- A 
IV.es alapszervezetnél ls mutat-
koznak ezek a hiányosságok, de nem 
ilyen nagymértékben. 

Itf. megszaporodott a száz szá-
zalék alatt teljesítők száma és 
még sem vállalta minden szta-
hánovista, hogy átadja munka-
módszerét a gyengén teljesítők-
nek, hogy azok is elérjék a 

száz százalékot 
A Il-es alapszervezetnél Kádár 

Rozália, az alapszervezet DlSZ-tit-
kára jól irányítja az aktívákat. Az 
alapszervezet sztahánovistái DISZ-
brigádot alakító'.tak és valameny. 
nyien védnökséget vállaltak a nor-
mán alul teljesítők felett. Venczel 
Irén sztahanovista. Karai Erzsébet-
nek adja át munkamódszerét- Ka-
rai Erzsébet 97.6 százalékról 
109.2-re növelte napi termelési ered. 
ményét a helyes munkamódszer al-
kalmazásával. Venczel Irén, mint 
patronáló 106-ról 109.8.ra fokozta 
teljesítményét. 

A Il-es alapszervezet többi 
sztahánovistái is hasonló ered-

ményt értek el és most azon 
igyekeznek, hogy a május 17-i 
választások tiszteletére a véd-
nökségük alá tartozó fiatalok 
az élenjárók közé sorakozzanak 

fel. 

Az üzemi DISZ'bizottság azon. 
ban nem adott kellő támogatást az 
cúapszervezet-aknek. Igen nagy hiba 
hogy sűrűn változnak a vezetőségi 
tagok és nem tudják megismerni 
munkaterületüket. 

Balassi Ilona elvtársnő, a DISZ 
bizottság jelenlegi titkára igyekszik 
az eddigi hibákat megszüntetni. Ak-
tívabb harcra mozgósítja a fiatalo-
kat, hogy május 17-én necsak sza-
vazó céduláikkal, hanem magas tel-
jesítményeikkel is bizonyítsák be 
harcos kiállásukat a párt, a Nép-
front, a béke mellett. 

A műszakiak nem adnak meg 
minden segítséget ahhoz, hogy 
a díszesek a termelésben jól 
megállják a helyüket. Nem ér-
deklődnek a 100 százalék alat4 

teljesítőknél az iránt, hogy mi 
okozza a lemaradást. 

Megyesi László és Nagy Mihály 
művezetőknél fordul elő ez leg-
gyakrabban. Most ígéretet tettek, 
hogy gondoskodnak Idejében a gé-
peken lévő orsó és szálszívó hibák 
kijavításáról. 

Az üzemi DISZ bizottság az üze-
mi pártbizottság segítségére támasz-
kodva adjon konkrét megbízatáso-
kat az alapszervezeteknek. Ne ha-
nyagolja el a kiadott feladatok el-
lenőrzését sem. Igyekezzenek meg-
ismerni a fiatalokat ég szilárdítsák 
meg az alapszervezetek vezetőségeit. 

A magyar kormány tiliakozása Nutting angol külügyi 
államtitkár sértő kijelentései ellen 

A külügyminisztérium tájékozta, 
tási főosztálya közli: 

A magyar külügyminisztérium 
folyó hó 21-én az alábbi jegyzéket 
juttatta el Nagy-Britannia buda-
pesti követének: 

„A magyar kormánynak a sajtó-
ból tudomására jutott, hogy 
Anthony Nutting külügyi államtit-
kár 1953 április 14-én az angol al-
sóház ülésén, Edgár Sanders Ma-
gj arországon kémkedésért elítélt 
angol állampolgár ügyéről beszélve, 
a brit kormány nevében olyan mi-
nősíthetetlen hangú, gyalázkodó 
kijelentéseket tett, amelyek a leg-
élesebben szembenállanak a nem-
zetközi érintkezés legelemibb szabá-
lyaival. 

A magyar jcülügyminisztérium a 
„Parliamentary Debates" című hiva_ 
talos kiadvány 1953 április 14-i 
számából meggyőződött orról, hogy 
a Magyar Népköztársaságot súlya, 
san sértő kijelentés valóban meg-
történt. 

