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IRODALMI VÁNDORGYŰLÉS 
SZEGEDEN 

•A Magyar Irodalomtörténeti Társaság szombaton Szegeden ren-
dezi meg vándorgyűlését. A vándor gyűlésen Szegednek a Horthy-rend-
szerben kitagadott nagy költője, Juhász Gyula költészetével foglal-
koznak. Juhász Gyuláról Bóka László elvtárs tart előadást, az elő-
adáshoz pedig hozzászól dr. Baróti Dezső és dr. Sőtér István elvtárs, 
egyetemi tanárok, valamint dr. Vajda László elvtárs, főiskolai tanár. 
A vándorgyűlést az Ady-t éri egyetemen, a bölcsészeti kar 1. számú 
tantermében rendezik meg szombaton délután 6 órakor is arra minden 
érdeklődőt szivesen látnak 

A KARCAGI GYERMEKVÁROS 
három héttel ezelőtt tanulási mun-
kaversenyre hívta ki a szegedi „If-
jú Gárda" gyermekvárost. A ver-
senyfelhívás egész évre szól. 'A'z el-
ső tanulmányi kiértékolés most va-
sárnap lesz. Erre az alkalomra 10 
tagá úttörő delegáció jön el Kar-
eagröl a szegedi Ifjú Gárda gyér-
megvárosba. 

ÉRTESÍTJÜK n bajtársakat, 
hogy december 14-én este 6 órai 
kezdettel klubnapot tartunk, kér-
jük a bajtársak megjelenését. — 
OMRE szegedi textilüzemi repülő, 
klub vezetősége. 

A SZEGEDI MEZŐGAZDASÁGI 
Kísérleti Intézet december 20-án 
egész napos tanácskozást tart. Az 
értekezleten, amelyre meghívják a 
legjobb gyakorlati növénytermesz-
tőket is, a Mezőgazdasági Kísérleti 
Intézet 1951. évi kutatási tervét vi-
tatják meg. 

A SZŐRME- ES BŐRRUHÁKÉ. 
SZITŐ üzem dolgozót Sztálin elv-
társ szüle tésnapjára fe la ján lo t tak , 
hogy operatív tervüket december 
21-re teljesítik. Az llzem sző rme , 
részlegének dolgozói Is vállal lak, 
hogy a december 1—10-lg eléri 
e redménnyel szemben Szlálln elv-
társ szüle tésnapjára 20 százalékos 
mennyiségi és minőség) túl lcl jesi . 
lést érnek el. 

A VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ÁL-
LOMÁS előadója. Faragó György mér. 
nök a fénycsövilágitdsról tart elő-
adást szombaton délután 5 órakor 
a Magyar-Szovjet Társaság Hor-
váth Mihdly-utcai előadótermében, 
a Szegedi Tervező Iroda rendezésé-
ben 

A MAGYAR Természettudományi 
Társulat szegedi csoportja kedden 
este Gyálaréten és Szoregen „Harc 
a babonák ellen" címmel előadást 
tartott. Mindkét helyen sok* dolgo-
zó paraszt vett részt az előadáson. 

A TEXTILKOMBINAT szabadság-
harcosai közül: Pálfi Piroska elő-
fonó 147, Kovács Dezső tisztító 
112, Kucsera Ilona gyűríisfonó 104, 
Vásárhelyi Géza javító 156, a bála-
raktár szabadságharcos brigádja 
pedig 122 százalékra teljesíti nor-
niájó'i. 

SZOMBATON ESTE a Villamos 
vasút MNDSZ-csoportja műsoros es-
tet rendez az üzem kultúrtermé-
ben. A műsorban szerepel a Kos-
suth Zsuzsánna MNDSZ-szervezet 
kultúrgárdája, a DÉM'A' Cipőgyár 
népi tánccsoportja és az MNDSZ 
központi énekkara. Az est bevéte-
léből a villamosvasút dolgozói gyer. 
mekeinek fenyőünnepet rendeznek. 

A BOLYAI JÁNOS Matematikai 
Társulat pénteken délután 6 órai 
kezdettel előadóülést tart az Ady 
téri egyetem matematikai intézeté-
ben. Az előadóülésen dr. Horváth 
János „Ujabb matematikai mód-
szerek az elektroelméletben és a 
meson-elméletben" címmel tart elő-
adást. 

