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Aprilis 4. nemzeti ünnepünk!
Irta:

SIPOS BÁLINT MDP titkár

.

Mit jelent nekünk magyar dolgozóknak és az egész magyar népnek ez a nap? Ez a nap
jelképe annak a határkőnek, amelynél alapj' an változott meg népünk élete. Ez a nap történelmünk legjelentősebb dátuma. Ötödik évford 'ja annak, hogy a dicsőséges Vörös Hadsereg segitségével a dolgozó magyar nép felszabad
földesurak és kapitalisták rabságából, leverte magáról azokat a bilincseket, melyeket elnyo
kizsákmányolói évszázadokon át rákényszerítenek.
A magyar nép szerétettel és háláv
1ezekhen a napokban elsősorban felszabadítónk,
barátunk és tanítónk:
a nagy Szovjetuni
/,séges Vörös Hadsereg és annak nagy vezére
Sztalin elvtárs felé. Mi magyar dolgozó
etetlen tartozásunk teljes tudatával gondolunk
minden katonáj ára annak a hadseregne
talingrádtól
Berlinig űzte a német fasizmus
fegyveres banditáit, s különös szeretett
meg azokról a szovjet hősökről, akik a harcok során a mi hazánk és a mi gyár
ásáért adták életüket és vérük árán tették
szabaddá földünket.
, a legnagyobb lehetőséget adta a magyar
1945 április 4. az a nap, am
'mogatással
segítette a magyar munkásnép kezébe és az azóta eltelt öt es
udi on. A
.
zabadítő
osztályt, dolgozó népünket, hogy e
akosi elvhadse
szakaszában
társ ér
helyes útját,
a feladatok
vezette döntő
diadalmasan befejezte
Ilyen fe a
élkül, hogy igénybe vette
a fasiszta háboru álta
tségét. Három éves tervünk
volna az imperialisták so
sitása mely véglegesen megszünsikeres befejezése után a to
ozó népünk jólétét és lerakja a
teti hazánk elmaradottságát.
szocializmus csiráit hazánkb
Ma felszabadulásun
élesebb a harc a szocializmus,
a Szovjetunió által vezetet
'bora között. Az amerikai imperializmus az, amely m
sizmus örökébe lépett. Mivel
róhatnánk le méltóbban
k megalapozásáért az elesett
szovjet hősök iránt, min
Szovjetunióval és erősÍtjük
szolidarításunkat
a szab
.. k érdeke éppen úgy mint
április 4. szelleme arra
béke frontján.
A magyar bást
' sabb módja a jó munka.
A jő és egyre jobb
lgoző közvetlenül hozzái~rulhat a béketábor
a
Cipőgyár dolgozóira is.
Nekünk is jobb és
munkával kell ünnepelnünk felszabadulásunk
' 5· erősíteni a béketábor
erejét. Ezt üzemün
dolgozői át is érzik, amit az bizonyít legjobban, hogy az egyéni verseny, a
munkafelajánlás
eddig soha nem tapsztalt lendületet és lelkesedést ért el.
Felszabadulásunk
nagy nemzeti ünnepén arra teszünk igéretet, hogy az április 4. adta lehetőséget a legmaradéktalanabbul
valóra vált juk azáltal, hogy felajánlásaink és munkaveraenyünk
által termelésünket uj, magasabb szintre emeljük és április 4. után a Szovjetunió és a nagy Szlálin vezette béketábort még jobb és eredményesebb munkával erősítjük,
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Legjobbjailll~április Li-én.
Az elmunlt héten kiosúcsosodott az április 4-re tett felajánlások munkaláza.
Az egyéni
felajánlások
száma üzemünkben 820 fölé szökött, de még
számos olyan
munkatársunk
akad, akik a "tizenkettedik órában"
tette meg felajánlását
- kihangsúlyozva bennük azt,
hogy legnagyobb nemzeti ünnepünk tiszteletére, annak előestéjén kivánják termelékenységüket fokozni és ezen túl
további jobb munkájukkal hozzájárulni
április '4. adta célkítüzések megvalősitásához.
Lapunk március 30-i számában kiragadtuk az egyes műhelyrészek
kimagasló teljesitményeit,
de valójában
csak
most, a termelési adatok birtokában adhatunk valódi képet
arról, hogy kik is azok a dolgozők, akik százalékban kifejezve az egyes üzemrészeken
a legjobb teljesitményt
nyujtották. A teljesitmények forintértékének kiszámitása csak a
jövő hét folyamán készülhet el
és akkor válik majd valójában
el, hogy egyénileg és kollektive, hogy teljesitették
a dolgozók, illetve a Tisza cipőgyár
közössége az április 4-Í felajánlásokat. De vegyük sorjába az
egyes üzemrészeket :
A 3331 műhelyben sorrendben a következők
érték el a
legjobb százalékos
teljesítmé
nye ket : Lucza Gábor 196, Kovács József 192, Kiss Antalné
184, Molnár Antalné 178, l\1akai
János, Varga Gábor, K. Nagy
Jánosné és Emődi László 172,
Kovács János 170, H. Nagy
Erzsébet 164, Burzi Erzsébet
158, Sipos Bálint 150, Vlaszák
András 149, Oláh Zsuzsánna
101:3,Magony Imre 13B.
A 3332 műhely legjobbjai a
következők:
Lipka Istvén
274,
Janurik
György 190, Polyák
András és Gajdos István 173,
Kiss Verona 165, Szécsi Ferenc
164, Káposztás Sándor II. 160,
Goda Jenő és Vass Zsuzsa 152,
Oláh György 147, Hochan Margh 14ó, Gál József és Murányi
Erzsébet 137.

