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PÁ R T É L E T 

A s z e g e d i ü z e m e k n é p n e v e l ő i n e k m u n k á j a 
a Párt választmány határozatának végrehajtásában 

»A hároméves terv befejezé-
sére, a munkaverseny szervezé-
sére nagymértékű, hatásos nép-
nevelő munka révén mozgósít-
suk az üzemi dolgozókat. . . — 
mondja a Nagyszöged! Pártbi-
(o t á ; k i 'övi t tt vá asztmán} á-
»ak határozati, amely Rákosi 
•lvtárs iránymutatására szüle-
lett meg a szegedi üzemek ter-
melékenységének megjavítására 

a termelésben mutatkozó hi-
; kiküszöbölésére. 

Hogyan hajtották végre a sze-
gedi üzemek a kibővített Fárt-
választmnny határozatának ezt 
a pontját, mennyiben járultak 
hozzá népnevelőink a határozat 
Végrehajtásához? Általában 
megállapíthatjuk, hogy a Tárt-
Vélasztmány határozata ujabb 
lendületet adott a népnevelő 
munkának s ami még ennél is 
fontosabb, a népnevelő munka 
mindinkább elveszti kampány 
•jellegét? s atjnrmelő munka meg"-
iavitásának állandó és mindin-
kább gyakrabban alkalmazott 
•egitő eszközévé válik. 

A munkafegyelem megjaví-
tó-a terén nem egy üzemünk 
abba a hibába esett, hogv pél-
dám a késések megszüntetésé-
nél elegendőnek tartották a szé-
gyentáWák felállítását, mikro-
fonon bemondták az clkésők 
neveit, de ugyanakkor nem vet-
tek irányt arra, hogy népnevelő-
munkával, személyes agitáció-
va.l igyekezzenek felszámolni a 
késéseket és a munkában meg-
mutatkozó egyéb lazaságokat. A 
munkafegyelem személyes agi-
láeióval való megjavítása te-
rén szép eredményeket értek el 
például a Szegedi Kender, a 
Tisza-menti Gőzfürész, Lemez-
gyár, Pick szalámigyár, Dd-
hánvgyrfr és a Textil'kombinát 
népnevelői. 

A munkaverseny terén hatal-
mas fellendülés tápasztalható a 
Pártválasztmány határozata óta 
minden szegedi üzemben, ami 
elsősorban a jó népnevelő mun-
kának köszönhető. Különöskép-
pen fellendült az egyéni ver. 
•eny, amely a sztálini munka-
felajánlások során raég inkább 
kiszélesedett. Kétségtelen, hogy 
az egyéni versenyek eredményei-
nek fokozásához elengedhetetle-
nül szükséges a termelésben leg-
jobb eredményeket elért dolgo-
zók népszerűsítése. Ezen a té-
ren i3 elsőrendű fontosságú a 
népnevelő munka. Mégis azt ta-
pasztaljuk egyes szegedi üze-
mekben, hogv a termelésben ki-
tűnt dolgozók népszerűsítésében 

használjak fel az egyéni 
ngitáciot s a népszerűsítés0 me-
chanikusan történik — sőt elő-
fordul az fa — mint például 
» Lemezgyárban —, hogy egy-
általán nem népszerűsítik a ter-
mel ó munka, élenjáróit. A Sze-

fedi Kender-ben, ahol egyéb-
én t az egyéni agitáción " ke-

resztül jól megszervezték és elő-
készítették az egyéni versenyt, 
a kiváló teljesítményt elért dol-
gozókat csupán mechanikusan 
d;csérték meg és nem alkalmaz-
ták a népnevelők munkáját 
mmt tették ezt például a Ti-
•zamenti GőzfürészeknéL 

Népnevelőink jó munkája nem 
®gv szép kezdeményezésben mu-
tatkozik meg a szegedi üzemek-
ben. A Magyar Kenderben pél-
dám a gépek melegen való át-
adása a Pártválasztmány hatá-
rozata óta olyan szép eredmé-
nyeket ért el, hogy ma már 
800 dolgozó veszi á t melegen 
a gépeket ^ 

Az egyéni felelősség tudato-
•ítása következtében néhány 
•zogedi üzemünk szép eredmé-
fcyekeí ért el. A DÉMA cipő-
gyárban például október hónap-
ban a scleit mindössze egy ezre-
lék volt. Ezzel szemben a Kis-
textben az egyéni felelősség te-
rén sulyos hibákat taoasztal-
natunk, amely a termelés visz-
wznesését, a selejt növekedését 
Idézte elő. Süruőseo míus 

javitani a Kistextben a nép-
nevelő munkát s főleg arra kell 
törekedni, hogy az agitációs 
munkában ne mutatkozzék visz-
szaesés, amint az nem egyszer 
előfordult már az üzemben. 