AZ „ALKOTMÁNY" termelőcso-
port hiányos baromfiállományát 
néhány nap alatt 500 darabra egé-
szítette ki. Ez tojással és keltetés-
sel jelentős jövedelemhez juttatja a 
csoportot. 

AZ ÁLLAMI VÉD0NÖKÉPZŐ 
Intézet II. évfolyamának növendé-
kei az ,,Vjú Gárda'' fiúotthon 
növendékeinek, minden héten ked-
den. csütörtökön és pénteken egész-
ségügyi előadásokat tartanak. 

A SZEGEDI Tüzép N V kultúr-
csoportja szavalatokkal, énekszá-
mokkal és a „Megváltoztunk" cimű 
egyfelvonásos színdarabbal ké-
szülnek Sztálin elvtárs 71. szüle-
tésnapjának megünneplésére. 

SZEMESTAKARMÁNY és tengeri 
beadási kötelezettségét Dorozsma 
több dolgozó parasztja is túltelje-
sítette. Maróti János 3 holdas kis-
paraszt 131. Szilágyi Ferenc 125, 
Gvsiris József 110, Gállai Mihály 
120 százalékra tett eleget Tieftüáfái 
kötelezettségének. 

BEFEJEZTÉK új, 30 méteres i s -
tállójuk tetőcserepezését a Táncsics 
termelőcsoport dolgozói. Az örutö-
zőcsatorna építkezései is igen jól 
haladnak. 

A MADACH-UTCAI általános 
fiúiskola úttörői Sztálin elvtárs 71. 
születésnapjára természettudomá-
nyos és repülőmodetlező kiállítást 
rendeznek. 

Igen j'elentős kulturális esemény 

Szegeden a Szovjet Zenei Hét. A 
bőséges és a zene minden árnya-
latát felölelő programsorozatban 
megismerhetjük az orosz zene ha-
ladó hagyományait és a mai szov-
jet muzsika nagyszerű alkotásait. 
A szovjet zenei programok megnyi-
tása kedden este volt a Zenekonzer-
vatórium tanári karának hangver-
senye keretében, 

Salamon Ferenc elvtárs, az MSzT 
titkára megnyitó beszédében hang-
súlyozta a szovjet zene megismeré-
sinek fontosságát jgen nagy jelen-
tősége van ezeknek a zenei progra-
moknak most, amikor néhány nap 
múlva ünnepeljük Sztálin elvtárs 
hetvenegyedik születénapját — 
mondotta. 

Bán Sándor elvtárs, zongoramű-
vész a konzervatóriumi pártszerve-
zet és a tanári kar nevében han-
goztatta, hogy a zenepedagógusok-
nak ma elsőrendű feladatuk a szov-
jet zene terjesztése, mert ezzel is 
a haladás, a béke ügyét szolgálják. 

A színvonalas műsor mai szov-
jet müveket és a 19. századi hala-
dó orosz zenei hagyományokat tar-
talmazott. Nagy jelentősége a kon-
certnek, hogy sok olyan mű szere-
pelt műsorán, amelyet Szegeden 
meg nem játszottak. Ilyen mű pél-
dául a Márfy János B Rácz Lili 
által megszólaltatott Prokofjev 
f-moll szonátája. De ilyen művek 
voltak mindenekelőtt a bemutatott 
dalok, amelyek az orosz irodalom 
és zene klasszikusait egyszerre-kep-
viselték: Grecsaninov Puskin szóve-
gére irt dala, a „Sas", melyet fi-
noman és tiszta szövegkiejtéssel 
énekelt Kutrucz Éva, Rachmaninov 
Tolsztoj szövege alapján alkotott 
dala, amelyet T. Renyé Anna szó-
laltatott meg művészien, valamint 
egy Csajkovszkij-dal Szatmári Mar-
git tolmácsolásában. Igen nagy si-
kere volt a megismételhetett ,,Ga-
lambhoz" cimű orosz népdalnak, 
amely Matycjev ragyogó feldolgo-
zásában a széles tömegekhez szóló, 
első hallásra is kitűnően élvezhető 
reálista zenei mű művészi típusa, 
Névay jlonka erőteljes játéka GUn-
ka: Búcsú című zongoraművét és a 
Chopin-hatást mutató Scrijábln 
dlsz-moll etűdjét szólaltatta meg. 
Nagy sikert aratott Csajkovszkij 
Canzonctfája Szerdahelyi László he-
gedűművész élőadásában A műsort 
Höchtl Margit fejezte be Hacsatur-
ján Toccata-jával, Scrijábin bal-
kézre irt remek nohturnojávai és a 
hatásosan megszólaltatott, közismert 
Rachmaninov cis-moll prelüddel. 

