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A Magyar Dolgozók Pasija III. Kongresszusának összehívása 
Az M D P Központi Vezetősége elhatározta, hogy folyó évi április 18-ra összehívja a Magyar 

Dolgozók Pár t j ának I I I . kongresszusát. * 

A kongresszus napirendje: 
1. Az M D P Központi Vezetőségének beszámolója és az M D P feladatai. Előadó Rákosi Má-

tyás elvtárs. 

2. Az államigazgatás és a tanácsok feladatai. Előadó Nagy Imre elvtárs. 
3. A Központi Ellenőrző Bizottság beszámolója. Előadó Kiss Károly elvtárs. 
4. Az M D P szervezeti szabályzatának módosítása. Előadó Ács Lajos elvtárs. 
5. Az M D P vezetőszervcinek megválasztása. 

AZ IPARI T A N U L Ó K N A P J A 

S Z E_ G_ E_ ü_ L_ E_ 1 É_ R_ Ö L 

A Szegedi Konzervgyár megjutalmazta a szerződéses termelésben 
élenjáró dolgozó parasztokat 

A Szegedi Konzervgyár dolgo-
zói november első felében befe-
jezték 1953-as évi tervüket. Szép, 
liősios munka volt ez, de ez az ered-
mény nemcsak a gyári dolgozók 
szorgalmát dicséri, hanem hirdeti 
a termelési szerződést kötött ter-
melőcsoportok és egyénileg Jolgo-
zó parasztok jó munká já t is. A 
szerződők zöme megértette, hogy 

a vállalt kötelezettség teljesíté-
se nemcsak az ő, hanem az 

egész dolgozó nép érdeke is. 
Éppen ezért igyekeztek teljesíteni, 
sőt túlteljesiteni vállalásukat. 

Az üzemek élenjáró dolgozói ki-
tüntetésben, pénzjutalomban ré-
szesülnek: aki szorgalmasan dol-
gozik, megérdemli a kitüntetést, a 
pénzjutalmat. Ez a gondolat vezé-
relto a Szegedi Konzervgyár veze-
tőségét, amikor elhatározta, bogy 

pénzjutalomban részesíti azo-
kat a szerződéses termelőket, 
akik a szerződésben vállalt 
kötelezettségüknek példamuta-
tóan — vállalásukat túlteljesít-

ve — tellek eleget. 
Tegnap délután a Szegedi Kon-

zervgyár szépen feldíszített kul-
túrtermében közel száz tszcs tag és 
egyénileg dolgozó paraszt jött ösz-
sze. Ezek a dolgozó parasztok be-
csülettel teljesítették vál lalt kö-
telezettségüket és jelentősen hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a Szegedi 
Konzervgyár 1953-ban az elmúlt 
évekhez viszonyítva sokkal több 
konzervfélét adjon, illetve gyártson 
a dolgozó nép ál lamának. 

Az ünnepi gyűlést özv. Póozi 
Sándorné, a Szegedi Konzervgyár 
pártt i tkára nyitotta meg és rövid 
beszédében üdvözölte a megjelen-
toko' az üzem dolgozói revében, 
majd Kardos Endre elvtárs, az 
, Élelmiszeripar legjobb dolgozója" -
jelvénnyel kitüntetett sztahano-
vista főmérnök mondott beszédet. 

— Az elmúlt esztendőkkel szem-
ben azzal nyúj tunk több segítséget 
a dolgozó parasztoknak — mondotta 
a többi között Kardos elvtárs —, 
hogy az eddigi gyakorlattól eltér-
ve egységes minőségű, a termelés 
folyamán kikísérletezett legjobb 
minőségű és bő termést adó vető-
magvakat adunk ezerződéstkötö 
termelőinknek. 

Ezzel akarjuk biztosítani a 
koraérésű, úgynevezett pri-

mőr tcrmelvényeket. 
Ugyancsak újabb segítséget fo-
gunk nyújtani az évek során kivá-
ló in bevált palántaneveléssel is. 
Ettől az évtől kezdődően közel 
másfélmill ió paradicsompalántát 
nevelünk, illetve neveltetünk a 
kiváló termelőkkel. 

