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UJABB ÜZEMEK C S A T L A K O Z T A K

A S Z Ú M H F E L A J U I MOZGALOMHOZ
Mint az égési országban, Szegeden is egyre nagyobb méreteket ölt a sztálini mnnkafelajönlási
mozgalom.
Naponta
ujabb és njabh s/tárak f'jezik ki
lelkes
nninkofelajtán'ásukkal
ha'áitaian szeretetüket a nagv
Sztálin iránt. Ujabb ós ujabb

üzemek cadakoznak a Gnní"
gyár tel hívásához ós jelentik be,
hogv a rnóg több. móg jobb
mnnka ünnepévé akarják tenni
Ezt ál in elvtárs születésnapját.

A Szeiedi T s x ü i M i n á t
dolgozói is ennek jegyében gyűltek össze, hogy megtegyék munkafelajánlásukat a nagy napra.
Széli brigádvezető a bálázó építésének négy nappal a batáridő
előtti Jzefeje/ését ajánlotta fel.
Szedlaesek Gyüray és Bárkányi
Mihály ács brigád vezetők bejelentették. liogy a kazánházat december 24 helyett
december
18 -ra felépitik. Az ifjumunkás
brigád laajai megfogadták, hogy
• betonkoverőgépet minden rogei negyed órával e]ől>b meginitják, hogy a munka kezdésére n,5r készen álljon a kőműveseknek.
I j c n értékes
felajánlásokat
(tettek a művezetők, mnnkavezel ő k és az irodai dolgozók is.

t

A D3x? Cipőgyár

érték. A csomagolóos t'dy a munkateljesítmény emelésével ünnepei, Szalió elvtárs műszerész egy
újítással akarja fokozni a termelést, az előkészítő osztály a
selejt csökkentését, a levélválogatók 4 százalék túlteljesítést,
a dohányvágók 2 százalékos túlteljesítést a jánlottak fel. Lelkesen fogadták meg a gyár összes
dolgozói, hogy még fokozottabban takarékoskodnak az anyaggal, csökkentik a selejtet, emelik a termelést.

A Pick

szalámigyár

dolgozói felajánlották, hogy december 21-ig termelési tervüket 550.000 forinttat "teljesitik
tul. A gyár dolgozói egyéni munkafelajánlásokkal,
versenyszerződések megkötésével járultak
hozzá Sztálin elvtárs 70. születésnapjának méltó megünnepléséhez.

A Szegedi
Kőtu'i

A cssngelel
tantttstuiet
tanítói dekorációs versenyt hirdetnek Sztálin elvtárs születésnapjára. »Felajánljuk
Sztálin
elvtársnak — hangsúlyozzák —.
ifjúságunkat a hős lenini Kom
szotnol példája nyomán. Sztálin
elvtárs tanításai nyomán u j emberré, minden akadályt legyőzni
tudó szocialista emberré, a szovjet emberhez hasonló >Igazi em
berekkés neve]jük!«

Az öttömösi
földmüvesszövetkezet
Sztálin elvtárs 70. születésnapj á t ugy ünnepli, hogy tagtoborzási versenyre hívja ki a' pusztamérgest és ruzsajárási földmüve,.szövetkezetet. Ezenfelül minden tag mindennap segít az
adminisztrációs munkák végzésében.

H Szeoedi Fürdők és Hőforrás
Községi Vállalat

Vatsp-ífya

dolgozói 5 pontitól álló munkafelajánlást tettek. Felöleli ez
a felajánlás a gépek fokozott
karbantartását, u j egyéni versenyek bevezetését s újításoknak saját üzemükben való felhasználását.

dolgozói is lelKesen csatlakozA szegedi postások
tak a Ganz-gyár felhívásához.
Bztálin elvtárs születésnapjára 22.702 forint értékű munkaiétÍ00
pár panucs-töbLtermelést ajánlást tettek. Ezt az összeajánlottak fed
get munkamódszerátadási mozgalom kifejlesztésével, a munkaA Dafiénvqvór versenyek kiszélesítésével- érik
tan nkafela já ni á si m ozgalmá nak el. A postások minden vonalon
kddigi eredménye 13.714 formt több, jobb munkával, fokozott

H Á R O M

takarékossággal ünneplik Sztálin elvtárs születésnapját.

dolgozói fokozott takarékoss-ággat ünnepelnek s megfogadták,
hogy az önköltséget a minimumra cs öleken tik. Több szegedi
üzemet tagdíjfizetési versenyre
hiviak ki.

