
t Szerda, 1949 november 9. 

Ljabb szegedi üzemek csatlakoztak 
B U T ^ 

A sztálini munkajelajánlási mozgalom a Ganz villamossági 
gyár hói kiindulva országos tömegmozgalommá vált. Az a 

forró szeretet, mellyel a dolgozók megteszik a maguk munka jel-
a'tintásait, tanúskodik u soha nem muló hátáról, melyet a ma-
gyar dolgozó nip érez Sztálin elvtárs Iránt. Mindenki örömet 
akar szerezni a nagy Sztálin elvtársnak, felajánlja fokozott jó 
munkáját, a verseny kiszélesítését, a termelés fokozását, a mi-
nőség javítását, a selejt csökkentését: egyszóval a szocializmus 
fokozottabb ütemű építését. Ezzel a jelszóval: zTudjuk, hogy 
Sztálin elvtárs, a ml népünk nagy barátja ennek örül leg-
jobban!*  1  1  1 ' 

Látszatra szürke számok a felajánlások százalékai, de mö-
göttük ott van ezrek, tízezrek öntudata, szeretete, mely szüle-
tésnapjára munkából összeállított csokrot helyez a békelábor 
uagy vezérének asztalára. 

Munkamódszeráfc^tás, rsvnoségi verseny 
a DEMA-ban 

Vörös lepel az asztalon, rajta 
díszes emléklapok, Sztálin elv-
társ képéveL Háromszáz ember 
izyeksiík az asztaL közepébe 
férkőzni a DÉMA cipőgyár kul-
túrtermében. Mindenki kíván-
csi az emléklapokra, Fetter Ist-
ván szabász is, hiszen nemso-
kára 6 is kap egyet ezekből 
az emléklapokból, csak azon 
már azt is feltüntetik, hogy 
16, Fetter István hogyan fejezte 
ki szeretetét a nagy vezér, Sztá-
lin elvtárs iránt. 

Röpke értekezlet, párszavas 
beszámoló és máris a magasba 
fcmelkedik Fetter István keze: 

— Háromszázalékos terme-
lésemelést ajánlok fel Sztálin 
íivIÁrs születésnapjára. 

Sebestyén László, Olasz Má-
ria. Sz-obácsi Anita brigádjaik 
»>; ében ajánlják fel százalé-

Íaikat. A dám né a tűzők, Vér 
lezső a csákozók nevében be-

Izél, Rózsahegyi István a gép-
ierem neveljen mondja a sza-
kokat, amikor kijelenti, hogy 
k'.t adják, ami a legszentebb: a 
Inunkét. 

Mindenki beleveszi felaján-
lásába a minőségi muntnát, inig 
jrégüi Pásztor F.lcmérnő kimond-

Íi azt, amire az egésx üzem gon-
.ol: 

— Minőségi versenyre hívjuk 
összes endlizőket! " 

Ifeiocrger ,Táno«nő cvikkoló 
ötszázalékos termelés mellett 
•gyéni versenyre hívja Knrtino-
liesnét, Farkns Józsefné élmun-
kás a gépteremből megfogadja, 
oogy munkamódszerének átadá-

sával üzemrészében négjy száza-
lékkal emelik a termelest. 

A Gázgyár felajánlásai 
A Gázgyárban kedden kora 

reggel gyűltek össze a dolgo-
zók, hogy megtegyék munka-
felajánlásaikat Sztálin elvtárs 
születésnapjára. A Gázgyár dol-
gozói kivétel nélkül tettek mun-
ka felajánlást. 

Gémet, Sándor seeédgázszeielő 
20 használaton kívüli gázoszlop 
határidő előtti kiszedését aján-
lotta fel a brigád tagjai nevé-
ben. Otrula Antal gázszerelő el-
vállalta., hogy a most épülő 
munkásbérház gázszerelését há-
rom nappal a kitűzött határidő 
előtt elvégzik. László Pál gáz-
mérőhitelesítő azt fogadta meg, 
hogy a december 31-r« e'ő'r'.ny-
zott Hitelesítést december 21-re 
befejezi. 

S:aivad09 István előfütő, él-
munkás csoportja nevében to-
vábbi önköltsége- ökkentést aján-
lott, fel s egyben kihívta a többi 
fütőcsoportot versenyre a fel-
ajánlott munkák 100 százalékos 
elvégzésére. 

Lőrinc István mérő felöntő fel-
ajánlotta, hogv a napi mérő-
felöntést 30-ról 40-re emeli fel; 
Csánvi István szénhordó pedig 
bejelentette, hogy eddigi napi 
50 mázsa teljesítményét 70 má-
zsára emeli fel. 

