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A BOLSEVIK AGITÁTOROK 

példája nyomán... 
Újfajta népnevelő-értekezlet a gáz- és villanytelepen 

'Alig egy hete ismerkedtek meg a szegedi Gáz és \jdllanylen 
Up népnevelői a bolsevik agitátorok munkamódszerével. A ta-
nul lakat azonnal igyekeztek hasznosítani, követni a Bolsevik 
Póri agitátorainak példáját. A gázgyárból hatvan népnevelő elv-
társ bebizonyította, követni aka/jáJt és követni is tudják a bol-
sevik agitátorok példáját. 

Az értekezlet éppúgy kezdő- terekkel kisebbedett a távolság 
ttött mint máskor. Különbség j s a hatodik. he'edttc fölszólalás 
mégis volt. Elsősorban az, hogy . ul5n már a hatvau ember egy 
szemmel látható izgaloim és ki- telkes, roenhítt családdá forrt 
váncsiság fűtötte az elvtársa- ; össze, amefyben mindlcnld egyel 
kat. Többen ott szorongattál;! -''kar; az eredmények és hibák 
ke '.-ben Vödr-xin elVárs fü-! tanulságaiból erős fegyvert kő-
zetet, bcfe-belelapozlak, mint 

a diáikok a könyvbe, mielőtt fe-
lek: ck. Ez volt az első próbá'-
koTásuk. 
Haivan népnevelői s a sok-sok 
hasznos tapaszt lat bizonyltja.• 
• »főpróba jói sikerült. 

Lelkes, meghitt család... 
Amikor Klein elvtársi, a párt-

szervezet titkára megnyitó;ti a2 
értekezletet s mé'laita az ujiajla 
népnevelő értekez'et jelentősé-
géi, még ugy éreztük, hogy 
valóban van távolság, az elő-
ad asziat és a padsorok kö-
zölt. Két méter volt mindösz-
«ze. Azuíán lassanként centimé-

vácsolni s kezébe adtai ezt a 
fegyvert a Gázgyár és Villany-
telep minden do'gozöjának. 

Egyszerre indult meg a hoz-

zászólások áradata. Hatvan nép-

nevelő moso'ygo'.t, amikor egy-

szerre hárman is beszélni akar-

tak. Nehéz lenne felsorolni a 

hozzászólók neveit. Ta'án nem 

Is akadt senki, akinek ne lett 

• vo'na mondanivalója. Elmon-

dották, mennyivel jobb ez a 

mód'szer. Melegebb, közvetle-

nebb a hangulat, igy azok is 

beszélnek, akik eddjíj maguk-

ban tartották a mondajnivaiőÁ-

kat. 

Mi volt a siker magyarázata? 

— Ebben is példát mutatnak 
nekünk a szovjet agitátorok; — 
mondja Bakó László elvtárs. — 
Tizenhárom népnevelő külön-
böző oldalairól vUági'otía meg 
fcz újfajta népnevelőértekezlet 
előnyeit. Ez persze azt is je-
lenti, hogy az elvtársak jól át-
tam fmfinyezták Ko daja elvtárs 
bi'klskerét, jól elkészültek az 
értekezletre. 

A beszámoló kihangsúlyozta, 
mennyire fontos a népneveiő-
Inunka a termelés fokozásában. 
A népnevelők pedig konkrét pél-
dákkal mutattak rá a megálla-
j» tárára. A saját tapasztala-
taikat mondották eL 

— A választási agitáció volt 
* népnevelők első próbaköve — 
mondja Selmeci elvtárs. — Meg-
álltuk helyünket. Azután itt volt 
% tervkölcsönjegyzés. Ekkor 
még inkább látszott, hogy min-
denki szívvel-lélekkel, nagyobb 
lendülettel dolgozik. De néz-
künfc egy példát a termelés vo-
nalán. Elromlott a turbina, 
Pestről kértek szerelőt. De 
olyan nagy volt az akarás, hogy 
a karbantartókat szinte fékezni 
kellett, annyira benne voltak 
a munké.lian. Szinte a skörmü-
ket rágták*, annyira szerettek 
volna dolgozni. Amikor megér-
kezett a szerelő, 167 százalé-
kos teljesítményt értünk el. Mi 
volt a siker magyarázata? A 
szeminárium, a pártsajtó rend-
ezercs olvasása s az, hogy meg-
érte, ük, magútoknak dolgo-
mra, k. 

Nézzük meg a hibákat is. 

— Eddig az anyagforgalom 
leválása, után számláztunk, most 
azonnal a munka befejezése után 
— mondja Petrovics István. 