A 3333 műhelyben a következők bizonyultak a legjobbaknak : Dávid János 248, Szőke
Gábor 226, Benkő István 218,
Pető Mária 194, Kóródi Julia
173, Nagy Tamásné 164, .Soős
Sándor 163, Kiss Pálné ISI
Gulyás Ferenc
139, Székács
István 136, Káposztás
Klára
135, özv. Fülöp Józsefné 133,
Goldstein
Róza és Hegedüs
Etel 124, Fazekas János 120.

A 3334 műhelyben vannak a
legmagasabb százalékos teljesitmények: Gyergyádesz Lászlóné
285, Sallai Emilia 247, Gombás
Imre 243, Biró Károly 239,
Papp István 237, Kalóz Mária
23ó, Hrutka Erzsébet 227, Juhász Sándor ~26, Szabó József
lll. és Czető László 224 Czető
Mihály 217, Kiss P. Róza 213,
Tóth GábOl" 212, Molnár Eszter
202, Bárándi Sándor 200.
A 3335 műhelyben a sorrend
a következő: Olasz Andor 320,
Gali István 283, Király Rudolf
257, Farkas Sándor 20S, Jenei
János 201, Bohács Róza 196,
Abrahám
Lajos 192, Kovács
Lajos 190, Kovács József 189,
Talabiresuk László 187, Munkácsi Pál 174, Benyovszky Ferenc ]53, Kovács László Ill.
149, Legeza József 145, Tomeg
József és Nagy László 134 százalék.
A 3336 műhelyben a következők tüntek ki: Kiss Pál és
H. Nagy Pál 236, Késmárky
Julia 240, Gál Sándor 233 Csikós Sándor 211, Almási András 19a, Kádas Antas 194, B
Lőrinczy Rozália 193. Bódi Elvira 190, Bakator Jáuos 184,
Kádas János 174, Glembóczki
János 173, Dudás Rozália és
Romer Julia ]64, Kedves Domokosné 163, Hegedüs Mál'Ía
és Zombori Katalin 162, Urbán Magdolna ISB.
A 3337

műhelyben

a követ-

kezők érték el a legjobb százalékos teljesitményeket : Fazekas
Sándor, Fekecs Lajos és Mészáros János 282, Péntek Mik-

lós 225, Jenei János 211, Jőzsa

Kálmán
185, Purgel Ferenc
176, K. Nagy Sándorné 168,
özv. Jőzsa Ferencné 166, Biró
József 175, Bársony Julia 161,
Pányi Teréz, Kalmár János 156,
és Rolykó Gusztás 156, Szatmári Ferenc 151 százalék.
A 3338 műhelyben élenjár6k
nevei és teljesítményei
a következők : ifj. Pápai Jánosné
204, Angyal József Enyedi József 166, Rab László 148, Klinesik János 144, Nagy József II.
137, Trenovszky
János 131,
1\'1arton Magdolna és Juhász
Mária 130, Molnár János és
Benyus Mihály 130, Sebestyén
László 126, Gál Sándorné éiJ
Vince Teréz 125 százalék.
A 3341 műhely a gumigyárban a következők tüntek ki jó
teljesitményükkel:
R. Kiss Mihály 257, Székács Sándor 242
és ürge Ferenc 242, Czuezor
József 227, Kiss Anndrás 209,
Szalai Pál 201, Trenovszki János 197, Csató
Sándor 194,
Kondor Ferenc 178, Mezei Károly 177, Lázi Mihály 172, Sipos János és Takács József 169,
Balogh Ernő 148 és Petes István 145 százalék.