A lelkes felajánlásokra Perjés 
Sándor műszaki tisztviselő a 
műszakiak nevében azzal vála-
szolt, hogy felajánlotta valar 
mennyi felajánlott munka mű-
szaki kidolgozását. 

villamossági grár dolgozóinak 
felhívását és á hálózati szerelők, 
valamint az irodai dolgozók is 
megtették értékes felajánlásai-
kat és boldogan Ígérték meg, 
hogy amit • felajánlásban vál-
lainak, azt maradéktalanul tel-
jesítik Sztálin elvtárs születés-
napjára. 

Brigádok a Kotrótelepen 
Hasonló lelkesedéssel tették 

meg felajánlásaikat a Kotróte-
lep dolgozói. Brigádok alakítá-
sával, többtermelés, versenyek 
kihívásával, munkaidőmegtaka-
ritlssai, önköltségcsökkentéssel 
fejezik ki szeretetüket Sztálin 
elvtárs iránt, akinek szabadsá-
gunkat, jólétünket és emelkedő 
életszínvonalunkat köszönhet-
jük. 

Az értekezleteket a dolgozók 

az Internacionálé eléneklésével 

fejezték be és büszkén hagyták 

el munkahelyüket, mert érezték 

azt, hogy a mai napon felaján-

lásukkal méltón készülnek Sztá-

lin elvtárs születésnapjának meg-

ünneplésére. 

A Lerr .ezqyárbon „ m e l e g e n " cdjcsk át a g é p e k e ) 

A sztálini munkafelajánlási 
mozgalomhoz csatlakozott a sze-
gedi "Lemezgyár is. A dolgozók 
Igen lelkes gyűlésen fogadták 
•I a Ganz-gyár versenyfelhívá-
sát s megtették munkafelaján-
lásaikat. Sztálin elvtárs szüle-
tésnapjára. 

Körmendi Tstvánné 2 száza-
lékos termelésemelést ajánlott 
fel, Rác* Hftndnr bejelentette, 
hegy a rönkkihordást ezután 

százalékkal való megrövidítését 
ajánlja fel. 

F.ccker Antal a tömlőszövö-
ben a gépkihasználást négy szá-
zalékkal emeli. 

A cérnázó keresztorsózóban a 
selejtet 0 4-ről 0.25-re csökken-
tik, ami 2200 forint megtakarí-
tást jelent és ezzel fejezik ki 
szeretetüket Sztálin elvtárs iránt. 
A fölvetők 160 százalékról 160 
százalékra emelik fel fermelé-

ti&gy személlyel végzik. DmláS: kenységüket, Tóth László elv-
Istvénnó a termelékenységet "4 j társ egy műszaki brigád meg-
százalékkal emeli, Márton Fr-: alakítását ajánlotta fel még. 
fesébrt a normá ja 10 százalékos ] Szügyi elvtársnö a oérnázóból 
túlteljesítését ajánlotta fel. j december 21-ig 50 egyéni ver-

Fekcte Már a megfogadta, senyzővei emeli az egyéni ver-
hogy csoport ja a teljesitménv : senyzőfc szó má t. 

A Magyar Kender kulturcsoportja 
JUTÁLOMHANGVERSENYT REND 11 
a termelésben élenjáró szegedi dolgozóknak 

A szegedi üzemek dolgozói• 
nak jelentős eseménye 

lesz szombaton este 8 órakor az 
njszegedi Magyar Kender kultúr-
termében. A hároméves terv idő-
előtti befejezése érdekében, 
kulturális sikereink alátámasztá-
saképpen a Magyar Kender 
kultúrcsoporlfa magára vállalta 
a legszélesebb alapokra helye-
zett jutalomhangverseny meg-
rendezését, a termelésben élen-
járó szegedi dolgozók szánuira. 
Ez Szegeden üzemi vonatkozás-
ban újszerű. Az elgondolásunk, 
hogy az összes szegedi üzemek-
ből a termelésben kitűnt munka-
csoportok, brigádok és szemé-
lyek termelési eredményeit ve-
lünk közlik az üzemi elvtársak. 
Mi feldolgozzuk az anyagot és 
a hangversenyt annak a'apjár, 
állítjuk össze, a megfelelő össze-
kötő szöveggel. A hangverseny 
keretében a szegedi dolgozók 
nagy családja tagjai egymásnak 
üzennek, köszöntik a legjobb 
eredményt elért dolgozókat. Az 
egyes műsorszámok között min-

dig másik szegedi gyár termelést' 

erdményeit közöljük. 

