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Napról-napra növekszik Nagyszegeden 
a földmüvesszövetkexetek taglétszáma 

Egy hét alatt közel 1300 dolgozó paraszt jelentkezett f elvételre 

Nagyszegeden éppen úgy, mint az 

ország valamennyi földművesszö-

vetkezetében nagy lelkesedéssel in-

dult meg a szövetkezeti tagtobor-

zás. A 25 nagyszegedi földműves-

szövetkezetben november 25-én 

összesen 12.303 tagot számláltak. 

A tagtoborzó verseny megindulása-

kor úgy tervezték, hogy ezt a lét-

számot 15 ezerre emelik. Sztálin 

elvtárs 70. születésnapja megünnep-

lésére a földmüvesszövetkezetek tag-

jai most felajánlották, hogy még 

további kétezerrel emelik ezt a szá-

mot-

A SzöVOSz nagyszegedi titkár-

sága november 30-án kiértékelte a 

verseny megindulása óta eltelt fél 

hónap eddigi eredményeit és meg-

állapította, hogy az eredeti tervet 
messzire felülmúlva már eddig is 
16.158-ra emelték a szöve'kezeti ta-
gok létszámát. A tagtoborzás 

Nagyszeged valamennyi községében 

és tanyaközpontjában nagy lelkese-

déssel folyik tovább. Csupán az el-
múlt héten 1286 új íagot szerveztek 
he. Különösen szép eredményt ér-

tek el az öttömösi, sándorfalvi és 

kübekházi földművesszövetkezetek. 

Egyre nagyobb mértékben kap-
csolódnak be a nagyszegedi falvak 
és tanyaközpontok EPOSz fiataljai 
és MNDSz asszonyai is a földmü-
vesszövetkezeti tagtoborzási ver-
senybe. Brigád-munkával, verseny-

ben végzik a népnevelő munkát. 

A felsőközponti földművesszövet-
kezet tagjai Sztálin elvtárs szüle-
tésnapjára tett munkafelajánlásuk-
ban az előirányzott 240 új szövet-
kezeti tag beszervezése helyett 
600-at vállaltak, vagyis december 
2l-re, Sztálin elvtárs születésnap-
iára a 400mas létszámot ezerre eme-
lik. 

Azok a dolgozó parasztok is, 

akik még csak néhány nappal ez-

előtt léptek be a földművesszcvet-

Isezetbe, máris tevékenyen bekap-

csolódnak a tagtoborzási munkák-

ba. Völgyesi Gyula fiatal felsőköz-

ponti Eposzista még alig egy hete, 

hogy tagja a földművesszövetkeZet-

nek, de már ö is 12 Eposzista tár-

sát szervezte be. Igen szép ered-

ményt ért el még Csókási András is, 

aki 25 paraszttársát világosított fel, 

magyarázta meg nekik a szövetke-

zet nagy fontosságát. Pauló János-

áé népnevelő munkájáért a Szö-

VOSz megyei központtól diszokle-

vetet is kapott. Két hét alatt 100 

újabb dolgozó paraszttal és asz-

szonytársával növelte a szövetke-

zet tagságának létszámát. A felső-

központi „Gorkij" termelőcsoport 28 

tagja is elfoglalta helyét a szövetke-

zetben. 

Hasonlóan szép eredmények mu-

tatkoznak Dorozsmán is, ahol egyet-

len hét alatt az EPOSz fiatalok 40 

társukat vitték be a szövetkezetbe. 

Sándorfalván is egyre szaporodik a 

tagság létszáma. Naponta 20—30-as 

csoportok jelentkeznek felvételre. 

Igy az utóbbi napokban 196 dolgo-
zó paraszttal gyarapodott a tagság 
létszáma. 

A csengelei dolgozó parasztok 

különösen arra törekszenek, hogy 

megnyerjék a szegedi földművesszö-

vetkezettel kötött tagtoborzási ver 

senyt. Itt az elmúlt hét folyamán 

48 újabb dolgozó paraszt lett tag-

ja a szövetkezetnek. 