A színvonalas szovjet hangver-
senyhez orosz és szovjet szerzők 
müveiből készített gazdag kottaki-
állitás csatlakozott, amely a szovjet 
zeneélet magasrendűségét és fej-
lettségét mutatta. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
I A D A S - V E T F I 1 

MEINL „Fazenda" kávét, Meinl li-
kőröket ajándékozzon. Meinl fiók, 
Lenin-utca 6. 
BOTOR olcsón, komplett szobák és 
egyes darabok cégmegszünés miau 
eladók. Bútorcsarnok. Dugonics-tér 
11 szám. 
LIBAAPROLÉK, hús, libaháj, máj, 
kacsa, csirke naponta legolcsóbban 
Fodornénál Kigyó-utca 1 
KARACSONY1 ajándékot vázírol-
jon Paulusznétól. Kesztyű, haris-
nya, divatos kardigánok, sálak nagy 
választékban. Pauluszné, Kőlcscy-
utca 3. szám 
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórái 
magas árban vásárolok. Fischcr 
órásmester Szeged, Klauzál-tér 3. 
SZABÁLYOZHATÓ masszív festő-
állvánnyal lepheti meg karácsony-
ra hozzátartozóját. Alkalmi vétel 
100 forint, Cim a kiadóban. 
'ALKALMI vétel karácsonyra: gyö-
nyörű nagy állólámpa 300 forint. 
Cím a kiadóban. 
GYERMEKNEK. felnőttnek egy-
aránt kedves karácsonyi ajándék 
kivilágító!'! földgömb asztali lámpa 
300 forint Cím a kiadóban. 
ALIG használt 125-ös Csepel kis-
motorkerékpár sürgősen eladó. — 
Raks, rendőrörs. 
BÁDOGGAL bélelt nagy teknő, ház-
tartási felszerelés eladók. 'A'pró, 
gránátgyőngyőt veszek, csak ma. 
Deák Ferenc-utca 25. földszint 
EGY 110 kg-os serlés fele levágva 
eladó. Tisza Lajos-utca 65. 
10 mázsa tojásbrikett eladó. Cfm a 
kiadóban. 29017 
TÉGLATORMELEK és üvegfal el 
adó. Akácfáért épületfát cserélek. 
Szent Islván-'iér 14. 20028 
ZONGOR'A'. angol mechanikás kitű-
nő állapotban sürgősen eladó Dáni-
utca 4a. 29021 
KIFOGÁSTALAN állapotban levő 
diófa Íróasztal eladó. Kazinczy-utca 
6, földszint 1. 29011 

ELADÖ: vas kapu, mérleg 300 kg-
os, Íróasztal, női kerékpár, targon-
ca, vaságy, petróleumhordók. Cson-
grádi-sugárút 3. 29013 
JÓKARBAN levő, fehér sportkocsi 
eladó. Petőfi Sándor-sugárút 65. I. 
emelet 8. 20009 
REKAMIÉ teljesen új eladó. Meg-
tekinthető Varga Szőnyegház. Le-
nin-utca 14. 29014 
VENNÉK 2 irattartó szekrényt. 2 
íróasztalt és nagyobb mennyiségű 
széket. Ajánlatokat 43—36 sz. tele. 
fonon, vagv személyesen Sztálin-
körút 86. Vízműveknél kérjük le-
adni. 29014 
VENDÉGLŐI székekért és irodahe-
rendezésekért magas árat fizetek, 
Singemé, Török-utca 6, kapuval 
szemben. , 2002 
UJ, diófa, politúros hálószoba el-
adó Párisi-körűt 6. 29001 
PÉZSMAÍIAS, vagy más világos 
szőrmét keresek, „Pézsma" jeligére 
a kiadóba 2900S 
SOKSZOROSÍTÓGÉP kézi, sürgősen 
eladó. Mátyás-tér 6. Lovászi. 
JÓ állapotban levő átmeneti, vagy 
télikabátot és tollneműt keresek 
Cim a kiadóban. 28995 

| f a w A g ~ | 
LAKÁSCSERE főútvonalon föld-
szintes udvari kis száraz szoba rak 
tárhelyiséggel elcserélhető, belváro-
si olcsóbérű kis lakással. Kisebb 
költségtérítés szükséges. „Ilarü-
csonv" jetigére. 
KÉTSZOBÁS összkomfortos lakást 
teljes berendezéssel átvennék. — 
..Belvárosi" jeligére a kiadóban. 
KÜLÖNREJÁRATU bútorozott szo-
bát keres egyedülálló nő. Lehetőleg 
a Belvárosban. „Tiszta" jeligére. 
BÚTOROZOTT szobákat keres Tex-
tilipari Beruházási Vállalat (Káivá. 
ria-úti Vámház). 29016 