Jennek a megmozdulásnak 

óriást a jelentősége, mert 

a dolgozók munkáját, hőst erő. 

feszítéseit és eredményeit dicső-

ítjük zenével, dallal, jobb ered-

mények elérését segítjük. A sze-

gedi üzemek termelési felelős 

elvtársainak meg kell érteni en-

nek jelentőségét és elő kell se-

gíteniük a jutalomhangverseny 

sikerét. Kérésünk annyi a szegedi 

üzemek termelési felelős elvtár-

saihoz, hogy az üzem legjobb 

dolgozóinak eredményeit velünk 

közöljék, jöjjenek el a dolgozok 

minél többen a fatalomhangver-

senyre. Lehetséges, hogy a hang. 

versenyen résztvesz Marosán 

György elvtárs, könnyűipari mi-

niszter és a Magyar Rádió ii 

képviselteti majd magát. Elvtár-

sak, tegyünk meg mindent a ju-

talomhangverseny sikeréérti 

Adók Margit, 

a Magyar Kender 

termelési felelőse-

A DESZKI G É P Á L L O M Á S IS 
még jobb munkával akarja megünnepelni 

SZTÁLIN ELVTÁRS SZÜLETÉSNAPJÁT 
(Tudósítónktól.) Hz elmúlt év vezték meg. A gépállomás nem-

ős7'in nréy Tntimrítg' leeerle! leges 
volt a deszki gépállomás tele-
pe. A volt Récsey-féla majorban 
a traktorok és erőgépek a te-
bé-irstáfilóbaax, nyitott paVábsa 
töltötték a tefeL A gépállomás 
dolgozói ugyancsak a Irrd'ejjben, 
műhely nélkül küzöiölték át a 
téli időszakot. Ma már u'onnan 

épült hatalmas gépszín díszeleg j a községi és népi szervekkel, 

csak munka, hanem kulturális 
központjává Is vált a falunak. 
Szoros kapcsolatot tart fent az 
EPO-Sz é-az MNDSz kuLturcso-
portjaivaL 

A sjépállomás szorosan 

együtt működik 

felemelése mellett 'a gépeket 
menetközben adja á t a követ-
kező műszaknak. 

Munk*sbftfanifás 
az Első Szegedi Cipőgyárban 
Az Első Szegedi Cipősrvá<-ban Vftrsanv-ki<i7á!flVitáa A z E , S o bzecedi Upósvárban 

verseny-mszeiesites • d o k r o z 6 k f i a l t á k azt, hogy 

a Magyar Kenderben december 21-re, Sztálin elvtárs A Magyar Kenderben munka-
idő „tán üzemrészenként ültek 
IBssze a dolgozók. Dubeczné 1.8 
százalékról 1.5 százalékra csök-
kenti a selejtet, ezt ajánlja fel 
Sztálin elvtárs születésnapjára. 
Vichné 8 százalékkal emeli ter-
melését. Borbély elvtárs 10 szá-
zalék gépűlláscsökkentést ajánl 
fen 

A kettes szövődében Tóth mű-
vezető elvtárs a művezetők kő-
»ötti egyéni és párosversenv ki-
szélesítésének megszervezését, 
Szappanos segédmüvezető elv-

szüléésnapiára befejezik 3 éves 
tervüket és ugyanakkor azt 
135 százalékra teljesitik. A 22 
felszólaló között több termelés-
emelés, muukásbetanitás hang-
zott ei. "Banics elvtárs ujitást 
ajánlott fel. Tóth Lajos elvtárs 
versenyre hivta ki társait és 
ezzer bizonyította be Sztálin 
elvtárshoz, váló ragaszkodását és 
szeretetét. 

Értékes fe'alánlások 
a Vízmüveknél 

A Vízmüveknél hasonló lelke-
tár s pedig a szerelési idő tlz eedéasei fogadták el a Ganz 

a (gépállomás területén. Az is-
tállóra se ismerne már rá a 8*olt 
lailáktulajobnos, mert "komoly 
traktorsztnnó építették ál. 

A gépállomás terü'ptén az 
építkezések még most is foly-
nak. Lakásokat építenek a dol-
gozóknak. 

Az uj éoületekben 

uj pépek, silótöltö, tárcsás bo-
ronák, lakókocsik érkeztek. 
Ezekkei egvid'őben modern, vil-
lanverőro berendezett szerszám-
pépek érkeztek a gépállomásra. 
Az uj épületek ós uj fcjépek roeí-
fett ujjáformátódtak a do'gozók 
is. Uj munkamódszereket, ész-
szerű siléseket "vezettek be. A ba-
jai alközponttal egvidőiben a 
deszki gépáfomás két do'gozója, 
Marót! András főigépész és Ku-
bai László kovács is Msérfete-
zett hármas vcfőfijéphuzóvat, 
amit sokkal tökéletesebben ol-
dottak meg, mint bajai társaik. 
A gépállomáson készült húzóval 
a vetési kampányban 576 ka-
tasztrális holdat vetettek el. 