A
Délmagyarország
nyomdájának
dolgozói szintén lelkesen csatlakozlak a Ganz
felhívásához.
Többtermeléssel, a munkafegyelem megszilárdításával ünneplik
meg Sztálin elvtárs 70. gzaletés
napját.

NÉPNEVELŐ,
aki a többinek

is példát

mutat

győzésre — ezért szereztek eddig 33 uj előfizetőt a „Délmagyar"-nak

— Nem kell elhinni
szavát sem a kuláknak
meg a felvilágosítást
elvtárs. — Annak nem

egyetlen
— adja
Weigert
érdeke.

a Rókusi II. pártszervezet népnevelője. Minden szabadidejét a
népnevelő munkának szenteli. Az
eddigi eredménye 11 uj élőji-

A K I N A I országos légiforgalmi társaság és a központi
légi szó. Írási társaság négyezer főnyi személyzete fellázad'- a
reakciós Kuomtatang-koimá-ny e !en és kijelentette, hogy a
központi népi kormányt támogatja. Csang_Kai-Sek és klikkje
ezzel kapcsolatban azzal vígasztalba ja magát, hogy neki eddig sem túlsók szüksége volt a kinai légiforgalomra. Ha szaladni lce'lett, mindig akadt kéznél egy-két ameiikai repülőgép is.
C o r t o n a olasz
városban meghalt Angelina
Mauro 24
éves mezőgazdasági munkáslány, akit Scelba, a
rendőrbelügy.
miniszter rendőrsége ok óber 30-án megsebesített.
A
gyáva,
dollárbérenc olasz kormány terrorlegényei
már
jegyver elen
asszonyok ellen is harcolnak. Ez azonban már a vég kezdetét
jelenti

A M E R I K Á B A N az elm.ult napokban két óriási méretű
nepüiőtkatasz.rófa történt. Mind két szerencsé.fenségnek igen
sok halálos áldozata van. A vizsgálat mindkét ese ben megirdulí. de sok eredménnyel nem járt. A sorozatos ripü lő szerencsé tlenségek nagy riadalmat keltettek
a pilóták között.
Nem is csoda, ők csak tudják, hegy a gép, amin repülnek, valódjtóamierikai gyártmány.
A b e l g a k é n v i s e l ő h á v : reakciós
többsége
kizárta
a
kommunis a képviselőket a külügyi bizottságból, a honvédelmi
bizottságból és a képviselőház válasz már.yából.
A kizárások
washingtoni parancsra történtek. A belga nép ezekutón világosan lá hatja, mennyit ér a belga függetlenség a valóságban.

És?szeiüsHeím a w m t t t h a é a ^ a &eY c w
(Üzemi tudósítónktól.)
Reggel, amint elhangzik
a
munkára hivó csengő szava, a
tápéi hajójavítóban, a hatalmas
rugóskalapács üiéscitöl
szinte
megrázkódik a föld. Fehéren izzik a vas, teljes erővel dolgoznak a hajójavító kovácsbrigádjának tagjai.
Vas István, a brinádvezető arról beszél, hogy Rákosi elvtárs
utmutató szavai nyomán megindították egymás között az egyéni versenyt, a munkaidőt
az
utolsó per. ir
kihasználják.
— A brigádom nemcsak dolgozik, de munka közben gondolkozik is, miként lehetne a mun-

kát gyorsabbá
tenni.