A 3343 műhelyben Nádas
István 214 százalékot ért el.
Öt Méri János és Cseuz Lászlő
követik 160 százalékos teljesítménnyel.
A 3344 műhelyben a következők bizonyultak
a legjobbaknak : Madarász Imre 236,
özv. Juhász Ferencné, id. Tóth
János, Balla Illona, Pakay Sándor és Halász István 222, Hubai
István,219, Szabó Istvánné 183,
Buzi István 180, Benyus Ferenc
179, Mancza Jánosné,
Bácsmegi Mihály és
Szűcs
Károly 167 százalék.
A 3345 műhely legjobbjai a
következők:
Sin dely Katalin
223, Pacsk6 Rozál 175, Garai
Gizella 174, C. Szabő Piroska
170, Neuvirt Irén és Gál Éva
169, özv. Nagy Jánosné és Deák
Róza 168, Hegedüs Józsefné
167, Tóth Ilona 162, Cseres

Tisza N. V. űzemi
Ferencné 158, Tóth Mária és
Netyó Etel 156, Takács Jánosné és Tassi Erzsébet 155,
Bakos Jánosné
g7,
Fekecs
Gábor 145 százalék.
- A fő üzemrészek után most
nézzük meg a segédüzemek
dolgozóit is, hogyan teljesítették felajánlásaikat, illetve milyen százalékos teljesitményt
órtek el a Felszabadulás ünnepéig:

A

cipőraktárban

működö
"Népsport
brigád"
10 tagja,
névszerint:
Szlankó
András,
Cser Ferenc, Kakuk György,
Sütöri István, Csató Kálmán,
Sárközi Ferenc, Arany Mihály,
Püspök István, Bálint András
és Vass Imre egyaránt 235 százalékos teljesitményt ért el.

A 760 osztályon a következö
kiugró
teljesitmények
voltak: Kovács János 325, Mucsányi István 189, Bilicz Lajos 186, Varga István 180,
Bali János 167, Feitscher Ferenc 145 százalék.
A

lakatos

üzem

dolgozói

- avasasok
- a felszabadulás óta számtalan esetben tettek tanubizonyságot
önfeláldozó munkájukról - és amit
vállaltak azt mindenkor teljesitették is. Magától értetödö
ezek után, hogy április 4-i felajánlásaikat
kettőzött
szorgalommal, gonddal végezték el
és hogy azokat idő előtt teljesítették ; Nagy Sándor, Tóth
Imre, Arvai János lakatosok és

Kovács Ferenc segédmunkás 8
nappal a kitűzött határidő előtt
teljesitették vállalásukat, az építendő 2 db új B. W, kazán
első vasszerkezetét. - Hajdu
Attila vállalta és idő előtt készítette el az új textilrolnizó
gép tervezetét
és rajzait. -

Schmidt Béla, Klincsik János
és B. Hegyes János vállalták
és elkészítették a szabászkéseket készitök részére az egyéni
teljesitménybérezéshez
ezükséges táblázatot. - Külön dicsé-

.J

Hirad6

retet érdemelnek Ivanics Lajos,
Horváth Ferenc és Magera Béla
ö n fel áld oz ó munkájukért,
amellyel egy éjszaka folyamán
kijavitották és üzemképes állapotba hozták a tűzkárt szenvedett textilragasztógépet.
Ezzel
nemcsak,
hogya
zavartalan
termelést biztosítottak,
hanem
hozzásegítették a textilragasztó
és gumigyári műhelyeket vállalásaik teljesitéséhez,

Külön meg kell még említenünk vállalatunk nyomdájának dolgozóit, névszerint: Elekes László, Lukács Sándor,
Bús András, Lakatos Gabriella
és Poroszlai Emmát, akik felajánlásukat 7 nappal a kitűzött határidő előtt 15 százalékkal túlteljesítették ..

Néhány 8ZÓt kell ssőlnnnk
üzemi étkezdénk
dolgoz6iról
is, akik közül Szabó István é&
Vidák Sándor kezdeményezése
lehetövé tette az üzemi konyhán a gőzüstök beállítását. Ez.
által könnyebben,
olcsőbban
és higienikusabban
tudják az
ételeket elkésziteni,
nem beszélve arról, hogy ezáltal é"ri
16.000 forint megtakarírást
értek el. - A takarékossági .zellem azonban a konyha többi
dolgozóját is áthatja, ennek
eddigi eredménye az lett, ho-gy
az eddigi 16 q fa és 5-6
q
szén havi szükségletet Ieszorították 5 q fa \é~ 2-3
q szén
felhasználásra. Aprilis 4. méltó
megünneplésére vállalták, hogy
ezt a szükségletet további 20
százalékkal csökkentik.