A brit kormány küHigyi állam-
titkárának ez az eljárása annál fel-

háborítóbb, mert a brit kormány 
jól tudja, hogy Edgár Sarders-t, 
aki saját bevallása ezerint kémisko_ 
lát végzett és Magyarországon az 
angol katonai kémszervezet megbí-
zását hajtotta végre, az arra ille-
tékes magyar bíróság nyilvános 
tárgyalás eredményeként, szabályos 
bizonyítási eljárás lefolytatáea 
után. az érvényben lévő magyar 
törvények értelmében kémtevékeny-
ségért ítélte el, amely ítélet jog-
erőre is emelkedett. 

A magyar kormány erélyesen 
tiltakozik Nutting külügyi állam-
titkár teljesen alaptalan ós a Ma-
gyar Népköztársaságot sértő nyi-
latkozata ellen és felhívja Nagy-Bri-
tannia kormánya figyelmét arra. 
hogy ez a hivatalos jellegű, a Ma-
gyar Népköztársasággal szemben el-
lenséges és példátlan becsmérlő 
hangú nyilatkozat szögez ellentét-
ben, áll a brit kormány hivat«lo§ 
képviselőinek többizben tett oly-
irányú kijelentéselve], hogy Nagy_ 
Britannia kormánya a két ország 
közötti függő ügyek rendezésére tö-
rekszik." (MTI) 

Zavartalan alkotó, gyógyító munkánk 
biztosítéka a Népfront győzelme 

Kukán Ferenc egyetemi tanár nyilatkozata 

— A Magyar Püggetlenségi Nép-
Hont választási felhívása, a válasz-
tásokra való készülődés szerte az 
országban mindenkit és minden 
intézményt — a tudomány dolgo-
zóit is — arra készteti, hogy lel-
mérje, mit kapott eddig « népi 
demokráciától. 

— Ha visszatekintek a legutóbbi 
választások óta eltelt négy évre, 
a lejlődés, a soha nem látott lei-
emelkedés útja tárul elém. 1950-ben 
vettem át a Szegedi Szemklinika 
igazgatását, Vidéki kórházi fő-
orvos, egyetemi magántanárból 
tanszékvezető egyetemi tanár let-
tem. Elértem azt, amit legtöbb or-
vostanhallgató messzi célul tűz ki 
mag a elé. 

— A négy év alatt ugrásszerűen 
fejlődött n klinika is. A szegedi or-
vostudományi egyetem létesülése-
kor a Szemklinika az 1908-ban épült 
szemkórházban kapott elhelyezést. 
Az ötéves terv folyamán egész-
ségügyi kormányzatunk a klinika 
elavult és hiányos felszerelését a 
legmodernebb vizsgáló és gyógyító 
műszerekkel egészítette ki. Az öt-
éves terv előtt például nem volt a 
klinikának az élő szem linomabb 
(mikroszkopikus) vizsgálatához egyet-
len műszere sem. Ma már kettő is 
van. Betegruha és evőkészlet lel-

szerelésünk teljesen új. A klinika 
hátamögött éktelenkedett egy, ar 
első világháborúból ittmaradt be-
rak, amely valamikor betegek el-
helyezésére szolgált. A múltnak ezt 
az ittmaradt emlékét lebontattuk s 
helyét parkosítjuk, hogy a klinikát 
még otthonosabbá varázsoljuk. 
Mindez kormányzatunk részéről 
íélmillió forint beruházást igényelt. 

Az új ötéves tervben kiint 
kánk további nagyiramú fejlő-
dése várható. Már készen vannak a 
tervek a klinika; nagyszabású kibő-
vítésére, 

— A klinika belső életében is 
újjászületett. Minden dolgozója szo-
ros összhangban végzi munkáját a 
jobb betegellátás érdekében. Az új 
tanterv és az oktatás gyakorlatibbá 
válása lehetővé teszi, hogy a tialal 
orvosnemzedék teljes felkészült-
séggel kezdjen hozzá hivatásához. 
Nincs olyan tudományos terv, kii-
tató munka, amely ne részesülne 
pártunk és kormányunk legmesz-
szebbmenő támogatásában. 

