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Varga emléklapjára ezt irják majd: 

„TÚLTELJESÍTETTE" 
A nagyszegedi üzemek dolgozói szivük minden melegével ad-

iák több és jobb munkájukat Sztálin elvtárs 70. születés-
napja méltó megünneplésére. Az üzemekben százak és százak dol-
goznak keményen sztálini munkajelajánlásuk teljesítéséért — 
igy a legméltóbban fejezik ki hüséaSkef, hálájukat Sztálinnak és 
népének. 

II szegedi üzemek dolgozói megkezdték 
a sz álini munka'elajáolásot leljesiíését 

Napokkal emelőit történt a Sze-

gedi Kenderfonóban. Joó Má-

tyásné gillfonós a következőket 

mondo'.ta az üzemi gyűlésen:»Én 

Sztálin elvtárs 70. születésnap-

fára terme'étem) kétszázalékos 

emelését ajánlom fel.* Varga 

Sándor pedig igy szólt: r,Tér-

mei ésem Hz százalékkal emelem, 

mert nincs olyan, aminek Sztá-

lin elvtárs jobban örülne, mint 

a ml fokozo't munkánk.* S ilyen-

formán tették, teszik a sztálini 

munkafelajánlásokal a szegedi 

üzemek gazdái. 

E n r é k J a p 

e fonógép fölött 

Nem üres fogadkozás a válla-
lás. fl sok, már teljesített fel-
ajánlás, jobb eredményei közül 
vegyünk ki kettőt, nézzük meg, 
hogyan tett eleget szavának Joó 
Má'yásné gillfonós, Varga Sán-
dor anyaghordó — a Szegedi 
Kender két dolgozója. 

Joó Mályásné fonógépe fölött 

( gyönyörű emléklap. Ezt irták rá 
ragyogó be ükkel: Munka fetafán-

Jás Sztálin elvtárs 70. születés-
. napjára. Joóné munkta közben 
j többször rápillant és olyankor 
: mindig uj lendülettel lát mun-
! kához. 

Méltó ajándék 
fl felajánlás megJevése után 

már az első napon emelkedett 
a teljesítménye. Nem sokkal, 
csak 0.5 százalékkal. Mégis bol-
dog volt, mert tudta, a többter-
melésért folyó harcból győztesen 
kerül ki. S három nap ulán már 
227.2 kiló fonalat dolgozott fel 
8 óra alatt, 1.3 százalékkal töb-
bet, mint felajánlásának megté-
tele előtt. Még 0.7 százalék hi-
ányzik és teljesiti sztálini mun-
kavállalását. 

— Néhány nap — mondja Joó-
né — és elérem a kétszázalékos 
többtermelést. Munkámban segit 
a Párt és Rákosi elvtárs útmuta-
tása... A több és jobb munka 

\ méltó ajándék Sztálinnak, nagy 
barátunknak. 

Varga Sándor antjaghordó 
példát vett a szovjet sztahano-
vistáktól és ugy indult el telje-
teljesitenl sztálini munkafelaján-
lását. 

Mór túlteljesítette 
vállalását 

December 21 még mesze, 
de Varga már teljesítette, sőt 
tul is telfesitette munkafelaján-
lását. ígérete előtt 125 száza-
lékban teljesitette normáját, ma 
már 146 százalékot termel — 
vállalását 11 százalékkal szár-
nyalta tul. 

— Ez a legkevesebb — álla-
pilotta meg —, amit tehetünk 
minden dolgozó vezéréért, Sztá-
linért. Igyekszem, hogy mégtöb-
net tudjak termelni... 

S nem kétséges, Varga emlék-
lapjára ezt irják majd1 decem-
ber 21-én, Sztálin elvtárs szü-
lelésnapján: Vállalását Mlelje-
sítettel 

* 

fl szeged! üzemekben Így és 
ezért teljesitik sztálini munka-
felajánlásukat a Vargák, Joók, 
Szabók, Tóthok és másnevüek. 
S a magasra szökkenő grafiko-
nok, a» csökkenő selejt — mind 
a magyar munkásosztály hűségét 
fejezi ki a nagy Sztálinhoz, 

Igaza plf Plrfunk figyelmeztetésének 
— mondják a rö*.zkei dolgozó parasztok, akik a vetési munkák 

tapasztalatai után igyekeznek mielőbb elvégezni a mélyszántást 

Kftav! a föld felett alig 129 méternyi magasságban sötét, 
KHonr iirke felhő* J-avnrosm«k. A dülöntason sár fénylik min-
déi felé. Most is permetez a késöőszi eső. Olyan az idő, mintha 
csa'í hóesés közeledne. De a röszk-d dolgozó parasztoknak mo t 

sem akadálv. Benn a községben a'ig lehet embereket tatáim, 
- ""nnyien kint vannak a határban: nagv irammal végzik a 

még Ii:'fiatevő öszi munkákat, mélyszántást, enkorrépasí-edést 
— a szériis'.rrtben t '!i szárknpo) at raknak. Senld sem sze-
retné, hogr ia kihaladnának ezekkel » munkákkal az időből. 