1 KÜÜŐNFt lOÍK | 
FINOMSZESZ, esencia likőr készí-
téshez, Meinl-fiók, Lenin-u. 

KERÉKPÁR varrógép, írógép javf. 
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra. kerékpárgumik, alkatészefe 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 
11 szám 
AJÁNDÉKOZZON kötöttárut, ha-
risnyát, divatcikkeket, nagy vá-
lasztékban Csillag Istvánnétóí Klau-
zál-tér 3. 17751 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül. Csordás 
bőrruhakészítőnél, Szt Miklós-u 7. 
TALÁLTAK a Batthyány-utcában 
egy női pénztárcát. Igazolt tulajdo-
nosa átveheti a kiadóban. 
KONGYSZÖNYEGET (hozott anyag-
ból is) ízlésesen, gyorsan készítünk. 
..Háziipar" Jókai-utca 4. 29020 
TALÁLTAK egy gyermekkesztyüt, 
igazolt tulajdonosa átveheti a ki-
adóban. 
IGAZOLVÁNYKÉPEKET olcsó ár-
ban készít Szabadi fotó, Teleki-u. 
5 szám. 
PÉNZTÁRCÁMAT elvesztettem. Be-
zsiiletes megtaláló a pénzt meg. 
tarthatja, a tárcát a benne levó 
iratokkal kérem Szappanos-utca 5a. 
szám alatti postaládába bedobni. 
ELVESZETT fehér arany női kar-
óra a Marx-téren. A megtaláló ma-
gas jutalmat kap tőlem, adja le a 
rendőrségre. 29007 

I FOGLALKOZÁS I 
LABORÁNS, vagy laboránsnö azon-
nal felvétetik. Jelentkezés Dóm-tér 
2a. Nehézvegyipari Kutató Korró-
ziós Osztály. 
NAGY gyakorlattal rendelkező, ki-
váló gépírónőt felvesz a kiadó. Jj-
lentkezés csütörtökön 7 órától 10 
óráig. 
VEZETŐ könyvelőt felveszünk bé 
késcsabai mezőgazdasági üzem ré-
szére. Jelentkezés a Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézet gazdasági irodájá-
ban. Nagy főkönyvelőnél Alsókikő. 
tősor 1. 29022 

NÉGY UJ KULTÚROTTHONT AVATNAK 
A SZEGEDI JÁRÁSBAN SZTÁLIN ELVTÁRS 

SZÜLETÉSE NAPJÁN 
Népi demokráciánk egyre sxélesedő kultárottkon-hálóxaltal 
biztosítja a dolgoxó parasztság műveltségi színvonalának 

további emelését 

A kujfúrotthonoik a fa'-vak kultu-
rális központjai és feladatai a dol-
gozóik szakmai, tudományos és mű-
vészeti nevelése. A kultúrotthonok 
útján Ismerkedhetnék meg a 'alu 
dolgozói a s'-ocialiate kultúrával, a 
magyar kultúra haladó hagyományai-
val é s új alkotásaival, a Szovjet-
unió vívmányaival és tapasztalatai-
val. Dolgozóink a kuhúrotthcynban 
népi demokráciánk kuitúrájával._ a 
nyugat haladó művészetével és iro-
dalmával egyaránt megismerkednek. 
A kultúrotthon fogja össze a tömeg-
szervezetek kulturális munkájút, 
hogy egységes irányítással és ellen-
őrzéssel a dolgozók mind szélesebb 
tömegei kulturális tevékenységének 
segítségéyel mozdítsa elő az új, szo-
c alista kultúra kialakulását, a s z o -
cializmus építéséért folyó küzdel-
met 

A szegedi járásban jelenleg öt 
kultúrotthon működik, mégpedig Al-
gyön, Deszken, Szőrrgen, öttömósön 
és UjszentIvánon. Ezekben is dolgo-
zó parasztjainknak népkönyvtár, rá-
dió áll rendelkezésükre, termésttet-i 
tudományi előadásokat rendeznek, 
hogy ezzel js biztosítsák politikai és 
szakmai továbbképzésüket. 