Ez az eredmény 
is nagyban hozzáiáruft ahhoz, 
hogy a szentesi alközpont ver-
senyében a deszki gépállomás 
az első helyre kenőit átlagba 
328 pont eredménnyel. Nagyban 
hozzájárult ehhez; a Sikerhez a 
traktorjsták közül 7.o nbori Vil-
mos, akt a 44-414 munkahétig 
3776 pontot teljesített, fis Kó-
szó Ferenc, aki erőgépével 516 
holdat szántott fel, pontteljesit-
menye 3675, üzemanvagfogyasz-
tása pedig 71 százalék volt. 

A j ó eredmény elérésébea 
hozzájárult még az ts, hogy a 
munkákat a földmüvesszövetke-
zeteken keresztül szo os kap-
csolatban a DÉFOSí-tóttszea-

így szoros kapcsolatban van a 
falu életével. És legközvetlenebb 
sesátőlársa a termelőszövetke-
zeti csoportoknak. így adódott, 
hogy olyan termelőcsoportok i s 

'— mint a deszki >Haladási —, 
amelyek nem rendelkeznek ló-
val, igúsállatokkal, az ős/i ve-
tési munkákat még a határidő 
előtt befejezhették. Nagy segít-
séget nyújtanak a gépállomás 
mezőgazdászának szaktanácsai a 
földművelésben, állatén vesztés-
ben a termelőcsopoctoicnak. 
Nem egvszer megtörtént, hogy 
a pihenőben levő tralctoristák 
segi tettek a termelőszővetloezeti 
csoporttagoknak a kukoricaszár 
betakarításánál. A munkán ki-
vüi 

politikai 
fejlődésükben is 

támogatják a termelőszövetkeze-

ti csoportokat. 
A deszki gépállomás dolgozói 

valamennyien kivették részüket 

az őszi szlntás vetési kampány* 
ban elért eredményekből. Eddigi 
jó munkájukat most tovább 
akarják fokozni. A bajai su-
márpusztai gépállomás dolgozói-
nak munkafelajánlását követva 
Sztálin elvtárs hetvenedik szü-
letésnapja alkalmából hálá juk 
jeléül ígéretet tettek, hogy a 
gépállomás erőgépei üresjárat 8 
negyven méterre csökkentik, a i 
üzemanyatímegtakaritist és ke-
nőanyagfogyasztást tíz százalék-
kai csökkentik. 

Külön felajánlást tett még 
Döme András brigádja. FoenJ. 
jók, hogy az őszi szántási kam-
pányban 

három, erőséppel 

500 hold méi\szántást 
végeznek ei és üzemanvagio-
gyantásukat 12 százalékkal c ök> 
kéntik. Egyénileg Zorobori ViW 
mos traktorvezető 200 hold mély 
szántás elvégzésére vállalkozott. 
Kószó Ferenc brigádvezető szia. 
tén 200 hold mélyszántást vál-
lalt 15 százalékos üzemanyaga 
meg ta kari tássaL 

A deszki gépállomás példái* 
a munkafegyelem megszilárdít 
tása és a szocialista munka-
versenv kiszélesítése tercn elérti 
eredményei követésre méltók. A 
nagyszegedi gépállomások köve-
tik is ezt a példát, hasonló 
munkafelajánlásokkal, hogy 
méltóképpen, ünmecrijük. meg 
nagy tanítónk, Sztálin elvtán 
születésnapját. 

Köteles János 

Teljes erővel folyik a mélyszántás 
a kiskundorozsmai halárban 

r(Tudósítónktól) A kiskun-
dorozsmai dolgozó parasztok 
teljes erővel nekiláttak az 
őszi méiyszántási munka el-
végzésének. Segíti őket a 
munka elvégzésében az álla-
mi gépállomás, több traktor 
szánt éjjel és nappal a kis-
kundorozsmai határ földjén. 
A méiyszántási munkában a 
termelőcsoportok j árnak az 
élen és muta t j ák a példát. A 
munká t kissé hátráltatta az 

elmúlt napokban az esőzés, de 
ma má r ú jabb lendülettel fo-
lyik a munka. 

Az őszi méiyszántási mun-
kát ü lés Anta l Arpád-u. 47, 
Vass Mihály Maros-u. 24, J e . 
nei Elek Szcchenyi-u. 48, Ke* 
resztes Mihály Munkácsi-u. 
35 és Tóth Imre Erzsébet-u, 
14 szám alatti dolgozó pa-
rasztok példátmutatóan már 
befejezték. 

(V. B.) 

E r ő s í t s d a p á r í s a f i ó l l 