1948 márciusában a Gázgyár 
egy munkaórára eső termelési 
érteke 18.99 Torint volt, ma 
20.10 forint. A villany telepen 
21.37 forint helyett 22.01 fo-
rint. 

A népnevelők elmondják, mi 
ennek az oka. Lelkesen, kön-ét-
en ül, meggyőzően beszélnek. 
Ugy, mint "a gépek mellett, a 
munkateremben. 

— A jövő héten már a mű-
helyben tartjuk meg a nép-
nevelő értekézietet — jön a 
javaslat. 

Általános helyeslés. 

— Sok dicséret hangzott el. 
De nézzük csak meg a hibá-
kat is — mondia Jurka elv-
társ. 

— Ugy van, helyes, nézzük 
meg a hibákat — mondják töb-
ben is. 

— Jó l dolgozunk, de néha 
csökken a lendület, csökken a 
tempó. Ez a hibát 

— Bizony igy van — jegyzik 
meg többen is. De igyekszünk 
javítani ezen is. 

A termelés kérdéseire tere-
lődött a szó. 

Ki kdl szélesítenünk 
az egyéni versenyt 

— Közvetlen a Pártválaszi-
mány határozata után is volt 
némi csökkenés a lendületben 
— mondja Pusztaszeri elvtárs. 
— T-aza volt a népnevelőmunka. 
Most megjavítottuk munkánkat. 
Szép eredményeket értünk el 
a Sztálin elvtárs születésnap-
jára megindult felajánlásokban. 

A munkaverseny kérdése ke-
rül szóba. 

— A Gázgyáriján kevés az 
egyéni versenyző — állapítja 
meg Filák elvtárs. 

— Az udvaron huszonötén 
Vagyunk s csak én vagyok egye-
dül tizesbizalmL Javaslom, le-
gyen több népnevelő és bizalmi 
az udvaron is. Jobb lesz az 
eredmény. 

— ICi kell szélesítenünk az 
egyéni versenyt... Ez. elsősor-
ban rajtunk, népnevelőkön mú-
lik — mondják többen is. 

Klein elvtárs minden egyes 
témakört lezár, összefoglalja a 
tanulságokat. Szól a hibákról 
is, amit áz elvtársak nem em-
lítettek. Elmondja, hogy a ver-
seny célkitűzései nem mindig 
konkrétek, csak általában be-
szélnek a munka megjavitásá-
róL Ezen változtatni kell. 

Sok kicsi sokra megy 

Lázár Irén elmondja, hogy 
a könyvelési napló másik olda-
lára is kellene rovatokat nyo-
matni, akkor ezt is használni 
tudnák, öts-áz forint nem sok 
megtakarítás egy évben, de sok 
kicsi sokra megy. 

A tapasztalatcsere Is sgőba-
kerül. Révész János elvtárs el-
mondja, hogy a nagyobb tel-
jesítményt elért fűtők átadták 
munkamódszereiket s ma már 
mindenki jobb eredményeket ért 
eL 

Ki tudná megmondani, med-
dig tudnának még beszélni az 
elvtársak. De gyorsan telik az 
idő s még Va jda elvtárs is szót 
kér. A Politikai Bizottság ok-
tóber 20-i határozatáról beszél, 

az elméleti színvonal emelésé-
ről, a népnevelők elméleti kép-
zésének fontosságáról. • 

A beszélgetés az értekezlet 
után sem ér véget. Az elvtársak 
folytatják az utcán, hazafelé 
menet is. Es folytatják tovább 
az üzemben. Elmondják a ta-
pasztalatokat, a tanultakat min-
den dolgozónak. Elmondják azt 
is, mit tanultak a bolsevik agi-
tátoroktól s azt is, hogy öntu-
datos dolgozó számára nem le-
het szebb és hasznosabb fel-
adat, mint a bolsevik agitátorok 
példájának követése. 

a h i b a o k a ? 

Politikailag elmaradtunk 
L e v t l a S i e ged i Kende rbő l 

Mi, a szegedi kenderfonógyár az üzemi pártszervezet. Ma már 
gombolyiló osztályának dolgozói 
önkritikát gyakorolunk azért, 
hogy a további munkánkat töké-
letesebben, hiba nélkül tudjuk 
elvégezni. Nemrégen nálunk hi-
bák mutatkoztak, nem mentek 
ugy a dolgok, ahogy kellett vol-
na. A hiba oka az volt, hogy 
politikailag elmaradtunk. Nem 
fordítottunk kellő gondot ideo-
lógiai továbbképzésünkre. Példá-
ul a többi osztályokon régen 
megalakullak az újságolvasó cso-
portok, rendszeresen irlak a fali-
újságba, de nálunk ez is hiány-
zott. 