A szegedi járás kultúrotthónai 
közül eddig legjobb eredményt Al-
győ érte el. A kultúrotthon vezetősé-
ge szoros kapcsolatot tart a tömeg* 
szervezetekkel. A kéthónapos mun-
katerv' elkészítésé vei é s annak be-
tartásával sikerült elérniök, hogy 
egy-egy előadáson két-háromszáz 
dolgozó panaszt is megjelenik. Nagy 
az érdeklődés a szovjet szépirodal-
mi könyveik iránt, amelyeket anké-
tokon beatéinek meg. 

A szöregi és öltömön kultúrott-

hon működésében azonban komoly 
hibák mutatkoznak. A kultúrotthon 
vezetői nem teremtenek elég szoros 
kapcsolatot a pártszervezettel és a 
tömegszervezetekkel. Sokkal széle-

.sebb rétegeit kell bckapcso'.nlok a 
dolgozóknak a kultúrotthon munká-
jába, hogy dolgocó parasztjaink ne 
idegenkedjenek a kujtúrótthontól. 
A további munkáink megjavítása 
céljából szívós felvilágosító munkát 
kell végezniük. Meg kéli magyaráz-
ótok dqlg*>zó parasztjainknak, hogy 
az új, szocialista embertípus kiala-
kításához elepgedhetejéeoül szüksé-
ges az új/ szocialista kultúra, amely 
elősegíti napi munkájuk elvégzését 
is. 

Népt demokráciánk a sztálini 
nemzetiségi politika alapján a más 
nemzetiségű dolgozóknak is bizto-
sítja a művelődési jogot- A deszki 
huUúrotthonban egymást követik a 
jólsikerült délszláv nyelvű előadá-
sok. Külön dékzláv kultúrcsoport 
is működik,' amely sok sikeres mű-
sort mutatott már be a községben, 
de szerepelt Budapesten a Rákosi 
Mátyás-lkultúrházban is. 

A közeljövőben újabb falvak kap-
nak kultúrotthont a szegedi járás 
területén <ls. December 21-én. Sztá-
lin elvtárs 71. születésnapján Kis-
teleken, Mórahalmon, ószent.ivá»on 
és Pusztamérgesen avatnak fel áj 
kíjltút ott-hont. Mindenütt Hizines 
műsorokkal, jelenetekkel, szavala-
tokkal. ének- és táncszámokkal ké-
szülnek a ku'túrcsoportok. az i sko-
lák úttörői, hogy minél emlékezete-
sebb legyen az avatóünnepség» 
amellyel Sztálin elvtárs iránti há-
lájukat és szeretetüket is ki akar* 
ják fejezni. 

tcuél KÉT TANÁCSTAGRÓL 
Tanácstagjaink magatartásuk 

dolgozók bizalmára. Élenjárnak a t 
és minden t'ren példát mutatnak 
nak be azok a levelek is. amelyeket 
küldött be szerkesztőségünkbe-

Két éve dolgozom Sebők Magda, 
tanácstaggal — írta Lindák Zsuzsa. 
— Szorgalmas, fáradthatatlan mun-
kásnőnek ismertem meg. Sokszor 
elnéztem, milyen odaadással, f igye-
lemmel végzi munkáját, s feltűnt, 
hogy soha nem hagyja ott kicsisé-
gekért a gépét. Ha valahova elment 
munkaidő közben, gondosan le-t í f -
totta gépét, hogy addig s e fogyassza 
hiába az áramot, vagy ne történjék 
semmi baj, amíg távol van. 

