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A szegedi üzemek dolgozói hálájuk,szeretetük mellett 
több és jobb munkával készülnek 

Sztálin elvtárs 70. születésnapjára 
A szegedi üzemek dolgozói sztálini munkajelajánlásuk teU 

jesitésfért dolgoznak. Naponta jobb és jobb eredmé-
nyeket érnek el s a többtermelésükkel, önköltségcsökkentéssel, a 
minőség javításával méltóképpen készülnek a világ dolgozóinak 
forrón szeretett vezére: Sztálin elvtárs hetvenedik születés-
napiára. Egyúttal meggyorsítják a hároméves terv időelötti befe-
jezését, építik az országukat, erősítik a béke és a haladás Szov 
jetunió-vezetie táborát. Néhány szegedi üzemben most tették 
meg a sztálini munkafelajánlást a dolgozók. Üzemi tudósítóink a 
következőkben számolnád be a munkajelajánlásokról: 

A szegedi Textilhombinál 
dolgozói a most megtartott üze-
mi értekezleten lelték meg sztá-
lini felajánlásukat. Rab Pál sze-
relő a budapesti Ganz-ggár dol-
gozóinak munkafelajánlási felhí-
vását Ismertelle, Sztálin elvtárs 
közelgő hetvenedik születésnap-
jával kapcsolatban. Kiemelte: 
szabadságunkat, a most ,épiilö 
Textilkombinátot Sztálinnak és 
népének köszönhetjük. 

fl dolgozók azután nagg lel-
kesedés mellett tették meg sztá-
lini mttnkajelajdnlásukat. Bund 
József a kártolószerelők nevé-
ben vállalta, hogy 11 gép he-
lyett 13-at hoznak üzembe de-
cember 11-ig. Manna József az 

előfonó szerelői nevében hat gép 

helyett hét gép felszerelését vál-

lal ta . G'éresi Pá1' a g y ü r ü s f o n ó 
szerelői részéről 21 gép felszere-

lését ajánlotta fel 20 helyeit. 

I\ tisztjtócsoport az önhibáján 

kívüli kiesést pótolja december 

21-ig. Horváth, a műhely egyik 

dolgozója, társat nevében 700 

méter hosszú szegélyvas elké-

szítését, a kalórifel felszerelését 

vállalta, november 11-ig. Ezek-

nek a felajánlásoknak az értéke 

közel 50 ezer forint. 

Sebestyén Klára a szellemi 
dolgozók részéről tett munkafel-
ajánlást, majd Csapó István elv-

ZuHtUfofoH, tanufáifrah íltul&t 
A L E M E Z G Y Á R I S Z U ! 

(Üzemi tudósítónktól.) Estén-
ként, amikor a szegedi Fate-
mezgyárban 'eállnak a gépek és 
csend honol a munkatermek-
ben, a kullurházban víg ifjú-
munkások gyülekeznek, — 
SzIT-islák, akik napi munká-
juk után tanulnak, hogy tanít-
hassanak . . . A lemezgyári SzIT 
kullurcsopo -tja működik a leg-
jobban, minden vasárnap ki-
mennek a falvakba, szórakoz-
tál ni, tanítani a (dofgozó parasz-
tokat. Szerelik az Ifjúmunká-
sok kullurcsoportját. Egyszerre 
két-három hefyre kapnak meg-
hívást. Töblwzör jártak kint a 
tanulóifjúsággal a falvakban; 
közös műsort adlak efő. 

| DE NEMCSAK A TANULÁS-
I BAN, kulturmunkában járnak 

(élen a lemezgyári ifjúmunká-
sok, hanem a termelésben is. 
Hogy csak néhány példlát em-
íitsünk: az elmúlt héten Sztan-
kovics József ifjumunkás 119, 
Vörös Rózsi és Jenei Irén pedig 
111—114 százalékra teljesítet be 
normáját. 

AZ ÜZEM DOLGOZÓI büsz-
kék arra, hogy tőlünk! hét ifjú-
munkás került a honvédfliszt* 

| képző iskolába, hogy a nagy-
szegedi SzIT titkár is femez-
, gyári dolgozó volt és a bel-
ó"'vrri:ni ' •'•riwmba.n is ott talál-
hatjuk régi munkát ársunkát. 

(Tóth Hugó.) 