Most megalakult osztályunkon 

folyik az ideológiai továbbkép-
zésünk, nálunk is tartunk cso-
portos újságolvasást is megje-
lent faliújságunk is. A terme-
lésben mutatkozó hibák is nagy 
mértékben eltűntek, mert pótol-
tuk politikai elmaradottságunkat 

Megígérjük, hogy a továbbiak-
ban mind ideológiailag, mind a 
termelésben nagy tanítómeste-
rünk: Lenin elvtárs szellemében, 
Sztálin és Rákosi elvtárs útmu-
tatása szerint, a Párt vezetésével 
dolgozunk a szocialista társada-
lom megvalósításáért. 

Acs Etelka, 
faliújság felelős. 

Sebestyénné már 31 százalékkal túlteljesítette 

s z t á l i n i m u n k a f e l a j á n l á s á t 
fl SZEGEDI ÜZEMEK dolgo-

gozóí sztálini munkafelajánlásuk 
teljesítéséért dolgoznak. Sokan 
már teljesítettek vállalásukat, fl 
sok nagyszerű eredmény közül 
vegyünk ki egyet: SebestyénBé-
láné, az Első Szegedi Cipőgyár 
tüzönője sztálini munkafelaján-
lását már 31 százalékkal túltelje-
sítette. 

az eredményeket, hogy szakítot-
tam a régi munkaformával, ujat 

vezettem,be, követtem a szovjet 
sztahanovistákat. Én a termelé-
semet még felemelem és tudom 
Sikerül, mert ssgit a Párt és Rá-
kosi elvtárs útmutatása. 

fl cipőgyár dolgozói köve'ik 
Sebestyénnét és ez a termelés-
ben is megmutalkozik. Például 

— Mindent Sztálinnak, a Szov- Halmos Emília ifjumunkás, Se-
jeluniónak köszönhetünk — mon-
dotta — és nincs naugyobb öröm, 
mint a sztálini munkajelajánlás-
nak eleget tenni. Ugy értem el 

bestyén Pál cvikkoló és özvegy 
Kara Józsefné is többet termel, 
10—10 százalékkal teljesítették 
tul sztálini munkafelajánlásukat. 

A Szegedi Tudományegyetem Eólyai 
Intézetének munkaié. 'a jánlás a 

A BOLYAI ' INTÉZET dolgo-
zói, köveive az ipari munkáso-
kat, boldogan és örömmel tet-
ték meg sztálini munkafelaján-
fásukat, hogy igy is kifejezzék 
hűségüket a Szovjetunió nagv 

vezére: Sztálin elvtárs iránt. 
Rendes napi munkájukon fc-

lüi vállalták, hogy az intézet 

VÁLLALTÁK, hogy az inié-
zet minden tudományos dolgo-
zójának részvételével kimennek 
a szegedi nagyüzemekbe és a 
dolgozókkal megbeszélik a mű-
szaki problémákat, segít ég<1 
adnak a munka megjavításához. 
S7'étert e'vtá-s BHtT.eitenpnJfr a 
az iniézet tudományos dolgoz1'? 
leláiogatják a három legna-
gyobb szegedi üzemet. Ezen túl-
menően vál'ateák. az üzeme* 
ujitóköroinek rendszeres femté-
sél, tudománvos felviláqosii'á-
sokkaí való ellátását, állandó 
közös megbeszélések tartását. 

A BOLYAI INTÉZET doteo-
zői lapunk utján fellúvják a ké-
miai és fizikai intézetek tudo-
mányos dolgozóit, hogy a* 
látogatási akcióban vegyenek 
részt és ezzel kapcsolatban ve-

nyolcezer kötetes könyv és /o- l l ü k V e g y é k f e l a z érinikezért 
iyóira.taranak kaia ogvzalasat 
december 21-ig befejezik. 

Szabotáló tiuláíiokat itélt el a szegedi 
megyei és felsőbíróság 

A szegedi megyei bírósá-
gon és felső bíróságon sorra 
vonják felelősségre azokat a 
ku l ikokat , akik a nyár fo-
lyamán és az ősszel súlyos 
szabotálásokkal veszélyez, 
tették a dolgozók mindenna-
pi kenyerét. Pénteken hár.orn 
ilyen kul'ák-ügyet is árgyal-
tak Szegeden. 