és

könnyebbé

Nagy P. István is közbeszól
és elmondja, hogy a íélszemek
kovácsolásánál eddig nem végeztek ió munkát, mert lassan csinálták.

— Most észszerüsitettiik
a
munkánkat, rá'öttünk, miként lehet meggyorsítani a félszemek
kovácsolását. Az ki munkamódszerünkkel a kölfsé _el:ct } l re
csökken'ettük a lényegesen meggyorsult munka mellett.
Miért
észszerüsltönk?
Azért,
hogy
előbb befejezzük a tervet.
(Antal
Károly.)

Uzlefef nyitó t a szegedi kenyérgyár

Y/eigsrt és Apró elvtársak nem sajnálták az időt és fáradtságot a megWeigerl Ede és Apró András hogy a dolgozó parasztságnak
elvtárs népnevelők vasárnap ke-! jobb legyen a helyzete, mint
'éhvárra üllek, hogy a nDélma- ; eddig1, mert akkor nem tudja kigyarország«
sajtókampányban ' uzsorázni.
komnmnislákhoz hiven, ők is ki— Ezért kell, hogy minden
vegyék részüket.
•dolgozó parasztember újságot
A Kossuth Lajos-sugáruti Ró- olvasson — kapcsolódik a bekus l / l . pártszervezet helyisé- szédbe Apró elvtárs is — , hogy
gélől nem egyszerre indultak el n e üljön fel minden rémhírnek.
Ók ketten körútjukra. Becsülete- j \ Délmagyarországon
keresztül
sen kie'ték részüket a vátasz'á- minden dolgozó paraszt megtudtok előtt, a Tervkölcsön-jegyzés- hatja azt, hogyan kell felvenni
nél a népnevelő munkából. Ke-\a z ilyenekkel a harcot. Ugyanrékgárjukkái többször voltak már akkor mindig megkapja azt az
u Rókusi feke'eföldeken, Fehér- irányt, amelyen haladnia kell a
tón, Feketeszélen és Domaszé- saját érdekében.
ken, hogy a tanyUvilág dolgozó
Nem.
sajnálják
parasztjai számára felvilágosítással szolgáljanak a körülöttük
az időt.
lezajló
eseményekről.
Még maradnak jó 20 percig és
A házakba belérve fáradhatat- Király bácsi belépett a Délmalanul végezték népnevelő munká- gyarország előfizetőinek sorába.
jukat és mutatlak rá arra, hogy
Aztán köszönnek és tovább
a paraszlságnak is
mennyire mennek. Céljuk a legközelebbi
szükséges az újságolvasás. így tanya. Mindenütt mindenre megkerüllek be a domaszéki Ki- adják a megfelelő felvilágosítást.
rály bácsi lanyájába is. Hosz- Ugyanakkor megmagyarázzák azt
S2an elbeszélgettek az idei ter- is, hogy miért szükséges minden
mésről, a politikáról és az őszi dolgozónak újságot olvasni.
szántás-vetési munkálatokról. Kiígy járták már agy héttel ezrály bácsi
j
előtt is a tanyavilágot, a többi
szívesen
hallcatta népnevelökkel együtt Weigert és
Apró elvtárs. Az eddigi eredméa
népnevelőket
nyük
és hosszan mesélle el, hogy mi33 uj
előfizető
lyen rémliireket terjesztenek a
kulákok és hogyan szabotálják
De hasonlóan szép eredményt
az őszi munkálatokat.
ért el Ungár László elvtárs Is,

Széljegyzetek

zető, de ez még nem végleges.
Vasárnap újra elindul a többi
népnevelővel, hogy tovább foly-

(Tudósítónktól)

A

napok- jobb és minél

ban nyitotta meg üzletét a
szegedi községi kenyérgyár.
Már az első napon felvásárolták a dolgozók a kenyérkészletet. A kenyérüzletben jóminőségű kenyeret árusítanak.
A kenyérgyár dolgozói versenvben végzik a kenyér sütését, a céljuk az, hogy minél

fehérebb kenyeret készítsenek a szegedi
dolgozóknak. Az üzlet megnyitásakor
elhatározták
a
kenyérgyár dolgozói, fokozottabban kiveszik részüket a
munkaversenyben, hogy még
jobb eredményeket érjenek el.
(Bán

Ferenc)

tassa munkáját és jelkeresse azokat, akik

körútján

kimaradtak,

vagy kevés felvilágosítással szolgált eddig

nekik.