Szerződéses termelésünk az e1 

múlt esztendőben szép sikerrel 
- é 'ződött. A rendkívüli csapadé-
kos időjárás ellenére 365 vagon 
-•-"•adicsom került begyűjtésre, a 
káposztából 69, zöldborsóból 81 
vagon, amely azt jelenti, hogy ter-
ven felül 30 vagonnal adott töb-
bet. dolgozó parasztságunk. Zöld-
babból négy étkezési papnkabol 
"3 uborkából' pedig 57 vagonnal 
dolgoztunk fel az olmúlt esztendő-
ben. . 

Beszéde végén arra kérte a jelen-
lévőket Kardos elvtárs, liogy liaza-
monve 

ismertessék dolgozó paraszt-
társaikkal a szerződéses ter-

melés előnyeit. 
kérte, bogy ebben az esztendőben 
még a tavalyinál is nagyobb oda-
adással és felelősség érzéssel dol-
gozzanak együtt a Szegedi Kon-
zervgyárral és szilárd összefoga 
sukkal járul janak hozzá a kormány 
prograinmja, s az ötéves ter.v u'ol-

só évének eredményes megvalósí-
tásához. 

Kardos elvtárs beszéde után 100-
tól 400 forintig terjedő jutalomban 
részesítettek három termelőcsopor-
tot és 35 szerződését példásan tel-
jesítő egyéni dolgozó parasztot. Az 
élenjárók között összesen ötezer 
forintot osztottak ki. A jutalmak 
kiosztása ntán többen hozzászóltak 
Kardos elvtárs beszámolójához. 

Nóvák Károly elvtárs, a Cson-
grádmegyei Tanács főagronómusa 
felszólalásában ismertette, meny-
nyire fontos a gabonaféleség mel-
lett a főzelékfélék, a zöldség és 
a burgonya termesztése is. Fel-
hívta a jelenlévők figyelmét arra 
is, hogy a mennyiségi termelés 
mellett a minőségi termelésre is 
ügyeljenek, hogy az exportra ke-
rülő áruk évről-évre öregbítsék a 
magyar termeivények, a magyar 
konzervipar jó hírnevét. 

Molnár Péter algyői egyénileg 
dolgozó paraszt elmondotta, hogy 
több éve minden esztendőben ter-
melési szerződést köt a Konzerv-
gyárral. Elmondotta, hogy az idén 
és a következő esztendőkben is 
igyekszik miné l nagyobb területre 
szerződést kötni. Ugyancsak erről 
beszélt Tombácz Anta l röszkei 

egyénileg dolgozó paraszt is. A kü-
bekházi Viharsarok termelőcsoport 
elnöke, Sulyok József, Tapodi Ist-
ván kiskundorozsmai dolgozó pa-
raszt, Kószó József mórahalmi, 
Mándel Jenő forráskúti, Széli Mi-
hály feketeszéli dolgozó parasztok 
felszólalásukban kérték a Szegedi 
Konzervgyár vezetőségét, tegye le-
hetővé, hogy 

ebben az esztendőben a minő-
ség romlásának veszélye nélkül 

bonyolódjék le a szállítás. 
A felszólalások végén Kardos Er-

nő elvtárs válaszolt a felszólalások-
ra és ígérte, mindent megtesznek 
azért, hogy az eddigi hibákat kija-
vítva végezhessék el a szerződéses 
termelőkkel szembeni kötelezettsé-
güket, a Konzervgyár készítményei 
minőségének megjavításáért, azért, 
hogy a termeltetők minél nagyobb 
mértékben érezhessék azokat az elő-
nyöket és kedvezményeket, amelyet 
pár tunk és kormányzatunk szá-
mukra biztosít. 

Az ankét befejezése után közös 
ebédet adtak a jelenlévőknek, ma jd 
pedig a vendégek megtekintették 
azokat az üzemrészeket, ahol az ál-
taluk beszállított' termeivényeket 
dolgozzák fel. 

Négy évvel ezelőtt — január 
második hetében — a Miniszter-
tanács a szakmunkásképzés kér-
déséről több fontos határozatot 
hozott. A Minisztertanács ezek-
ben a rendeletekben, határoza-
tokban feladatul tűzte ki, hogy 
rohamosan fejlődő iparunk szá-
mára a szakmunkás utánpótlás 
biztosítása érdekében a D ISZ se-
gítségével gondoskodjon a Mun-
kaerőtartalékok Hivatala az intéze-
teibe kerülő városi és falusi fia-
taloknak öntudatos, hazájukat 
forrón szerető, a békéért harcolni 
tudó emberekké való neveléséről. 