}fluyezdak fiái.tsvecsenye 
a Magyar K e n d e r b e n 

(Tudósítónktól.) A Magyar 
Kenderben egyre nagyobb len-
d ülettel folyik az egyéni és 
párosverseny, szélesedik kl a 
briaádmozgalom. Nem régen 
alakult meg a két szövőtechni-
kus brigád, 23—23 taggal. E 
mellett a brigád alakítás mel-

lett a művezetők között meg-
indult a párosverseny, amely-
nek célja a termelékenység fo-
kozása, a gépállások legmlimi-
málisabbra való csökkentése, a 
géptörések kiküszöbölése. az 
anyagokkal való takarékosság. 

(Szabó Ferenc) 

Felavatta uj székházát 
a Magfyar -Szovíet T á r s a s á g -

Pi Magyar-Szovjet Művelődést 
Társaság vasárnap este tartolta 
helyiség- és zászlóavató ünne-
pélyét a Dugonics-tér 12. szám 
alatti uj helyiségében. 

Dénes Leó elvtárs, polgár-
mester, a Magyar-Szovjet Tár-
saság elnöke nyitotta meg az 
ünnepséget, majd dt. Erdödöi 
József méltatta a Magyar-Szov-

jet Társaság munkáját. Megem-

lékezett arról a hatalmas mun-

káról, melyet a szovjet nép tesz 

hazánk kulturális és anyagi fel-

emelkedéséért. fiz előadást ní-

vós kultúrműsor követte, melyen 

elsőbben mutatkozott be a Ma-

gyar-Szovjet Társaság színjátszó 

csoportja. 

Szakszervezeti hirek 
Pedagógus szakszervezeti napot 

tartunk l. hó 19-én, délután 6 

órai kezdettel, a következő kör-

zeti iskolákban: I. Ip, fan, iskola 

(Eötvös-u.j; II. Pedagógiai főis-

kola; III. Mátyás-léri iskola; 

IV. Klauzál-gimnázium: V. Ró-

kusi ált. iskola; VI. Újszeged: 

ált. iskola. Minden szakszerve, 

zeti tag: működő, nyugdíjas, ál-

lásnélküli stb. megjelenése kő-

telező. 

Famunkás szakszervezet ked-

den délután 5 órakar bizalmi 

ülést és vezetőségi ülést tart a 

Szakszervezeti Székházban; pon-
tos megjelenést kér a vezetőség. 

x TÁPÉN elsőfokú rádió-
szemináriumot hallgat het-
vennégy dolgozó paraszt. A 
rádióhal lgatás két csoport-
ban történik. Az egyik cso-
portnak Hanó János, a má-
siknak Nyár i János elvtársak 
a vezetői. 

társ, párttitkár szólott Sztálin 
elvtárs közelgő hetvenedik szü-
letésnapjáról, a munkafelajánlá-
sokról. fi dolgozók vállalásukról 
táviratban értes[tették a magyar 
dolgozók szeretett vezérét, Rá-
kosi elvtársat. (L, T.) 

A szegedi Jutaionó 
dolgozói Sztálin elvtárs szüle'és-
napjára be akarják fejezni há-
roméves tervüket, fiz előkártoló 
dolgozói a gépek menetközben 
való átadását vállalták. Ezt a 
sztálini munkajelajánlásukat már 
meg is valósították, v>meleg gé-
peketa adnak át a miiszak vál-
tásakor. 

Ezen túlmenően a dolgozók 
sorra tették meg egyéni mun-
kafelajánlásukat, hogy igy is ki-
fejezzék hűségüket, ragaszkodá-
sukat Sztálin elvtárshoz és a 
szovjet néphez. 

(Péierházl Emil.) 

A Késárugyár NV 
dolgozói SztáHp elvtárs szüle-
tésnapjára kiszélesítették az 
egyéni és párosversenyt, a ter-
melés emelését is a selejt csök-
kentését vállalták. Például a 
présmühely dolgozói két száza-
lékkal csökkentik a gépállást, 
tiz százalékkal emelik a terme-
lést. A kovácsműhely két száza-
lékkal csökkenti a selejtet, tíz-
zel emeli a termelést. 

fi köszörüsmühely dolgozói va-
lamennyien versenybe léptek, feH 
ajánlották, hogy Sztálin etvtárs 
születésnapjára <Sft százalékkal 
termelnek többet, a selejtet pe-
dig tiz százalékkal csökkentik, 
fi csisTolómiihely dolgozói öt 
százalékkal emelik a termelést, a 
selejtet két százalékkal csökken-
tik. fiz előkészítő műhely dol-
gozói öt százalékkal emelik a 
termelést, két százalékkal csök-
kentik a selejtet, az állitómühely 
dolgozóival együtt. 

(Dobó Balázs.) 