így dolgoznak Pártunk j ő népnevelői és viszik el házról-házra
a világosságot, hogy minden dolgozó lássa azt: miért dolgozik
— és tudja azt, hogy az ellenséggel szemben hogyan
jon

harcol-

eredményesen.

NÉPNEVELÖKI PROPAGANDISTÁK! N É P N E V E L Ő CSOPORTVEZETÖKt
A »N6pnevo]ő« *z agitáció*
munka fontos fegyvere!

VOLT KISBÉRESBOL
—
Szőre f f
Husionöiéves fiatalember Szöl15 János elvtárs. Fiatal kora ellenére is sok szenvedésen, megpróbáltatáson ment
keresztül.
Már ötéves korában
kutaknál
szolgált, kanász volt, kisbéres
s egész életében nkulákok, urak
keze-lába« — ar int mondja. Dolgozott téglagyárban
is, kőműveseknél, nyáron meg részéből
aratott, máskor negyedéből kapált.
öt is, mint annyi más dolgozó
paraszttársát, a népi demokrácia tette teljes emberré, szabad
emberré. Öthold földet kapott,
azon kezdett el dolgozni régi,
nagy szorgalmával, majd amikor látta, hogy az egyéni gazi&lkodfcsal nem. boédorul voy,
mintha összefog a hozzá ha-

I w f l J f l

sonló dolgozó parasztokkal, belépett a termelőszövetkezeti csoportba. Jó munkájáért a csoport
intézöbizottsági tagjai
sorába
került, sőt a Magyar Dolgozók
Pártja szőregi elnökének is megválasztották.
Most érte életének ujabb nagy
megtisztelő eseménye. A Párt
bizalmából, a község képviselőtestülete Szöllö János elvtársat
Szőreg bírójává választotta meg.
Olyan tisztséget kapott, amelyet azelőtt legfeljebb kulákok
érhettek el. Szöllö János elvtárs
— an int bíróvá választásakor kijelentette — fontos munkahelyén
<» népet akarja szolgálni, amelyből származik, a Párt szettemében, amelynek emberi életét köszönheti.

Hifiden népnevelő
és pártbizalmí
fizessen elő
szegedi üzemekben is indulnak
a „IÍPMEVELö"-re florPiTíhovhon
USbSiMUürJE.l O R O S Z NYELVTANFOLYAMOK
a

Népnevelők megrendelhetik a
népnevelő-csoport vezetőjénél
Ara: 20 fillér. Előfizetés ne
gyedévre 2.— forint.
A pártszervezetek me/rendé
léseiket küldjék el az" MUPPropagandaanvag
Terjes/tőhöz. (Budapest, IV., Beák
Ferecc-utca 15.)

Néhány héttel ezelőtt a szegedi dolgozók nagy számmal jelentkeztek
a
Magyar-SzovJet
Társaság által
megszervezett
orosz nyelvórík hallgatására. A
város
különböző területein 9
alapfokú orosz nyelv-szemináriumot indítottak el, ezenkívül
pedig haladó előadássorozatot is
megkezdtek. Az órákra járó dolgozók nagy lendülettel kezdtek

a tanuláshoz. M á r eddig is igen
szép eredményeket értek ei.
A Magyar - Szovjet Társaság
vezetősége elhatározta a szép
siker láttán, hozy deoember hónap folyamán több szegedi nagy.
üzemben is megrendezi az orosz
nyelvszem iníriumokat, amelyekre a gyárak munkásai máris
megkezdték a jelentkezést