Különösen az őszi mélyszán-
tásra forditják most itt is a 
legnagyobb gondot. A község 
négy traktora és igen sok lo-
vasfogata 

megszakítás nélkül 

Tanács István már elvégezte 
földjén az összes őszi munkát. 
Most már nyuibdtan ráér piacra 
járni és a belső munkákat vé-
gezni. 

Örömmel mondta el, 
a közigazgatáson: végzi ezt a munkát. 450 hold 

föld a traktorok és az ekék nyo-
mán már nyugodtan várja az ' a 3 b e n j í f y c s i n á lom, mint most 
«s/i esőt és a havat A parcel- • „ . físzfin a t a r , o s , e c . 

teljesítette községünk. De októ-
ber utolján már sokszor közel 
200 százalékra teljesítettük eze-
ket az előirányzatokat. Nemcsak 
a gépállomások traktor! siói se-
gítettek nekünk eblien, hanem 
még egy erősebb molor i§: a 
Párti Akár mit is beszélt a Se-
bők József, mij* a Masa Miklós 
(ős a többi ládáitok, még is ielvé-
gieziük az őszt vetést a kijelölt 
határidőre. 

— Jó is, hogy Igy történt, 
— hagyja hefyben Tóth Sán-

dor is, mert a megázott földek-

— Én ezenlui minden eszfen-'be ma már velőgóppei nomdol-
gozhatnánk. Igaza volt Pár-

Iák tulajdonosai is örülnek, mert 
biztosították már földjeiket a 

mert ezen az őszön alapos lec-
két vettem, az őszi vetések ide-

tavaszi "esetleges* kukackár " e í [ ) é n megtanultam, hogyan . kell 
len | tervszerűen beosztani az időt. 

De vannak még Röszkén is , Felismertem az én munkám si-
pkán dolgozó parasztok, akik ; kerében is a Párt segítségét, 
hátramaradtak még a mélyszám _ f é , ^ ^ a 

tíssal. Hozzálátnak azonban oki . , . , , r\ 
ts a munkának, mert nem akar- községünk alaposan J ema-
nak lemaradni Juzsa János 2 radt — folytatja beismeroen. -
holdas, Tóth Sándor 4 holdas, Már majdnem kudarcot vat öt-
Tanács István 2 holdas, Bör- tunk a környező községiekben 
csök János 4 holdas, Papp Já- lakó do'gozö paraszttársaink 
nos 4 és félholdas és Széli Ist-
ván 10 holdas kis- és középpa-
rasztok mögött, akik az elsők 
között végezték el Röszkén az 

őszi vetést is és már a mély-1 hetekben csak negy-ot vagy 

előtt, akik kezdetben szorgal-
masabbnak bizonyullak, mint 
ml. A heti ütemterveket az első 

A TAGDÍJFIZETÉS POLITIKAI KÉRDÉS 
P áritagságunk öntudatának 

>i megnövekedése kifejezés-
re jut többek között abban is, 
hogyi a felülvizsgálás óta ugrás-
szerűen megnőtt Pártunkban a 
tagdíjíizetők száma.t A Köz-
ponti Vezetőség március 6-i 
ülésén Kovács István elvtárs 
mutatott rá erre a nagyjelentő-
ségű tényre, amely egyikét ké-
pezte a felülvizsgálás nagy ered-
ményeinek. 

Ez a megfáriapifás világosan 

megmutatja, hogy a tagsági já-

rulék fizetése szorosan össze-

függ a Párthoz való viszony 

kérdésével. Mert az a Wny, hogy 

a felülvizsgálat a tagdíjfizetés 

terén is nagy eredményeket ho-

zott hogy ugrásszerűen megnö-

vekedett a tagdíjfizetők száma, 

azt jelenti, hogy Pártunk tagjai 

felismerték!: a tagságii járulék 

pontos fizetése egyik fokmé-

rője a Párthoz való viszonynak. 

Vájjon elképzelhető-e, Iiogy az 

a párttag, aki nem fizeti rend-

szeresen a tagdíjat, más téren 

mindenben eleget tesz-e a Párt 

iránti kötelezettségének, teljes 

odaadással veszi-e ki részét a 

Pártmunkából ? Gyakorlati pél-

dák bizonyítják, hogy azok, 

akik elmaradnak a laiddíifizetés-

ben, ugyanugv elmaradnak a 

pártmunka különböző területén 

is. Nem öntudatosak, rossz a 

Párthoz való viszonyuk, a Párt 

iránti legelemibb kötelezettsé-

gűknek sem tesznek eleget. 