Ez a néhány példa is igazol-
ja, a jó népnevelő, agitációs 
munka elengedhetetlen előfel-
tétele a jó eredményeknek. Ah-
hoz, hogy minden tekintetben 
maradéktalanul végrehajtsuk a 
hároméves tervet, ahhoz, hogy 
megszilárdítsuk a munkafe-
gyelmet,- az egyéni felelősséget, 

széles körben kiterjesszük a 
versenymozgalmat, mindezek-
hez alapos, állandó népnevelő 
munkára van szükség. Pártszer-
vezeteink vezetőségeinek, népne-
velőinknek át kell érezniök, hogy 
a Pártválasztmány határozatá-
nak végrehajtása, a hároméves 
terv sikeres befejezése nem kis 
mértékben azon múlik, mennyi-
re tudják ellátni népnevelő, agi-
tációs feladataikat, mennyiben 
tudják alkalmazni munkájuk-
ban a bolsevik agitátorok mun-
kamódszereit. 

, S Z O V J E T - H Ó N AP7 

a csongrádmegyei iskolákban 

Felhasználjuk munkánkban a Szovjetunió 
vasuias pártszervezeteinek útmutatásait 

Mi, Szeged-Állomás for-
galmi dolgozói különös érdek-
lődéssel olvastuk a Délma-
gyarországhan megjelent 
egyik cikket, amely a szov-
jet vasutasok kiváló munká-
járól szólt. Mindenekelőtt 
megtanultuk ebből a cikkből 
azt, hogy a sz-ovjet vasuta-
sok jó munkájának sikere a 
pártszervezet jó munkájában 
rejlik. Példát mutatott ne-
künk Jinszkaja pályaudvar-
nak pártszervezete: 

Már eddig is sokat tanul-
tunk a szovjet vasutasok szta 
hánovista munkamódszerei-
től. A mi menetirányí'.óink 
is éberen őrködnek nagy őszi 
szállításaink ponos lebonyolí-
tásán, igyekeznek a lehető 
legpontosabban irányítani 
minden vonatot, hogy azok 
az előírt időben rendelkezési 
helyükre megérkezzenek. 
Ugyanakkor szem előtt tart-
ják — az élet- és vagyonbiz-
tonság szempontjai mellett 
az önköltségcsökkentést is. 
Hatalmas léptekkel vittük 
előre a kétezer tonnás moz-
galom sikerét. Eredményeink 
azzal magyarázhatók, hogy 
szakmai tudásunk párosult a 
politikai szervező és felvilá-
gosító munkával. Nagyon sok 
olyan tehervonatot továbbií-
toítunk, amelyeknek tengely-
száma a 170—180, sőt 200 
tengelyt is elérte. Tonnában 
kifejezve pedig elértük a 
2800 sőt 3000 tonna súlyt is. 

Szó'nurlk kell azonban az 
eredmények mellett hibáink-
ról is, amelyeknek oka az, 
hogy sem szervezési, sem ide-
ológiai vonalon nem, sikerült 
még megfelelő mértékben 
megközelíteni a Szovjetunió 
Kommün'Fa (Bolsevik) Pártját. 

Ennek a cikknek az átta-
nulmányozása után úgy érez-
zük, hogy ezen a téren egy 
lépéssel előrehaladtunk. Meg-
tanultuk a szovjet vasutasok 
pártszervezetétől, hogyan kell 

jól megszervezni a munkát. 
A Szovjetunió vasutas párt-
szervezeteiben az összes párt-
csoport-szervezők naplót ve-
zetnek. Feljegyzik, mit kell 
elintézniök, milyen feladato-
kat kell ellenőrizniök. Fel 
tüntetik a naplóban a terme-
lési eredményeket is. S ezek 
alapján szemmel tartják, el 
lenőrzik a legfontosabb ten-
nivalókat. Követendő példa-
ként állhat ez nemcsok a 
vasutas, hanem minden párt 
szervezet elölt. 