Várostanyán már szégyen nem 
szövetkezeti tagnak lenni. Itt is 

igen sok dolgozó paraszt, paraszt 

asszony és EPOSz fiatal kitűnt a 

jó szervező munkában. 260 taggal 

gyarapították néhány nap alatt tag-

ságuk létszámát. Rőszke dolgozó 

parasztjai nemcsak a mélyszántás-

ban végeztek jó munkát az elmúlt 

hét folyamán — hanem a fölvilágo-

sító munkában is 67 társuknak ma-

gyarázták meg eredményesen a fa-

lusi szövetkezeti élet jelentőségét. 

Domaszéken szintén 67 dolgozó pa-
raszt kérte a napokban fölvételét a 
szövetkezetbe, Elmondták, hogy ök 
sem maradhatnak ki abból a nagy 
munkából, melyet a szövetkezetben 
dolgozó társaik vállalnak ötéves 
tervünk végrehajtásában s a maguk 
jövőjének építésében. 

Az Első Szegedi Cipőgyárban is utat tört 
A SZTÁHANOV-MOZGALOM 

Hosszú asztalokon, polcokon, áll-
ványokon, az egész teremben min-
denütt cipő. Fekete, barna, női, 
férfi és gyermekcipők sorakoznak 
katonás rendben. Díszesebbek, egy-
szerűbbek: bőven lehet majd köztük 
válogatni, ha kikerülnek az üzletek-
be. Ha érdeklődik az ember, a dol-
gozók szinte önkénytelenül is a ci-
pő talpát mutatják meg. Ide van 
ugyanis rányomva az a felelet, me-
lyet a vevő arra a kérdésre kap: 
,,Mennyibe kerül?" 

Ez a kis félmegas sarkú 105 

forint ... ugyanaz feketében .,. Ez 
a príma varrót férfi 129 forint... 

Ilyen olcsón 

még nem kerültek cipők a piacra! 
De .. , hál, minek köszönhetők 

ezek az olcsó árak? 

Tóth elvtárs már kalauzol is; 
— Erre a kérdésre a gépterem-

ben kap feleletet az elvtárs! 

Hosszú sorban, egymás mellett, 
dübörgő, csattogó gépeket láthatsz. 
Mellettük a munkaasztalokon ismét 
cipők, különböző félkész állapot-
ban. Mindegyik gép egy munkafo-
lyamatot végez a cipőkön. De ez 

igy van nemcsak az Első Szegedi Ci-
pőgyárban, hanem az ország vala-
mennyi cipőgyárában. Hol van a 
felelet, mellyel az olcsó árat meg-
magyaráznák Merre ? Erre még 

beljebb?!" „Csak idáig, Kántor elv-

társ gépéig. Többek között, itt a fe-
lelet!" 

Körülbelül igy rajzolnám le Kán-
tor elvtársat: zömök törzs, mely 
kurta, izmos lábakon nyugszik, mo-
solygós arc, barátságos szürke sze-
mekkel... de a keze? A keze olyan 
gyorsan mozog az álvány és a gép 
között, hogy képtelen vagyok meg-
figyelni. S meg se kérhetem, hogy 
álljon meg egy kicsit. Azt monda-
ná, hogy majd munka után ... Hi-
szen nagy dolgok történnek most itt, 
ennél a gépnél. Itt dolgoznak az 
üzemben elsőnek 

sztahánovista munka-
módszer 

szerint. Nem ma kezdődött el, ha-
nem már egy hete. Kántor József 
elvtárs igy beszél erről. 

Ezen a gépen a cipősarok csi-
szolását végzem. Az állandó telje-
sítményem napi kétszáz pár volt. 
Sehogyan se tudtam megelégedni ez-
zel a teljesítménnyel. Hallottam a 
szovjet sztahánovislákról s egyszer 
aztán a moziban megláttam, hogyan 
dolgozik Fedor Savljugin, a szta-
hánovista kőműves. Igen messze 
esik egymástól a mi szakmánk, de 
sokat tanultam tőle. Felvetettem az 
üzemben: többet tudnák termelni, 
ha kapnék egy segédmunkást. 