Versenyfelh,ívás!
Elvtársak! Duna Cipőgyár dolgoz6i t
Hatalmas az a lendület és lelkesedés, amellyel
legnagyobb ünnepünknek,
április 4-nek megünneplésére
készülünk. Felajánlásainkat egyénenként és üzemrészenként is túlteljesítjük, mert ily m6don akarjuk kifejezni
hálánkat a nagy szovjet nép és annak nagy vezére Sztálin elvtárs iránt, annak az évfordul6nak alkalmából, mely
lehetövé tett számunkra azt, hogy szabad hazában szabadon élhessünk és versenycinkkel meggyorsítsuk
szocialista hazánk építését.
A fentiek jegyében nagy örömmel vettük é8 "ritattuk meg röpgyűléseinken
a Rákosi Mátyás művek
nagyszerű
kezdeményezését
és elhatároztuk,
hogy az
alábbi pontok alapján páros versenyre hívunk ki benneteket, a Duna cipőgyár dolgozóit:
1. Min6ségjavitás.
2. Selejtcsökkentés.
3. Önköltségcsökkentés.
4. Mennyiségnövelés.
Reméljük, elfogadjátok kihívásunkat, hogy m6g
több és jobbminőségü
lábbelivel tudjuk előrevinni a
dolgozók életszinvonalának
emelkedését, hogy megtörjük
az imperialista háborus uszitók próbálkozásait és szilárd
támasza legyünk a békének.
Martfű, 1950. április 4.

._"'magyar dolgozó nép sohasem felejti el, hogy a
~-",nagy Szovjetunió, Sztálln elvtárs vezetése alatt verte
-le kezeiről a bilincseket!

Tisza

N. V. üzemi Hiradó

.A Magyar Rádió hangversenye
Martfűn.
1950. március 25-én jelentős esemény színhelye volt
üzemünk. Felszabadulásunk
ötödik évfordulójára tett felajánlásaink jutalmául
eljöttek hozzánk a rádió dolgozói, hogy
szfnes műsorral szőrakostassák dolgozóinkat.
Nagy várakozás
előzte meg a rádiő munkatársainak szereplését, hiszen ez volt
az első alkalom, hogy ilyen formában tüntette
ki népi demokráciánk üzemünket.
A rádiő martfűi szereplése
alkalmából
azt hiszem
mindannyian megkaptuk azt a kedvelt szórakoztatási műfajt,
zeneszámot, prózát vagy párosjelenetet,
amely bennünket a
legjobban szórakoztat. Jóleső érzéssel láttuk, hogy mennyire
más ez a rádió - a dolgozó nép tudásának,
kulturájának
fejlesztője - mint a régi Magyarország rádiőja, mely csak az
uralkodó osztály kedvtelés ének, olcsó, léha szórakozásának
volt beállítva és a munkásosztályhoz
semmi köze nem volt.
A Szovjet Hadsereg felszabadító harcának köszönhetjük, hogy ma már a rádiő is a dolgozó népé. Sikerült megsemmisíteni az ott meghúzódó aljas árulőkat, kémeket, mint
amilyen Jusstus Pál volt. Azóta jelentős változás állott be a
rádió vezetésében.
Ma már szórakoztatva
neveli a város és
falu tanulnivágyő fiataJjait.
Műsorában váltakoznak a könynyebb és nehezebh műfajok; a magasabb szocialista kulturát,
a realizmust sugározza szét az éterbe, így tölti be azt a helyet amit uj társadalmunkban
a rádiónak be kell töltenie.
E hangversennyel olyan ajándékot kaptunk a rádión
keresztül népi demokráciánktóI,
amit csak úgy tudunk meghálálni, ba a muukaversenyt
még szélesebb alapokra helyezzük és még tevékenyebben vesszük ki részünket
szocialista
hazánk építéséből.
Erdei IJnréné