Még egy nagyon fontos 
do'got tanultunk a cikk 
nyomán a szovjet vasúta-
soktól. Ük az állomásokon 
kifüggesztett különböző 
versenvkimutatásokon az 
eredmények mellett megje-
lölik az ötévi és évi felada-
tot, de mindezt hónapra, 
sőt napra is részletezik. Ez 
azt jelenti, hogy minden 
dolgozó világosan látja, mi-
Igen feladatokat kell végre-
hajtania. A mi forgalmi lie 
lyiségeinkben is vannak 
versenyláblák, diagramok 
és grafikonok, de ezen a té-
ren még nem tudtunk olyan 
jó eredményt elérni, mint a 
szovjet vasutasok, mert mi 
nem részleteztük az évi, hó-
napi és napi feladatokat. 

Nékünk, kommunisták-
nak e'sősorban feladatunk, 
hogy tanuljunk a szovjet-
dó'gőzöktől, kövessük a 
Bolsevik Párt pártszerveze-
teinek útmutatását és pél 
dóját. Már maga ez a cikk 
is bő tapasztalatot nyúj-
tott nekünk elsősorban párt-
szervezetünkön múlik, hogy 
ezeket felhasználjuk mun-
kánkban. Fel is fogjuk hasz-
nálni s így mi is olyan 
eredményeket ériink majd 
e\ mint a Szovjetunió vas-
útasai. 

Lantos Jakab 
Szeged-Állomás párt-

szervezetének titkára. 

Isy váltják valóra 

sztálini munkafelajánlásuhat 

az Egyenruhaipari iVF dolgozói 

R szegedi Egyenruhaipari NV 
minden dolgozója versenyben áll 
egymással és szinte nap-nap után 
ujabb eredményeket érnek el 
sztálini mu:il;arela állásuk telje-
sítésében. Uj munkamódszereket 
dolgoznak ki, folyik a tapaszta-
latcsere. Legutóbb a Szilkai sza-
lag 183 százalékot, a Gyarkó 
szalag pedig 164 százalékot 
ért el. 

— A szalag minden tag/a 
nagy lelkesedéssel dolgozik — 
mondotta Szitkai Etelka szalag-
vezető — és büszkék a gépeik 
fölött lévő emléklapokra. 

Pálffi Lajosné brigádja is ja-

vította termelését, 173 százalé-

kot teljesiteltek. Rz egyéni ver-

seny jó eredményeket hoz. Pél-

dául Gera Sándor 232, Molnár 

Anna 187. Nagy Lajosné 185 és 

Nóvé findrásné 174 százalékot 

értek el. 

Rz Egyenruhaipari NV dolgo-

zói eddigi eredménye arra en-

ged következtetni, hogy decem-

ber 21-én valamennyiük emlék-

lapjára ezt irják majd: ^Vállalá-
sukat lultelfesilették.4 

CZsebők János.) 

A csongrádmegyei peda-
gógusok értekezletet tartot-
tak, melyen lelkes hangu-
latban csatlakoztak a dolgo-
zók sztálini munka felaján-
lási mozgalmához. Részt-
vettek ezen az értekezleten 
a esongrádmegyei főisko-
lák, középiskolák, általános 
iskolák, ovódák képviselői, 
tanárok, tanítók, óvónők, 
altisztek. Elhatározták, 
hogy iskoláikban december 
21-ig, Sztálin elvtárs szüle-
tésnapjáig szovjet hónapet 
rendeznek, melynek kereté-
ben előadásokat tartanak 
Sztálin elvtárs életéről, a 
szovjet tudósok munkájá-
ról, eredményeikről, a szov-
jet művészeiről, irodalom-
ról és általában a szovjet 
életről. 

Az értekezleten értékes 
egyéni munkafelajánlások 
is születtek. Dr Nikolai Fe-
renc, a Baross gimnázium 
igazgatója vállalta, hogy a 
történelemtanítást a dialek-
tikus materializmus szem-
pontjainak figyelembe véte-
lével tökéletesíti és a siker 
érdekében a történelemsza-
kos tanárokat munkaközös-
ségbe tömöriti. 

Kalmár László egyetemi 
tanár vállalta, hogy tanít-

ványaival meglátogatja a 
három legnagyobb szegedi 
üzemet és a felmerült pro-
blémákat az üzem dolgozói-
val közösen átbeszélik. 