P árltagiságunk óntevékeny-

• sőgének foltozásához ls 
sokban hozzájáruf a változás, 
amely a tagdíjfizetésben bekö-
vetkezett. Ma már nem, tizescso-
portvezetőink feladata a 
dl) beszedése, hanem mindenki 
egyénireg tesz eleget tagdíj fize-
tési kötelezettségének. Éz sem-
miesetre sem jelenti azt, hogy 
tizescso port vezetőinknek most 
már nem keit törődni Ok a tag-
sági d!i) kérddésével. Sőt ellen-
kezőiéig, most kell csak Igazán 

felvilágosító munkát vógezniöK, 
Most már nemcsak a tagság| 
dij beszedéséről van szó, ha-
nem arról, mennyiben sikerül 
lizescsoportvezetőinknek elérni, 
hogy a párttagok rendszeresen; 
pontosan fizessék tagsági járu-
lékaikat, mennyiben sikerüli 
megértetniök velük a tagdii fi-
zetésének politikai jelentőségét, 

T ízescsoportvezetőinknek fi-
gyelemmel kell kisérni© 

ók, ki mennyiben tesz efoget 
kötelezettségének, rá kell nra-
tatniok a mulasztásokra, a fel-
merült hibákra. Meg kell ma© 
gyarázniok, liogy nem lehet j ő 
párttag a/l «ki nem fizeti pon-
tosan tapsági járulékát. Nem 
szabad abba a hibába esni, hogy 
mechanikusan fogjuk f<u a tag-
díjfizetés kérdését, nem sza-
bad megfeledkeznünk annak po-
litikai jelentőségéről. 

öntudatos párttagjaink meg-
értik, liogy nemcsak politikáik 
rag kel 1 támogatni Pártunkat; 
hanem anyagilag is. Párttniia© 
inknak jó példával kell elöljúr-
nlok a tagdíjfizetésben s így) 
példát kell inutatniok tagjebrit-
jeinknek is. Nincs liefve Pár-
tunkban annak, aki saját hibá-
jából elhanyagolja a tagsági d i j 
befizetését. Pártunk szervezeti 
szabályzata kimondja, hogy 
akt három hónapon kérésziül 
inctOko'allanul nem fizet tagdí-
jat, kötelezettségének felszólí-
tásra kem tesz eíegiet, az rnegs 
szűnik) a Párt tagjának fenni. 

Éppúgy mint a termelésben, 
a tagdij fizetésben is ld 

kett küszöbölnünk minden laza-
ságot^ minden mulasztást s el 
alapsZerveze'.eink vezetőségének 
IttteSeSdportvezetőnek és min* 

dt'rt" párttagnak plsőrendü köte-
lessége. Alapszerver/z/ejnk ver-
senye a tagdíjfizetés megiavii" 
tására még jobban inegi.'vitjfl 
a tagságnak: a Párthoz való vi-
szonyát, mesjavitia a ferryeímet* 
tudatosítja a tagdíjfizetés poé-
tikai jelentőségét. 

szántást" is teljesen befejezték.! csak kicsivet t'öbb százalékban 

A D é l m a g y a r o r s z á g előf izehői 
íüíUts UapUattmU 
a sxeg.edi szSud-UétCH 

A nyáron moglrendeziett sze- * é,rai kezdettef a Hungfária ösz-
gedl selyemhét nagy sikere szes termeiben müso os szövet-
után most november 14—21-ig estet rendeznek. A színes mii- j nagyobb feladatokat, 
szövethetet rendeznek Szege-; sor 9 órakor kezdődik, este fé: Nagyon sokan igy vetekednek 
den. A szövethót eseménye Tizenkettő után pedfy? a Szegedi; ma már az őszi munVákhál 
már pénteken meseerdődnek. I Nemzeti Színház művészei lép-, szerzett tanulságokról Röszkén. 

tunk fi gyefrneztetésének, hogy 
rövidesen beköszönthetnek az 
ősz) esők és akkor majd nevet-
nek a kurákok, hogy sikerült a 
tervük, mert most már úgysem 
bírunk elvetni. 