— A klinika minden egyes dol-
gozójával együk tudom azt, hogy 
munkánkkal a békét erősítjük s a 
zavartalan alkotó, gyógyító munka 
legfőbb biztositéka a béke, a Nép-
lront győzelme. 

Jó eredmények szüleinek a választási 

békeveisenyben a Felszabadulás asztalos KSs-ben 

Két éve, hogy megalakult a Fel-
szabadulás Asztalos Kisipari Szö-
vetkezet. A megalakuláskor tizen-
három kisiparos lépett a szövetke-

Még szebb, még nagyobb felvonulást az idén, 
mint a múlt év május elsején 

A május elsejei szemlére készül-
nek Szeged dolgozói. A készülődés 
jelei azt mutatják, hogy az idei 
május 1- lelkesedése, hangulaia 
olyannak ígérkezik, amely felül múl 
minden eddigit. Megnyilvánul ez a 
termelésben épp úgy, mint a nagy 
ünnep gondos előkészítésében. 

A Szegedi Ruhagyár dolgozóinak 
készülődése sem marad el a többi 
üzemek mögött. Nagy munkájuk-
ban felidézik a régi küzdelmet, a 
régi május elsejék emlékét. 
Eszükbe jutnak azok a május else-
jék, amikor kardlap suhintott végig 
a hátakon s a csattanás nyomán 
összeszorított fogakkal csak jobban 
megszilárdult a dolgozók hite, hogy 
egyszer eljön a szabadság íme el-
jött. 

A kilencedik szabad 
május elsejére 

készülnek most. A termelésben, a 
választási békeversenyben új kima-
gasló eredmények születnek- Óvári 
Sándorné azt fogadta, hogy 107 
munkadarab helyett 115-öt teljesít, 
100 százalékos minőség mellett. 
Fiai és leánya fényképét is a fel-
ajánlást hirdető faliújság cikk 
mellé helyeznék. 

— A családomért, a boldogabb 

életünkért — mondja Óváriné es 

szavait tettek követik. Már túlhaladt 

a 110 darabon, elérte a 113, 114. 

sőt, már volt olyan nap, hogy 116 

darabot készített el. Kiss Ferencné 

A Szegedi Ruhagyár dolgozói készülnek május l-re 
lommá fejlődött az üzemen belül a 
munkatermek díszítése, hogy 

103 százalékot vállalt. A közelmúlt, 
ban teljesítménye 97 százalék körül 
mozgott, 13-án már 104.7, 14-én 
113.3 és 15-én pedig 112.4 száza-
lékot teljesített. 

A felvonulás sikeréért is 
folyik a munka. 

A dekorációs elvtársak készítik az 
üzem kapujának díszét, amely több 
festményből áll. Középre helyezik 
el Lenin és Sztálin elvtársak arcké-
pét, jobbról ég balról Maienkov és 
Rákosi elvtársak képeit, középen 
fent égő vöröscsillag lesz látható. A 
képek fölött nemzetközi zászlódíszt 
is heyeznek el, amely hirdeti majd 
a világ dolgozói nemzetközi ösz-
szefogását. Lenin, Sztálin, Maien-
kov és Rákosi elvtársak arcképeit 
hatalmas, háromszor kétméteres 
nagyságban festik meg, amellyel új-
szegedi ünnepi sátrukat ékesítik 
majd. Közel száz darab zászlót, 
ugyanennyi apró táblácskát visznek 
majd a dolgozók, amelyen magasra 
tartva mutatják Szeged ünneplő 
dolgozóinak, milyen teljesítményt 
értek el a választási békeversenyben 
a Ruhagyár egyes dolgozói, sza-
lagjai. A nagy készülődésben az a 
jelszavuk, hogy: „Még szebb, még 
nagyobb felvonulást, mipt a mult 
év május elsején-'' 

Ünnepi külsőt ött a kilencedik 
szabad május elsején a Szegedi Ru-
hragyár. De már is komoly mozga-

tisztán, csinosan fogadják 
a nagy ünnepet. 