A fehértói tógazdaság 
dolgozót Sztálin elvtárs hetve-
nedik születésnapja tiszteletére 
munkafelajánlást tettek. Vállal-
ták, hogy az élő pontyok leha-
lászását és a telelökbe való szál-
lítását december 15-lg e/végzik, 
fi dolgozók a felajánlást követő 
napon megvitatták, hogy nem 
üres fogadkozás volt vállalásuk, 
fiz egy napra előirányzott hat-
ezer élőponty lehalászásával 
szemben 10 ezer 200 kilót halász-
tak le, szállítottak a telelőkbe. 

fi kiváló teljesítményt előse-
gíti a halászbrigádok ujilása és 
észszerüsitése. (Anialjl Antal.) 

A Tisza-malom 
dolgozó!, amikor a Délmagyar-
ország utján értesültek) a szegedi 
üzemek sztálini munkafelajánlá-
sairól — nyomban üzemi gyűlést 
tartottak, hogy ők Is megtegyék 
felajánlásukat. 

fi malom dolgozói hűségüket, 
szeretelüket ugy fejezik ki Sztá-
lin elvtársnak, hogy az eredeti-
nek ötszörösére emelt hároméves 
tervüket december 21-re, Sztálin 
elvtárs születésnapjára befejezik. 
Vállalták azt Is, hogy december 
21-én. a Sztá ini Műszak kereté-
ben termelésüket két százalékkal 
emelik. [ • i 

fiz üzemi értekezleten a dol-
gozók elhatározták, vándorbrigád 
zászlót alapítanak, fi zászlót az 
a brigád nyeri el, amelyik de-
cember 21-ig a sztálini munka-
felajánlások teljesítésében a leg-
jobb eredményt tudja felmutat-
ni. (Thernesz Vilmos) 

P a r t é l e t 
A szemináriumvezetés legfontosabb 

kérdései 

Hozzászólások a .Minőségi oktatás sikeréért' cimü cikkhe* 
A « oktatási munka sikerének nagyon fontos előfeltétele, 

hogy az elméleti kérdéseket mindenkor egybekapcsoljuk a napi 
feladatok elvégzésével, elsősorban a termelés kérdéseivel. Ha 
a szeminárimnhallgaíók az előadások és a viták folyamán jől 
kipolitiaáiják a termelés kérdéseit, megértik a termelés foko-
zásának szükségességét, akkor ez napi munkájuk elvégzésé-
ben is javulást eredményez. Erről személyes tapasztalat alap-
ján is meggyőződtem. 

A szemináriumon alaposan mcgtárgya'tnk a termelés leg-
időszerűbb kérdéseit, a "hároméves terv sikeres befejezésével 
kapcsolatos feladatokat, megbeszéltük a termelékenység foko-
zásának kérdéseit. A következő párlnapon örömmel tapaszfal-
iam, hogy az ürömünkben levő két alapfoku szeminárium hall-
gatói milyen lelkesedéssel ós öntudatoson szólnak hozzá ai 
kérdésekhez. Aiok az elvtársak is, aki* eddig nem igen hallat-
ták szavukait « pártnapokon, most hozzászóltak a felmerült 
problémákhoz. Valóságos verseny aletoult ki a két szeminárium 
hallgatói között. Egymásután tették meg felajánlásaikat a 
termelékenység fokozására Sztálin elvtárs születésnapjának) 
megünneplésére. 

Az előadások során felhívtam az elvtársak figyelmét, hogy 
a szemináriumon tanultakat aüjáfc tovább a pártonkivű!ieknek 
is. magyarázaAa meg nekik a termelés napi problémáit. Ezen 
a téren is egyre jobb eredményeket érünk ej. 

Mindenkor foglalkoznunk kell a Szovjetunióval, a Szov-
jetunió eredményeivel. A .szeminárium bő lehetőségét nvujt 
arra, hogy « hallgatókkai megismertessük a Szovjetuniót, a 
mi példaképünket. 

A gyakorlat art bizonyltja, hogy a*ofc az elvtársak is. rikik 
először gyengébbeknek bizonyulnak, rohamosan fejlődnek, h* 
kellőképpen foglalkozunk velük. Arra kell tehát törekednünk, 
hogy mi szemináriumvezetők ts, de maguk a hallgatók is fog-
lalkozzanak a gvengébb elvtársakkal. 

SZEKERES JÁNOS 
szemináriumvezető, Gyufagyár. 

A szemináriumvezetők felkészültségének fontosságáról kell 
először is beszélnünk. A jő szemináriumvezetőnek mindé* 
egyes szemináriumra külön jól fel "kell készülnie. Fel kell ké-
szülnie elsősorban jól megválasztott ellenőrző kérdésekkel a 
szeminárium levezetésére, de különösen jól fel kell készülni* 
as u j anyag ismertetésére. 