Naponta követték egymást az 
események. Kántor elvtárs megkap-

Szígij-Ztotá&ta a fflAV szegedi igazgatóságán. 
(Tudósítónktól.) Érdekes újítást 

vezetett be a MAV szegedi Igazga-
tóságának Üzemi Bizottsága. Az 
épület főbejáratánál a kapu alatt 
táblát függesztettek ki ezzel a fel-
irássál: >;Gáto!juk a tetmelést.® 

A szégyentáblára a MAV szegedi 
igazgatóságának munkába későn 
érkező dolgozói írják fel a nevü-
ket, feltüntetve mennyi a késés 
ideje. A tábla kifüggesztésére az-
ért volt szükség, mert az utóbbi 
időben ismét megszaporodott a ké-

sőnjövök száma. Tegnap öten ke-
rültek a szégyentábíára, akik aka-
dályozták a termelést. 

A szégyentábla bevezetése is 
egyik, eszköze annak, hogy a késé-
sek megszűnjenek. Mert a MÁV 

szegedi i gazgatóságár:ak dolgozói a 
legkevesebb, amit tehetnek az or-
szágért áz, — hogy pontos idő-
ben megkezdik a munkát, percnyi 
késés nélkül. 

K. J. 

Uj hűtőberendezést állítanak be 

a szalámigyárba 
(Tudósítónktól.) "A sztegedi Pick 

szalámigyárban a közeljövőben uj 
hűtőberendezés beszerelését kezdik 
meg, de a többi gépeket is kor-
szerűsítik majd. A következő évben 
a gyár szezenjellege megszűnik, 
télen és nyáron egyaránt készítik a 
szalámit. '1950-ben meggyorsul, 
jobbá válik a gyár termelése a kor-
ggfrü. géyekkgL 

A gyár dol^oZói most sztálini 
munkafelajánlásuk teljesítéséért 
dolgoznak és folyik közöttük a ver-
seny a »siiakma legjobbja* címért. 
A Párt segítségével, a szovjet em-
berek példáját követve jó eredmé-
nyeket "érnek el az üzem dolgozói 
is. ,„ 

' i ' (Szentesi Yida János.) 

ta a segédmunkást. Az első nap ez-
zel a módszerrel 250 párat termelt, 
aztán 300 párat, a hét végére pedig 
felemelte a teljesítményét 400 pár-
ra. Vagyis 

• • 

előző teljesítményének 

duplájára. 

De most nem látni mellette a segéd-
munkást. Ismét egyedül dolgozik. 

— Csak addig volt szükséges — 
mondja , mig a mozdulatokat be-
gyakoroltam. Most már nélküle is 
megy. Sőt. Tegnap 450 párra emel-
kedett a teljesítményem. Tervem az, 
hogy ezen a héten 500 párra eme-
lem fel a teljesítményem. Aztán is-
mét magam mellé kérem a segéd-
munkást, mert szeretném a napi 600 
párat is megközelíteni. 

Kantor elvtárs munkája kis Íze-
lítő abból a feleletből, melyet az 
Első Szegedi Cipőgyár adott az ol-
csó cipőárakra. De ez még nem 
minden. Hiszen Kántor elvtárs is 
ismeri azt a közmindást: „Egy fecs-
ke nem csinál nyarat!" és gondosko-
dott arról, hogy munkamódszere 

ne egyedülálló jelenség 

legyen. 

Mostmár a doptizóban is ezzel a 
módszerrel dolgozik Kamasz La-
jos, a közbélelésnél pedig S u v a-
d a Márton. Kamasz elvtárs még ma 
alkalmazta először ezt a módszert, 
tehát még nem lehet kézzelfogható 
eredményekről beszélni, Suvada elv-
társ azonban máris olyan teljesít-
ményt ért el, ami még soha nem for-
dult elő abban az üzemrészben. 145 
százalékra teljesítette a normát. 
Abban az üzemrészben az elért leg-
nagyobb százalék eddig 133 volt. 

Kántor elvtársék valamennyien 
bekapcsolódtak a sztálini munka-
felajánlási mozgalomba. De máris 
sokszorosan 

túlszárnyalták 

munkafelajánlásaikat. A Szovjet-
únió példája segítette őket hozzá 
ezekhez az eredményekhez s az 
egyéni versenytermelésük mozgató-
erejévé vált. 

Én szeretném, ha azt is meg. 
i[ná elvtársam — szól Kántor elv-
társ —, hogy a Párt nélkül soha 
nem kezdtem volna ilyesmin gon-
dolkozni. A Nagybudapesti Pártvá-
lasztmány határozata ébresztett rá, 
hogy szétnézzek a saját munkapor-
iámon is. 

Sz. J. 