Pár tunk és népi demokratikus 
kormányzatunk a Minisztertanács 
határozatainak szellemében ál-
landóan "figyelemmel kíséri az 
ipari tanulók sorsát. Ennek je-
leit ipari tanuló ink lépten-nyo-
mon tapasztalják. Gondosko-
dik az ipari tanulók .szakmai 
képzése, anyagi, kulturál is és 
egészségügyi ellátottsága színvo-
nalának emeléséről, bérezésük 
rendezéséről, az egyenruha, a 
tanszerellátás, az á l lami ellátás 
kiszélesítéséről, legújabban a hat-
napos téli fizetett szabadságról és 
még sok másról. E gondoskodá-
sok azt jelentik, hogy a m i ha-
zánkban — Horthy Magyarorszá-
gától eltérően — a társadalom 
fontos és megbecsült tagjai az 
ipari tanulók. 

A szegedi ipari tanulók is kor-
szerű otthonban laknak, ahol ko-

moly szaktudású nevelők foglal-
koznak velük és teljes ellátásban 
részesülnek. Munkahelyeiken jói-
képzett szakemberek, sztaháno-
visták, kormánykitüntetettek, mű-
vezetők segítik őket szakmájuk 
tökéletes elsajátításában. 

A ma i napon — az ipari ta-
nulók napján — nagyjelentőségű 
évfordulóhoz értek a szegedi ipa-
ri tanulók is. E napon a szegedi 
ipari tanulók felé fordul Szeged 
valamennyi dolgozójának figyel-
me, amikor a rendezett ünnep-
ségeken résztvesznek a párt, a 
D ISZ és a tömegszervezetek kép-
viselői. Résztvesznek az ipari ta-
nulók szülei, az üzemek élenjáró 
dolgozói, a már szakmunkás vizs-
gát tett, volt ipari tanulók is. 

Ipari tanulóink feladata ezen a 
napon az, hogy kultúrműsorral, 
sportversenyekkel szórakoztassák 
az egybegyűlteket és tegyék fe-
lejthetetlenné ezt a napot. De fel-
adatuk az is, hogy megbeszéljék 
a legközelebbi feladatokat, hogy 
ipari tanuló i f júságunk átadja 
egymásnak nevelőjüktől, szak-
képzőjüktől szerzett tapasztalato-
kat és az elkövetkezendő időkben 
még nagyobb rohamra indulja-
nak mind az elméleti, mind pe-
dig a gyakorlati tanulás frontján. 

Üdvözöl jük az első Ipari Ta-
nulók Napját ! Üdvözöl jük ipari 
tanulóinkat, a jövő művelt, ha-
zájukat szerető, békéért harcolni 
tudó szakmunkásainkat. 

A minisztertanács rendelete személyi igazolványok 

bevezetéséről 

Vizsgaidőszakban 

az Egyetemi Könyvtárban 
Ha megkérdeznénk néhány diá-

kot, m i könnyebb, jelesen vizsgáz-
ni, vagy helyet kapni az Egyetemi 
Könyvtár kellemesen fűtött, világos 
olvasótermében, a nagyon szemfü-
leseken kívül igencsak azt a vá-
laszt adná valahány, hogy vizsgázni 
sokkal könnyebb feladat. Reggel 8 
órakor nyit a könyvtár, de 10—12 
óra felé már a folyóirat olvasó-
ban is „telt ház" van. 

Vizsgaidőszak van. Nagy az igye-
kezet — a könyvtárban is. Ezt bi-
zonyítja a csendes terem, ahol a 
könyvek, jegyzetek lapjainak zizze-
nésén k ívü l alig esik más zaj. Ban-
ner Anna elsőéves, magyar-törté-
nelem szakos a Pedagógiai Főisko-
lán. — Nyelvész vizsgám lesz — 
mondja suttogva, nehogy megzavar-
ja a többieket. 