A IX-es terem dolgozói kezdemé-
nyezték a dekorációs versenyt. 
Munkatermük egyik falát vörös 
drapériával vonják be, itt helyezik 
majd el Sztálin elvtárs mellszobrát, 
amit az elmúlt héten vásároljak. 
Ugyanitt kapnak helyet az ünnep 
alkalmából a munkaterem faliúj-
ságjai is. 

Boldog, megelégedett ruhagyári 
dolgozók munkateljesítményeikkel és 
külső dekorációjukkal is felejthetet-
lenné akarják tónni a dolgozók 
nemzetközi nagy ünnepét. 

M a a nyugati országok és déli 
határunkon túl, Tito-Jugoszláviájá-
nak elnyomott dolgozói reménység-
gel tekintenek fel'énk, akik a 
Szovjc-unió példáját követve, pár-
tunk és Rákosi elvtárs vezetésével, 
biztos léptekkel haladunk a felemel-
kedés útján. Nemcsak reményeik és 
vágyaikról tudunk, hanem ismerjük 
harcaikat is. A s/egedi dolgozók 
most a nagy készülődés napjaiban, 
valamennyien érzik és tudják, eljött 
a hősi cselekedet ideje. Ezért ütnek 
vissza Titóék legújabb provokáció-
jára. Fekete Mihály határőr meg-
gyilkolásáért is több és jobb munká-
val, a választási békeversenyben. 
Ezért rendeznek az idei május else-
jén m'ég szebb, még nagyobb fel-
vonulást. mint az elmúlt évben. 

zetbe, hogy ott szorosan együttmű, 
ködve, több és jobb munkájukkal a 
közösség, a dolgozó nép érdekeit 
szolgálják. Odaadó, lelkes munká-
juk meghozta gyümölcsét, A szö-
vetkezet mindjobban fellendült Kor-
szerűen berendezett műhelyben dol. 
goznak, keresetük is fokozatosan 
emelkedik. 

Eredményeiket látva, egyre 
több kisiparos kérte felvételét • 
szövetkezetbe, s ma már 49 
kisiparos harcol a közös célért, 
tervük maradéktalan teljesítésé-
ért, adott szavuk megtartásáért. 
A Felszabadulás Asztalos Kisipari 

Szövetkezet dolgozói az első ne-
gyedévben, különösen a felszaba-
dulási héten, soha nem látóit ered-
ményeket értek el- Első negyedéves 
tervüket határidő előtt teljesítették, 
s megfogadták, hogy az ünnepi hét 
versenylendületét a második ne-
gyedévben tovább fokozzák. 

A Magyar Függetlenségi Nép-
front felhívása a magyar dolgo-
zókhoz, újabb munkalendületet 
adott a szövetkezet dolgozóinak. 

Megfogadták, hogy második ne-
gyedévi tervüket két nappal előbb 
fejezik be, s április havi torvelő-
irányzatukat pedig 4511 forint ér-
tékű készáruval túlteljesítik. Április 
1-től 20-ig globálisan 118.5 teljesít, 
ményszázalékot értek el. Jó munká-
jával kitűnt az esztergályosok kö-
zül Kérity Emil 166, Vidéki Nán-
dor 140 százalékos teljesítményével. 
Nagy Balázs, a javítórészleg dol-
gozója nemrégen még mindössze 95 
százalékot teljesített, s megfogadta, 
hogy termelését 100 százalék fölé 
emeli. A legutóbbi értékeléskor 108 
százaléknál tartott. 

A Felszabadulás' Asztalos Kis-
ipari Szövetkezet valamennyi dol-
gozója tudatában van annak, hogy 
a béke megvédéséhez, s a válasz-
tási békeverseny sikeréhez úgy tud_ 
nak kellőképpen hozzájárulni, há 
a fogadalmukat mindennap túltelje-
sítik. 