I

Külön meg kell emlékeznünk egészségünk legfőbb martfűi
őrének, Dr. Gergely
Tibor üzemi orvosunk április
4-i felajánlásáról. Nevezett vállalta, hogy április 4·re befejezi
a martfűi általános iskola hallgatóinak, akik nagyrészt dolgozóink gyermekeiből
tevödnek össze, fogászati szakvizsgálatát és szakkezelését.
Dr.
Gergely Tibor ezen vállalását
a kitűzött időre teljesitette is.
Beszámolónkat a vállalat vezetölnek és szellemi dolgozóinak április 4-re tett felajánlásaik ismertetésével zárjuk be.
Vállalatunk
vezetői jó példával jártak elől ebben a moz-

is Liebe István vezérigazgató, Kiss János il. b.
titkár, Sipos Bálint párttitkár,
Stanga István műszaki igazgató, Dr. Babinecz László adminisztrativ igazgató, az egyes
galomban

üzemek és osztályok mesterei,
ellenőrei és vezetői nem késlekedtek felajánlásaikkal
április
4. munkával való megünnepléséhez hozzájárulni. Felajánlásaik visszatükrözik azt az eltökélt szándékot,
hogy szívvel,
lélekkel szolgálják a szocializmus es béke ügyét, hogy rendíthetetlenül
követik népünk
felszabaditójának,
Sztálin elv-

társ legjobb magyar tanitványának, Rákosi
'elvtársnak
utmutatásait, - A szellemi dolgozók hitet tesznek az ötéves
terv és a fizikai és értelmiségi
dolgozók szétbonthatadan
egysége mellett.
Az egyéni
versenyzők
számának
ugrásszerű növekedése, az üzemben
működő brigádok szaporodása,
a sok nagyszerű teljesitmény
és gyártmányaink minőségének
növekedése mind azt bizonyitják, hogy vállalatunk nem csak
külsőleg változott meg, hanem
belső lelkülete is nagy javuláson ment keresztül. Egyre töbh
és több munkatársunk
válik
öntudatosabbá,
egyre többen
lesznek a szocializmus harcos katonái és egyre többen tekintik
'a magyar munkásosztály
boldogulását
szívügyüknek.
Az
április 4-re tett felajánlások
lelkesedése biztosíték arra, hogy
a. Tisza cipőgyár N. V. dolgozói a jövőben még nagyobb
lelkesedéssel, még nagyobb odaadással fogják kivenni részüket a szocializmust
épitő 5
éves tervünk sikeres megvalósításáből.

ÜZEMÜNK DOLGOZÓINÁL
április 4. méltó megünneplésének vágya nemcsak a munkateljesítmények fokozásában, hanem a munkahelyek
feldekorálásában is megnyilvánul. Akár
merre jártunk szombaton -délután a munka befejezése után,
minden
műhelyben,
minden
üzemrészen lázasan tevékenykedtek
munkatársaink
azon,
hogy munkahelyeik a nagy naphoz méltóan feldíszítsék, hogy
április 4. előestélyén már ünnepélyes keretek között érjék
el az eddiginél is nagyobb teljesítményüket, - Az üzemi bizottság a legszebben feldíszített
üzemrészeket
értékes
könyvjutalomban részesíti.
TISZA N. V. űZEMI HlRADÓ
Az üzemi háromszög
megbizásáb61 azerkeszti: Erdei Imréné, Palatinusz
István,
Ruják Endre.
~
K6azült:
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FELSZABADULTUNK !
A Tisza cipőgyár N. V~ dolgozói által Hazánk felszabadulásának
ötödik évfordulójára rendezendő ünnepség műsora 1950. április
4-én:
Reggel 7 órakor:
9 órakor:
10 órakor:

Zen é s ébresztő.
Felvonulás.
Ünnepség a Szovjet Hősi emlékmű előtt:
1. Himnusz
2.· Szavalat
3. Ünnepi beszéd
4. Szavalat
5. A SzIT ünnepi beszéde
6. Az emlékmű megkoszorúzása
7. Internacionálé
Budapest NB 1.
kézilabdamérkőzés a sportpályán

14 órakor: BDSE Martfű-Kistext

18 órakor: Szinelőadás a kulturteremben.
Szinre kerül a "Bécsi diákok" című
•
operett. Előadja a Tisza N. V. kulturgárdája.
Az előadás után tánc éjfélig.

Örök hala és hűség a felszabaditó Szovjetunió, a dicső Szovjet Hadsereg, népünk barátja és tanitója a nagy Sztálin iránt!