— Nagyon nehéz a nyelvészet? 
— Nem — neveti el magát. — Én 

szeretem. 
— Fsszt! I t t nem lehet hangosan 

beszélgetni — figyelmeztet bennün-
ket egy pirosarcú. gyógyszerász 
fiú. — Rend a lelke mindennek. 

Há t az igí»z. Ezt a szabályt a 
tanuló diákok sokasága szépen be 
tartja. I t t belül. Bezzeg a folyo-
són, a barátságosan pattogó kály-

ha körül ugyancsak csobog a szó. 
— Cigarcttassiinet — világosít 

fel Tóth István másodéves jogász, 
aki az imént ott volt, még helyeselt 
is, amikor rendre utasítottak ben-
nünket a suttogás miatt. 

A hallgatók csoportba verődve 
álldogálnak, szellőztetik a fejüket. 
A folyosó távolabbi részeiben a 
kiáll ított I l jepin festmények előtt 
is gyülekeznek már. Nyeprincov 
szovjet festő „Pihenés a harc szü-
netében" című képe ju t eszembe. 
Ezek a f iúk és lányok épp úgy ki-
pirult arccal, kicsit fáradtan gyűl-
nek össze, mint hare szünetében a 
katonák, hogy amtg a cigarettájuk 
végigég, addig kikapcsolódjanak a 
vizsgára való készülődés fáradt 
ságos. de szép munkájából . 

Tóth Pista kérdésén derül most 
a pihenő társaság. 

— Mit gondoltok, hány kupa 
szén elég egy ilyen kályha felfütc-
séhez? 

összenevetnek a f iúk, mert Tóth 
Pistának minden télen fűtési gond-
ja i vannak. Lassan k iürü l a fo-
lyosó. Egyedül maradnak a Rje-
pin-képek, a meleget árasztó kály-
ha, meg a biiffés néni is a legköze-
lebbi szünetig. 

A személyi adatok igazolásának 
megkönnyítése érdekében a mi-
nisztertanács elrendelte a 16. élet-
évüket betöltött ál lampolgárok sze-
mélyi igazolvánnyal való ellátását. 

A személyi igazolvány tartalmaz-
za a személyazonosságra vonatkozó 
összes lényeges adatokat s ezért 
annak kiadása után az állampolgá-
roktól 

születési és házassági anya-
könyvi kivonatot, állampolgár-
sági Igazolványt, az ál landó és 
ideiglenes lakás be-, vagy ki-
jelentés igazoló szelvényeket, 
valamint munkahelyi igazolást 

megkövetelni nem szabad. 

A személyi igazolványok beveze-
tése 

nem érinti a bejelentési köte-
lezettség teljesítéséről, valamint 
az egye3 helyeken való letele-

pedés engedélyezéséről szóló 
rendelkezések érvényét. 

A személyi igazolványokat folya-
matosan, 1955 június hó 30-ig k'ell 
kiadni. A személyi igazolványokat 
a belügyminisztérium szervei állít-
j ák ki. A néphadsereg tag ja i t , a 
honvédelmi miniszter külön iga-
zolvánnyal lát ja el. 

A személyi igazolvány kiállításá-
hoz szükséges okiratok illetékmen-
tesek, a kiállításért járó térítést a 
belügyminiszter ál lapít ja meg. 

A személyi igazolvány — azál-
tal, hogy az összes fontos ada-
tokat egy okiratban tartalmaz-
za, egyszerűsíti az eddigi sok-

féle okmány kezelését, 
megrövidíti az azok beszerzésére 
fordított időt, csökkenti a szemé-
lyi iratok körüli bürokráciát, mind-
ez jelentős könnyebbséget jelent az 
ál lampolgárok részére. 

Farkas Imre szegedi dolgozó paraszt teljesítette 
január havi tejbeadását 

Szegeden a mihályteleki dolgozó 
parasztok hét nap alatt közel 800 
liter tejet adtak át a helyi begyűj-
tőnek. Ezzel eleget tettek esedékes 
beadási kötelezettségüknek és 120 
liter szabadtejjel is segítették a 
szegedi dolgozók jobb ellátását. 