Az anyagot, a megfelelő irodalom felhasználásával ugy kell 
összeállítanunk, hogy minden elvi megállapítást azonnal tá-
masszunk alá gyakorlati példákkal Beszéltünk például a* 
utóbbi hónapok eredményeirőL Megállapítottuk, hogy egyik 

' le Nagyobb eredményünk a* utóbbi időben** munkás-paraszt 
szövetség megszilárdulása. Ezzel kapcsolatban mindjárt rámu-
tattunk arra, hogy jól sikerült a begyűjtés, jegy nélkül kapjuk 
a fehér kenyeret s mindez dolgozó parasztságunk öntudatos©. 
dósának, a munkás-paraszt szövetség megszilárdulásának kő. 
vetkezménye. 

A szemináriumok levezetésével kapcsolatban legfontosabb 
követelmény, hogy mindenkit, különösképpen pedig a gyen. 
gébb, fejletlenebb hallgatókat bevonjuk a vitába. Minden kér. 
öésrői először az ő véleményüket kell megkérdezni és az eset-
leges tévedésre azonnal rá, kell mutatni. Feltétlenül vigyázzunk 
arra is, hogy egy-egy kérdés kellő kipolitizálása után, össze-
foglalva azt, lezárjuk a v i tát Vigyázzunk arra is, hogy • 
hallgatóság éberségét állandóan fenntartsuk. Rá kell vezetni * 
hallgatóságot arra, hogy a« elméleti tévedéseket azonnal, ön-
maguktól észrevegyék ' , 

Az előadás levezetésére a* a legjobb módszer, ha az elő. 
adó közvetlen hangon, de meggyőző hangsúllyal, szinte min-
denkinek külön-külön elmagyaráz;® az anyagot azáltal, kogj) 
többször kérdés formájában vet fei egyes lényeges szemponto-
d a t s i g y a hallgatóság önkénytelenül is bekapcsolódik az elő. 
adásba. 

Igen fontosnak tarjuk szemináriumvezetők ne álljanak 
meg az elméleti fejlődés utján, hanem ők maguk is állandóas 
képezzék és fejlesszék elméleti tudásukat, hogy ne csak a« 
előadott anyag minden részletével legyenek tisztában, hanem 
saját maguk képzésével mindinkább elmélyüljenek a marxis, 
ta-leninista elméletben. Állandóan tanulmányozzák a marxiz-
mus-leninizmus klasszikusait, tanulmányozzák a Bolsevik Párt! 
történetét, - „ _ 

Greminger Dezső, Pád! Imre, S/alav Dezső; 
a DE MA szemináriumvezetőL 

A DÉFOSz szegedi kubikosainak muntafelajanlása 
S z t á l i n e l v l á r s s z ü l e l é s n a p j á r a 

pedig munkafelajánlást tettek 
Sztálin eMárs hetvenedik szü-
letésnapja évfordulója alkal-
mával. ígéretet tettek, hogy 
munkateljesítményüket az eddi* 
gí 120 százalékról 130 százalék* 
ra emcük. i 

Mezőgazdasági lanfoíyim 

Várostanyán í s Sándoria ván 

Kéthetes mezőgazdasági ván-
dortanfolyam éezdödik november 
21-én a DÉFOSz és a földmüve-
lésügyi minisztérium rendezésé-
ben Várostanyán és Sándorfal-
ván. Mind a két községben az 
előadásokat az Iskolákban tart-

, ják meg1, fi tanfolyamon mind 
j Várostanyán, mind Sándorfalván 
[ 50 dolgozó paraszt vesz részt. 

A DÉFOSz tizenhárom köz-
ségben tartott taggyűlést va-
sárnap. A gyűléseken kiértékel-
ték a szervezetek eddigi mun-
káját, megállapították a hibákat 
és azok kiküszöbölésének mód-
jait. Megállapították a soron kö-
vetkező feladatokat az őszi 
szántás és a tavaszi munkák 
terén. Részletes tervet dolgoz-
tak ki valamennyi gyűlésen a 
DÉFOSz szervezetek munkás-
tagozatainak megerősítésére. A 
gyűlésen megjelent DÉFOSz ta-
gok mindenült egyhangúan kér-
ték szemináriumok és tanfolya-
mok rendezését. 

A szegedi DÉFOSz gyürésen 
megjetenlek üdvözlő táviratot 
küldtek Rákosi elvtársnak. A 
munkástagozat kubikos tagjai 