— Ugyan igv vagyunk m i 
most a mélyszántással is. Én 
már elvégeztem az enyémet, de 
fölvilágosító, népnevelő mun-
kával iparkodom segíteni má-
soknak is, mert most ezt a 
munkát nem haláridőre, ha-
nem annál "hamarabb akarjuk 

| befejezni. November 15-e ulán 
már mással töttjük majd az 
időt. Röszkén is megszervezzük 
a Szabad Föld téli eStéklet. 
Rendszeres pártoktatásban ts 
minél többen akarunk résziven-
ni. A házi munkák mellett az-
után már 

Tanulni aVarimk, 

hogy ötéves tervünk első évében 
sokkal nagyobb szaktudással 
végezzük a ránkbizott egyre 

R o z s b e a d á s e H e n é b e n 
f inoml iszt v á s á r o l b c t d 

A belkereskedelmi miniszté-
rium u j rendeletével teljesitette 
a rozstermelők kívánságát. A mi-
nisztérium hozzájárult, hogy a 
vámőrlésre jogosult rozsterme-
lők Pest, Szabolcs, Szatmár, Be-
rág, Vas, Zala és Veszprém vár-
megyék, valamint Szeged város 
területén »C« vételi jegyek a'ap-
ján történő rozsbradás ellené-
ben finomlisztet vásároljanak. 
A hatósági texménvgyüjtőnek 
átadott minden 100 kg. rozs 
után utalványra 40 kiló finom-
lisztet lehet vásárolni. A rozsot 
a hatósági terménygyüjtö »C« 
vételi jegy alapján mázsánként 
60 forintos termelói alapáron 
veheti át. 

Ha a termelő a »C* vételi 
jegyre beadott rozsmennyiséayrl 
neui kíván finomlisztet vásárol-
ni, ugy változatlanul kárheti * 
fejadafton felüli szabad őriéi 
engedélyezését. 

Finomlisztcsere, illetve vísít* 
lás cél iából csak a novcml>ei 
10-e után kiállított vételi, je-
gyet veszik figyelembe. 

A vásárlási utalványt legk* 

sóbb december 31-ig adják k t 

A megfelelő lisztmennyiséget p » 

dig a finomliszt árusításával 

foglalkozó kereskedőnél legki© 

sőbb január 15-ig lehet megvfl1-

sárolni. 

Háziipari foglalkoztatót ináit 
a szegedi földmüvesszövetkezet 

fl szegedi földmüvesszövetke-
zet Méreg-utcai háziipari bolt-

ijába néhány nappal ezelőtt nagy-
! mennyiségű finom 80 és 100 szá-
:a é o> gyaTufonál érke ett. En-

' nek a gyapjufonal árunak feldol-
gozását és eladását máris meg-
kezdték. A földmüvesszövetkezet 

ni— ,, r , , 
Délután 3 órakor a Hungária ' nek fel. Nem halogatják már a ínunkét, 
szálló emeleti nagytermében j D í im a i öyarorsráo előfizetői n e m h í l l ' " ' a ! n a k m & r * 
szövctkiállilás nyílik. Ez dij- A Dclmagjaromftg etohzeio m e S (? r e s e m , me,-t annál sokkal 

mentesen mindennap megtekint- j r é s z e r e a n e m b e n elofizetesi 

hető. Szombaton déhitám 4 éra- ' nyugta felmutatása ellenében díj 

nagy számmal vesz fel kötni Jril 
tudó munkásnőket, hogy a t é l 
szegedi háziipart még az ősz vé-
gére minél nagyobb mértékbea 
fellendítse. Több szomszédos ál-
lam megrendelésére kesztyűt éfl 
egyéb kötöttárut készít a ~ 
gedi háziipari bolt. 

kor a Szegcdi Nemzeli Szín-
házban rendeznek szövetruha 

mentes tombola jegyet adnak. 
A tombolán férfi és női szövet-

bemutatót. A belépés ide is ruha daraboka!, kalapokat és 

díjtalan. Szombaton este fél 8 i fehérnemüeket lehet nyerni. 

erősebb az a motor, amely sc 
giiséaükre volt eddi i m'nd'en-
nemű munkájqjt elvégzésében 
és azu'án is mindenben seeiitl 
őkel: a Magyar Dofrozók Páli-
jának irányító ereje. 

lij brigád a 
(Tudósítónktól.) A Szegedi 

Községi Kenyérgyár Gyöngy-ut-
cai üzemében most uj brigádot 

! alakítottak, nagy lelkesedés mel-
! lett. fl brigád minden tagja egy 
.célért: a fehérebb kenyérért dol-
1 gozik-

1 De azt is ellialározlák a bri-

kenyérsiyárban 

igád tagjai: barátságosabbá éfl 

j otthonosabbá teszik munkahelyO-

! ket. fl most megalakult brigád 

> már be is kapcsolódott a szege-

di kenyérgyár dolgozói között 

I folyó brigád- és egyént ver-

I senybe. 

f 