JI

Aprilis 4.
Ma van 5 esztendeje annak, hogya nagy Sztálin elvtárs vezette Szovjetunió dicsőséges
hadserege felszabadította hazánkat a Hortysta, Szálasi fasiszta brigantik szörnyű elnyomatása alól.
Ezzel a soha meg nem hálálható
ténnyel, hogya Vörös Hadsereg katonái életüket, vérüket áldozták más nemzetek, köztük a mi országunk, dolgozó népünk szabadságáért, függetlenségéért
és ezzel örök időkre megszabadították népünket az elnyomás, a kizsákmányolás, a jogfosztottság
barbár
állapotától,
kitörülhetetlenül
beírrák
nevüket
nemzeti történelmünk
aranylapjaira.
Emlékezzünk meg tehát a hatalmas Szovjetunió népe, a szabadságunkért véráldozatot hozó Vörös
Katonák, a dicsőséges Vörös Hadsereg és nagy vezéréről Sztálin elvtársról.
Soha el nem muló hálával, szeretettel és örök barátsággal viszonozzuk azt, hogy lehetővé
tette számunkra is, hogy belépjünk a szabadságszerető népek táborába és építhessük mi is szebb,
boldogabb jövőnket, a szocializmust. Igy léptünk mi 5 esztendővel ezelőtt a földesurak. a nagytőkések rabigáját lerázva a népi demokráciák sorába. Igy vált lehetségesé, hogy Rákosi elvtárs sal
az élen, Pártunk a Kornmunista Párt vezetésével építhetjük a dolgozó nép államát. Rákosi elvtárs vezetésével leküzdöttünk
minden, eddig elénk tornyosuló akadályt. Pártunk vezetésével államosítottuk anagyüzemeket,
bankokat, bányákat, iskolákat. Megszüntettük a kapitalista termelési
rendszert, helyébe a szocialista termelési módot, a tervgazdálkodást tettük. Megszüntettük a kizsákmányolás évesredes uralmát. Dolgozó népünk nem kizsákmányolt
pária többé, nincs kiszolgáltatva a főldesurak, tőkések kénye-kedvének, nem fenyegeti a kapitalizmus
átka, a munkanelküliség réme. Mindezt az alapvető tényezőt a Szovjetunió
baráti támogatásának, a Kommunista
Párt és Rákosi elvtárs bölcs vezetésének köszönhetjük.
Most pedig az ország dolgozóinak nagy
lelkesedése, a szocialista munkaverseny, a Sztahanov-mozgalom fejlődésének
méretei hizonyítják
Pártuk helyes irányvonalát. Dolgozóink mind többen és jobban értik meg, hogy egy új, magasabb társadalmi
rendszert
építünk,
több anyagi javakkal, több kulturával,
magasabb
életnívóval,
amelyet csak fej lett technikával,
iparositott
mezőgazdasággal nagyüzemi termelési móddal a munka észszerűsítésével, új munkamódszer
elsajátításával a termelékenység állandó
fokozásával érhetunk el. Ezt tudjuk mindig többen és többen és ezért vesz mindig nagyobb és
nagyobh lendületet a szocialista munkaverseny, a sztahanovista mozgalom.
Látjuk, érezzük és tudjuk, hogy miénk a föld, a gyár és miénk az ország, magunknak
építjük. Ezzel alapvetőt-n megváltozott dolgozóink
viszonya a termeléshez, a társadalmi rendhez.
Azért tesznek ujabb felajáulásokat, mert tudják, hogy ezzel az imperialista háborus uszÍtók ellen
foglalnak állást és erősítik a békeszerető népek táborát, jövőnk, fejlődésünk
biztosítékát.
Igy a
nagy Szovjetunió és a békeszerető népi demokratikus nemzetek taborával együtt menetelhetünk
a biztos jövő, a szocializmus felé,

Vállalatunk
bensőséges ünnep keretében hódol az elesett Szovjet Hősök
emlékének.
iUinden egyes dolgozónk tartsa elsőrendű kötelességének azt, hogy legnagyobb
nemzeti iinnepiinkiin. személyes [elenlétéuei tegyen hitet soha el nem múló hálánkról
és ragaszh-odásunkról a Szovjetunió iránt. Legyen az április 4-i iinnepség és felvonulás a Tisza cipnp:yór dolgozóinak egységes tüntetése a Szovjetunió és Sztálin elvtárs,
a Párt és Rákosi elvtárs - a béke és a szocializmus mellett:
Éljen a szovjet-nIagyar nép örö),- ba.·átsága!
Éljen április 4-e, hazán!i. felszabadulásának nagy ünnepe 1
LIEBE ISTVÁN
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Örök hála a felszabadító

Szovjetuniónak ! -