Halász Borbála, a szegedi 
Juhász Gyula-utcai általá-
nos iskola tanítónője vállal-
ta, hogy fokozottan neki-
kezd az orosz nyeiv tanu-
lásának és újságok, köny-
vek, plakátok alapján üsz-
szegyüjti Sztáün elvtárs 
nak az iskolákra vonatkozó 
mondásait, s ezekből a mon-
dásokból albumot készít. 

A munkafegyelem meg-
szilárdítására is több érde-
kes felajánlás történt. Bat-
tancs Rózsa a ruzsajárási 
áltafanos iskola tanítónője 
például felajánlotta, hogy 
iskolájának egyik követke-
zetes elkéső és igazolatlanul 
mulasztó tanulóját helyes 
neveléssel meggyőzi eljárá-
sának helytelenségéről és 
odahat, hogy tanulóinál ké-
sés, igazolatlan mulasztás a 
jövőben ne fordulhasson 
elo. 

A pedagógusok felajánlá-
saikba általában belevették 
a munkafegyelem m/isü-
lárdítását, valamint az if-
júsági szervekkel való kap-
csolat még szorosabbá téte-
lét. 

Versenyben a szegedi konzervgyár 

va l amenny i do l gozó j a 

— Izlfiü Min szöle ősfiisja flizHfn 
(Tudósítónktól.) 

A SZEGEDI KONZERVGYÁR 
dolgozói most megtartott szak-
szer vezeti napjukon valamCny-
nyicn egyéni-, páros- és brigád-
versenyre liivlák ki egymást. A 
gyümölcsíz mérésénél vállalták 
a dolgozók, hogy te j 'silniéuvü-
ket öt százalékkal emelik. Aszá-
r'tősok, paprikások, káooszta-
szelők és lapotok vállalták, 
liogy termelésüket 12 százalék-
kal eme'ik. A kazánház dolgo-
zói jelentős önköltségcsökken-
tést, mig az üzemfenuiartó ia-

• katosok állagos le'jcsitményük 

1118 százaiéira va'tó növeléséi 
i fogadták meg. 
j A VERSENYKIHÍVÁSOK ha® 
' laímas lelkesedéssel történtek 
meg a szegedi konzervgyárban 
és a dolgozók több és jobb mun-
kájukkal hálájukat, hőségüket ét 
forró szeretelüket fejezik kl 
Sztálin elvtárs iránt, hetvene-
dik születésnapja alkalmából. R 
konzervgyár dolgozói többter-
melésükkel méltóan készülnek 
december 21-re. 

(Soós István.) 

M e g k e z d ő n e k a szegedkörnyék i 
községekben az a lap ismere t i 

t a n f o l y a m o k 
A népművelésügyi minisz-

térium december hónap ele-
jén az egész ország terü'e-
tén'többezer alapismeret el-
sajátító tanfo'yamot indít 
el. Nagyszeged területén 
mintegy hatvankét ilyen 
tanfolyam indul. Lengyel-
kápolnán, Alsóközponton, 
Szőregen, Dorozsmán, Uj-
szentivánon, Üllésen már 
megkezdődtek ezeknek a 
tanfoyamoknak keretében 
az esti előadások. 

Mindenütt nagy érdeklő-
dés nyi'vánult meg a dol-
gozó parasztok körében. Ezt 

bizonyítja az is, hogy Do-
rozsmán az első előadáson 
több, mint 160 dolgozó pa-
raszt és parasztasszony volt 
jelen, akik a letűnt Horthy-
rendszer bűnéből még aa 
írás és az olvasás tudomá-
nyát sem tudták elsajátíta-
ni. S amint ezt elmondták, 
most megragadják az al-
ka'mat, pótolják, amit a 
múltban önhibájukon kívül 
elmulasztottak, mert tud-
ják, hogy a szocializmust 
építő ú j társadalomban 
művelt. dolgozókra van 
szükség. 

AZ ÜZEMI, FALUSI ÉS PARTSZERVEZETI TUDÓ-

SÍTÓINK részére november 27-én, vasárnap délelőtt 9 

árakor rendkívül fontos értekezletet tartunk szerkesztő-

ségünkben (Jókai-utca 4.). Kérjük, hogy az üzemi, hiva-

tali, kerületi pártszervezetek titkárai, elfoglaltságuk 

esetén a sajtófelelőst küldjék cl. — Erre az értekezletre 

meghívjuk és feltétlenül elvárjuk az elvtársakat. 