Jó népnevelő is Sctoök elvtáirsnő. 
Ebédszünetben, vagy munkaidő után 
sokat beszélget dolgozó társaival. 
Megbeszéli velük a napi politikai 
kérdéseket cs a munkával kapcsola-
tos problémákat- Az utóbbi időben 
egyre több időt és gondot fordít az 
ifjú-tanulók képzésére, tanítására. 
De nem hanyagol el bennünket sem. 
Odajön gépünkhöz és megmutatja, 
hogyan dolgozzunk, hogyan kezel -
jük gébünket, hogy még több és 
jobb minőségű árut tudjunk termel-
ni. Munkájával következetesen be-
bizonyítja Sebők elvtársnö, hogy 
jól választottunk. De bebizonyítja 
azt is, hogy megérdemelte a sztahá-
noviista oklevelet és az „ország leg- | 
jobb copszolója" címet. 

kai bebizonyították, hogy méltók <J 
ermclésben, a társadalmi munkában 
dolgozó j/irsaiknak. Ezekrőt számol-

a Magyar Kender két munkdsnője 

Pintér Tmréné elvtársnő Magyar 
Béláné tanácstagról a következüket 
í r ja levelében: 

Egy gépnél dolgozunk}, egymást 
vál t juk minden nap. Igy ncin so« 
kat dolgozunk együtt . Váltáskon 
szabadidőben azért mindig talál 
Idői Magyar elvtársnő, hogy beszél-
gessen a más niüszakkeli dolgozók-
kal, Igy velem is. Többször meg-
tör tént , liogy olt maradt munka-
Ideje u tán is, figyelte hogyan d o l . 
gozom és segiteil. Megmutatta, bogy 
ő hogyan dolgozik ugyanezen a gé-
pen s hogyan javí t ja kl a gép ki-
sebb hibáit . Emlékszem, első alka-
lommal, amikor megmutat ta m u n . 
kamódszerét , megpróbál tam úgy 
dolgozni. Először nein ment . Ma-
gyar elvtársnő ú j r a e lmagyarázta . 
A következő a lkalommal már meg-
muta tkozot t termelési eredménye-
men tanítása. De megmutatkozik 
sok.sok munka tá r sam termelésén 
Is Magyar elvtársnő m u n k a m ó d -
szerálatlása. 

Még egy dolgot, ami valamenv-
nvilinket örömmel tölt el. Magyar 
elvtársnö igen komolyan fogja fel 
tanácstag kötelezettségét Is. Á t a . 
nársválnsztás óla, de az azt meg-
előző napokban is á l landóan tar-
tott magánál egy kis füzetet , me ly . 
be mindig beírta a dolgozók pa-
naszalt, javaslatai t . Lá t juk ezzel Is 
segít bennünket s ezzel dolgozó né-
pünket a szocialista munkában . 

Változatos és ízletes ételeket készítünk 
— v á l l a l t á k h á r o m h ó n a p o a m u n k a v e r s c n y f e l h í v á a u k b n u 

a s z e g e d i m o z g ó k o n y h a d o l g o z ó i 

A szegedi mozgókonyha dolgo-
zói levelet küldtek Országos Köz-
pontjukhoz. Ebben a többi között 
a következőket írták; 

„Rövid idö választ csak el bennün-
ket Sztálin elvtárs születésnapjától s 
egyben háromhónapos országos 
versenyünk utolsó napjától. A há-
rom hónap nemes munkaversenye 
folyamán láttuk valamennyien, hogy 
milyen nagyszerű eredményeket 
érünk el mind termelési, mind po-
litikai íéren. Ezért elhatároztuk, 
hogy mi, a szegedi mozgókonyha 
dolgozói újabb háromhónapos mun-
kaversenyre hívjuk ki az ország 
valamennyi mozgókonyháját." 

Levelükben közölt versenyfelhí-
vásukban vállalják, hogy üzemük 
egész területén tisztaságot tartanak, 
a nyersanyagokat egy nappal előbb 
előkészítik, változatos és ízletes 
ételeket készítenek, a munkaidőt 
százszázalékosan kihasználják, to-

vábbra is megszilárdítják a munka-
fegyelmei és 10 százalékkal keve-
sebb tüzelőanyagot használnak. 

Eddig 95 százalékban 
teljesítették december 21-i 
felajánlásukat a Szegedi 

Cipőgyár dolgozói 
A Szegedi Cipőgyár dolgozói 

Sztálin elvtárs 71. születésnapjára 
tett felajánlásukat eddig 95 szá-
zalékban teljesítették. Ehhez az 
eredményhez nagyban hozzájárult 
az is, hogy az üzem egyik sz ta -
hánovistája, Botos István elvtára 
munkamódszerét átadja a szabá-
szat dolgozóinak, de különösképpen 
két segédmunkást és egy iparos-
tanulót taqit meg a helyes anyag-
kalkulációra és a termelés emelé-
sére. 