T O B B MINT 100 
„Uj Világ" előfizetést gyűjtött 
a s z a l á m i g y á r 

A Magyar-Szovjet Társaság heti-

lapja, az „Uj Világ" napról-napra 

több dolgozó kezébe jut el. A dol-

gozók ezrei igyekeznek minél előbb 

előfizetői lenni a lapnak, de akad-

tak olyan üzemek is, melyekben az 

előfizetők gyűjtésében lemaradtak. 

Ilyen volt a Pick-szalámigyár is. 

Alig pár nappal ezelőtt az elő-

fizetők gyűjtésében még a legutol-

sók között voltak s ma már több 

mint 100 előfizetőt gyűjtöttek. Gye-

nes József, a csontolő osztály veze-

tője egymaga a szerdai napon 23 

előfizetőt szerzett. 

— Megértettük — mondja —, 
hogy a szebb és boldogabb jövőn-
kért csak úgy harcolhatunk sike-
resen, ha tanulunk a Szovjetunió 
harcainak tapasztalataiból, nagy-
szerű eredményeiből. Az „Uj Vi-
lág" megismertet minket a Szovjet-
unióval, amely legfőbb biztositéka 
szabadságunknak és a tartós béké-
nek. Ezért fizettünk elő az Uj Vi-

lágra, 

— Olyan világ tirul elénk a lap 
olvasása közben — mondja Nagy 
Mátyásné —, amely után vágyó-
dunk, amelyet a Magyar Dolgozók 
Pártjának vezetésével most építünk. 
Az este is késő éjszakáig együtt 
olvastuk a kislányommal a lapot. 
Nem győztünk gyönyörködni a sok 
szép képben és a jobbnál-jobb cik-
kekben. 

De hasonló szeretettel veszi ke-

zébe a többi dolgozó is. Minden 

dolgozó ezen a lapon keresztül is 

— még közelebb érzi magát a Szov-

jetunióhoz, ebből a lapból még job-

ban megismeri a szovjet emberek 

munkáját, a sztahánovisták terme-

lésben elért hatalmas eredményeit. 

S megtanulják a lap olvasásán ke-

resztül azt is, hogyan kell leküz-

deni munkájuk közben a nehézsége-

ket. 

Ezért szeretik, olvassák és ter-
jesztik a dolgozók a szovjet-magyar, 
barátság elmélyülését szolgáló la-
pot, az „Uj Világ"-ot. 

A „Sxabad Tüld" szépen m i m részüket 
előf ize íésgyüj tésből \ s « d e s * k { t w a h i o r o z o k 

(Tudósítónktól.) A deszki gépál 
lomás dolgozói üzemi értekezletü-
kön kiértékelték az őszi munka-
verseny eddig eredményeit. Ennek 
alapján megállapították, hogy a 
brigádok közötti versenyben a Pe-
tőfi brigád vezet 11.930 ponttal. 
Ennek az eredménynek az elérésé-
hez nagyban járult hozzá a bri-
gádon belüli jó, kollektív szellem, 
amelyet Döme András elvtárs, a 
brigád vezetője épített ki. Az egyé-
ni versenyben Kószó Ferenc elv-
társ vezet 4403 ponttal. De' szorosan 
a nyomában van Zombori Vilmos 
elvtárs is, akinek eredménye 4389 
pont. 

A deszki gépállomás dolgozói 
sztálini munkafelajánlásuk megvaló-

sításáért lelkesen dolgoznak. Fel-
ajánlásukat most a „Szabad Föld" 
előfizetésgyűjtő kampányában újabb 
felajánlással pótolják. Koszó Fe-
renc elvtárs, ki munkában is az 
élen jár, vállalta, hogy 15 új elő-
fizetőt gyűjt. Horváth János 12-t, 
Fülöp Ferenc, Döme András, Kubai 
László, Török István, Faragó Já-
nos, Ballá István és Borka András 
tíz-tíz új előfizető gyűjtését vállal-
ták A deszki gépállomás dolgozói 
a termelésben vállalt felajánlásai-
kon kívül a politikai munkából is 
kiveszik részüket, hogy méltókép-
pen ünnepeljék meg a nagy Szovjet-
unió bölcs vezérének, Sztálin elv-
társnak születésnapját. 