ördögh Imre 45 holdas al-
sóközponti kulák birtokát 
teljesen elhanyagolta és egy-
általában nem törődö.t a 
megmunkálásával . Földjén 
ma már az aisóközpenti ler-
melőcsoport tag ja i dolgoz-
nak, akik szorgalmas mun-
kájukkal nem hagyják par-
lagon a földet, ö rdögh I n 

vonta. Egyhónap i fogház-

büntetésre és 1000 forint 

pénzbüntetésre í térék . 

A szegcdi felső bíróságon 
tárgyal ták Huszt ik György 
kiszombori kulák ügyét, aki 
a. terménybegyüjtés alkal-
mával éretlen és nedves bú-
zát adott be. Szabotálásáért 
háromhónapi fogházbünte-
tésre és 500 forint pénzbün-
tetésre ítélték. 

Lógó István sükösdi ku l á . 

kot a szegedi felsőbíróság 

négyhónapi fogházbüntetés-

re és 2000 for int pénzbün-

tetésre ítélte, mert a ter. 

Több, j obb munkává!) 

(Tudósítónktól.) 

A szegedi Faludi-tma'om dol-
gozói most megtartott ü zen i 
értekezk tűkön lelkesen tették 
meg sztálini munkafelnjánk'su* 
kat. Kifejezésre-juttatták, hogy 
löhi t rmefésse1, minőségi mun-
kával méltóképpen készülnek 
december 21-re. Elhatározták, 
hogy Sz'álin elvtárs születésnap-
jára befejezik hároméves tervü-
ket, sőt 18 százalékkal tul is tel-
jesilik. 

(fíáhsl József.) 
A SZEGEDI VAGÖIIID dol-

gozói is boldog örömmel tettek 
meg sztálini munkafelajánlásu* 
kat. A vágócsoport vállalta;, 
hogv teljesítményüket 18 száza-
lékkal felemelik, a marhák vá-
gási idc'jét dtarabonlánt 10 
tvirv-'-el n^aröviditefc. SThctA-
roziák, hogy az egyéni versenyt 

ménybegyűjtés idején l l Ü ^ J S Í 

csomó búzát , 40 csomó á r . 

rét földjének hasznosítása pát, 10 csomó zabot hagyott 

utón a szegedi megyei bíróság széjjelszórva kárbaveszni a 

most külön is felelősségre | földjén. 

Verseny a Magyar Kender 
és a Szegedi Kenderfonó uji(ói9 

étmunkásai között 
— Sztálin elvtárs születésnapjára 
(Tudósítónktól) A Magyar gyár nvujt be több újítást, ész 

Kender ujitó- és élmunkisköre 
a forrón szeretett Sztálin elv-
társ hetvenedik születésnapjá-
nak méltó megünneplésére mun-
kaversenyre hívta ki a Szegedi 
Kenderfonó ujitó- és élmunkás-
körét.' A Magyar Kender újítói, 
ól munkásai felajánlották, nagy 
december 21-ig annyi ujijtást 
Úyujtanak be, mint az elmúlt 
egy év a'aít. 

A MEGINDULT verseny zött 
pontjai a következők: Melyik j 

den dolgozója tett munkafel-
ajánlást. 

(Szabó József.) 

Em!é!<!aokios7.tás... 

A szegedi gyermekklinika rij-
jáépi'ésónél do'gőzök Sztálin 
elvi ars születésnapjára v á 11 al-
t á k, hogy termelési ténüket 
125 százalékban teljesítik. A 
festők brigádja felajánlotta a 
termelés tiz százalékkal v a l f 
emelését. 

A gyermekklinikánál dolrta* 
• 5 .. , í,. . „ zó munkások most osztották 
szerusitést december 21-rg? Me-' - * . . , , . . » . Z 
lyik gyár benyújtott új ításai ünnepélyes keretek kőzött « 
jelentenek naiyobb költségcsök- j sztálini mimkafeteiánlasi em* 
kentést? A tej lott újítások de- léklapokat. A kultúrműsor lar 
oember 21-ig ii.rtéaő bevezetése.; zajlása után Kocsis József, a 
Melyik gyár élmunkás- és ujitó- j szegedi Mara sérülő NV üzemi 
köre tart eredményesebb ülése- bizottságának tiikára mondóit 
ket Sztálin elvtárs születés- ; beszédet. A dolrrozók ld jelen te1-

^S^^t^t^ fík; a f T f e ' fn , í i 
eredményt a termelésben? i emléklap megkapása ulán még 

cgkapása ulán még 
* Az újítók és" *él munkások k ö - j ^ b b és jobb mur i át végeznek, 
ött m i r megindult a verseny, j túlteljesítik vállalásukat. 

(Sugár Miklós) (Dobóczki Margit.) 