Farkas Imrének, az első típusú 

Szabad Tisza termelőcsoport tagjá-

nak négy és fél holdja u tán 410 li-

ter tej az idei beadása, közel 200 

literrel kevesebb, m in t tavaly. 

Könnyen teljesíti a kötelezettségét, 

mert törzskönyvezett magyar tarka 

tehenétől most a hideg téli napo-

kon is 15 liter tejet fej naponta. 

Az év első napjaiban így teljesít-

hette egész havi -> 45 literes elő-

irányzatát. Mindez annak is kö-
szönhető, hogy Farkas Imre az el-
múl t években nem tétlenkedett és 
a téli estéken két szaktanfolyamot 
végighallgatott, ahol megtanulta a 
szarvasmarha helyes takarmányo-
zását, gondozását. 

A tehéntartás jó jövedelmet biz-
tosít a Farkas-család számára, mert 
feleslegüket a szegedi piacon érté-
kesítik. Az ú j begyűjtési rendelet 
szerint a második tehén után nincs 
tej beadása. Ezért a család tagjai 
úgy határoztak, hogy eltérve ere-
deti szándékuktól, nem adják el 
éves üszőjüket. A beadáson és sa-
ját fogyasztásukon felüli tejet érté-
kesíthetik, ami növeli jövedelmü-
ket, 

Az i n f l u e n z a - j á r v á n y 

Szegeden már csök kenést mutat 
D r . G a j d á n E r n ő n y i l a t k o z a t a 

A megyeszerte fellépett influen-
za-járvánnyal kapcsolatban kérdé-
seket intéztünk dr. Ga jdán Ernő 
elvtárshoz, a megyei tanács egész-
ségügyi osztályának vezetőjéhez. 

— Milyen területeket érint 

megyénkben a mostani in-

fluenza? — kérdeztük. 

— Az influenza-járvány az egész 

megye területére mostmár kiterjedt 

— válaszolja dr. Ga jdán Ernő. — A 

járvány először Szeged város terü-

letén mutatkozott, ma jd Szentes, 

Csongrád, Hódmezővásárhely terü-

letén, legutoljára Makó járás terü-

letén lépett fel. Ezidőszerint a jár-

vány már Szegeden csökkenő ten-

denciát mutat. Ezzel szemben a 

szétszórtabb falvakban a járvány-

terjedés megszokott ú t j ának meg-

felelően jelenleg a csúcspontban lé-

vőnek látszik a járvány: 

— Igez-e, hogy a járványos 
betegség lefolyása nagyon sú-
lyos? 

— Az influenza elég hirtelen, 
elég magas lázzal kezdődik, végtag-
fájás és általános rossz közérzettel 
jár, azonban egy-két napi lázas ál-
lapot után csökkennek a tünetek, 
három-négy nap után pedig a be-
tegek meggyógyulnak. Az influenza 
következtében haláleset még nem 
fordult elő megyénk területén, te-
hát nem súlyos a járvány. Tüdő-
gyulladás igen kevés százalékban, 
sőt csak ezrelékekben lép fel, az is 
inkább csak a gyengébb szervezetű 
egyéneknél. A járvány ezideig még 
komplikációval nem járt. A gyó-
gyulás fontos feltétele az, hogy" a 
lázas állapot megjelenésekor a be-
teg maradjon ágyban. A járvány 
továbbterjedésének meggátlása vé-
gett ne látogassuk a beteget, se pe-
dig a betegség kezdődő tüneteivel 
idegen helyre nem menjünk, — fe-
jezte be nyilatkozatát Ga jdán Er-
nő dr. 

Uj szlovák-játékfilm 

A f iatal szlovák filmgyártás, 
amely az elmúlt esztendőben a leg-
korszerűbb technikai felszereléssel 
berendezett ú j f i lmstúdiókat kapott 
Bratislavában, tavaly cseh filmdol-
gozókkal karöltve, három, egész 
estét betöltő játékfi lmet készített. 
Az első közülük, amelyet m á r ^ e 

napokban mutatnak be a szlová-

kiai mozik, a -«13-a, péntek- című 

vígjátékfi lm. Elkészült a Petr Ji-

lemnicky regénye nyomán fi lmre 

írt -Töretlen föld- és a -Szülőföld-

címen bemutatásra kerülő első szí-

nes szlovák f i lm, 