Gyertyámosi Zoltánt 

(lugüszfus dia 11 újítási vezettek be 
a város h ivatalaiban és ü t e m e i b e n 

Szeged város újítási bizott-
ságához augusztus elsejétől a 
városi üzemek és hivatalok 30 
újítási javaslatot nyújtottak 
be. 26-ot a közigazgatás és 
négyet az üzemek részéről. 
Ebből elfogadtak 11-et. Je-
lentős önköltségcsökkentést 
értek el a vágóhídon, ahol 
egy új kompresszor beállítá-
sával fúvatják a levegőt a fű-
tőtermekbe, 21.000 forintot ta-
karítanak meg ezzel évente. 

Hasonló észszerűsítéssel a 
szegedi Nemzeti -Színház fű-
tésénél. A fűtési szezonban 
MarinfcovKcs Illés, Dobó And-

rás fűtők és Bózsó István mű-
szaki segédtisztviselő javasla-
tára levegőt fúvatnak a ka-
zán rostélyos felületére és 
ezáltal könnyebben és több 
gőzt tudnak fejleszteni. Igy a 
fűtési szezonban nyolcezer fo-
rint megtakarítást érnek eh 

Megalakul}- a Művészeti Alkotások 
Nemzeti Vállalata 

A néptművelésügyi minisztéri-
um közvetlen irányítása alatt 
megalakult a Művészeti Alkotá-
sok Nemzeti Vállalata. A válla-
lat feladata népi demokráciánk 
kultúrpolitikai cél lei tűzésének 
megvalósítása, a képző é3 ipar-
művészek alkotásainak szocialis-
ta realizmus felé való haladását 
minden tekintetben elősegíteni 
és gondoskodni arról, hogy a 
megfelelő műalkotások a széles 
dolgozó tömegekhez eljussanak. 
Emellett minden nagyobb politi-

kai megmozdulás alkalmából á 
nemzeti vállalat magasszínvo* 
nalú művészeti anyagot, dekorá-
cióra alkalmas képeket, szobro-
kat, rcprcílukeiókat hoz forga-
lomba. • 

Most, Sztálin elvtárs 70. szü-' 
letésnapjára is, Sztálin elvtárs 
éleiéről képeket, szobrokat, pla-
ketteket készíttetett a nemzeti 
vállalat. Az érdeklődők sürgősen 
fordul janak a szegedi Népműve-
lésügyi Központhoz (Szeged, Pol-
gár utca 2) . 

A GÁZGYÁR VÁLASZOL 
a í t O H z W j t g f y i d a l c d&kozáciás t / n s e n y f e ' U i v á s ó t a 

Lapunk szerdai számában hirül 
adtuk, hogy a Konzervgyár dolgo-
zói Sztálin elvtárs születésnapjára 
dekorációs versenvre hivták k i a 
Paprikabeváltó NV-t. Cikkünk-
ben javasoltuk, hogy igen helyes 
lenne, ha a többi üzemek is csat-
lakoznának ehhez a versenyhez. 

A legelső csatlakozások már meg 
is történtek. A Gázgyár és a Láda-
gyár fogadta ei a Konzervgyár fel-
hívását az elsők között. A gázgyá-
riak knőg Í3 toldották a verseny 
szempontjait. Nemcsak az üze-
met akarják feldíszíteni, hanem 
belesegítenek a város feldíszítésébe 
is. Egye'őre nem szívesen árulják 
ei dekorációs ötleteiket, egyet 
azonban sikerült megtudni a Rét | 

lakat alatt őrzött titkok közül. 
A villany telepiek hatalmas, kö-

rülbelül 4 méter magas vörös csil-
lagot készítenek, amelyet köröskö-
rül villany égőkkel világítanak ki. 
A hatalmas csillagot a Délmagyar-
ország kiadóhivatalának tetején 
helyezik el. 

A ládagyáriak dekorációs brigá-
dot alakítottak, amelv már késziiti 
a díszítési tárvet. Azt akarják, hogy 
Sztálin elvtársunk születésnapjára 
olyan ünnepi díszt öltsön telepük, 
amilyen még sohasem volt. Egymás 
után jönnek az elvtársak díszítési 
ötleteikkel és nemcsak a külső dí-
szítést, hanem az üzemen belüli, 
dekorációt is a legszebben akarják 
megoldani.. , \ 

i 


