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Fegyveriinll: a példás fett és igaz SZÓ Harcban a harmadik negyedévi terv túlteljesítéséért 
Tanácskozásra gyűlnek ma jeggel] sukat. Felfigyelnek az élet minden 

megyénk legjobb népnevelői. Ki- kÍ6ebb-nagyobb jelenségeire és 
cserélik egymással tapasztalatai- azok tanulságait levonva folytat, 
kat, s számot vetnek arról, hogyan ják felvilágosító munkájukat. A jól 
hasznosítják munkájukban a Köz- dolgozó népnevelő ismeri a Szov-
ponti Vezetőság június 27-i útmu- jetunió ötödik ötéves tervének 
tatásait. j irányelveit és felmeri annak óriási 

Népnevelőink Jó munkáját nem jelentőségé*, a mi életünkre vor.at-
egy üzemünkben községünkben és^ozlatva i«. Meglátja a Szovjet-
városunkban d'csérik nz eredmé- u n i ó X I X - pártkongresszusának 
nyek. Felgyő község például első- összehívásában, s az ezzel kiadott 
sorban azért érhette el a gabon?., sajtóközleményekben a magyar 
és kukoricabegvüjtésben kivívott Párt- a magyar nép ragyogó jövő-
országos elsőségét, mert oU a párt jének ragyogó távlatait. A nemzet, 
jól megszervezte a 'ömegfelvltago- köz; életben gyakran történnek 
sífó munkát. A felgyöi tanyákat, olyan nagyjelentőségű események, 
házakat tízes csoportokra osztották miint legutóbb a kínai kormány-
fel és a népnevelő munkához a küldöttség moszkvai látogatása. A 
községi párttitkár, Szabó Sándor népnevelőnek nz ilyen események 
elvtárs megfelelő „muníciót": vál- kapcsán tudatosítania kell a dol-
tozatos, jó" helyi érveket éa mód- g°zók közö't'azt, amit Sztálin elv-
szereket adott. Népnevelőink áldó- társ a Mao Ce Tung blvlávshoz 
zatos. harcos munkájának köszön- küldött, szeptember 3-i táviratában 
hetjük azt is, hogy Makó szövet- így fejezett ki: „A Szovjetunió és 
kezeti várossá alakult át. Sok elv- a Kínai Népköztársaság hatalmas 
társ dolgozott Makón olyan lelke- barátsága szilárd biztosíték az új 
sen, lendületesen, mint Körösi Són- agresszió veszélyével szemben. Fr 
dor, az Uttöró-tsz tagja, aki jú- » barátság a Távol-Kelet és az 
tiusbaa azt ígérte, hogv tíz űj estész világ békéjének erős bástyá-
tagot szervez be a szövetkezetbe ía-
és már harmincat beszervezett. A i Az üzew' népnevelők napról-nap. 
népnevelők példája és igazságot. ra népszerűsítik azokat a dolgozó-
hirdető szava vezette rá az inga- > kat, akik a munkaversenyben, a 
dozó dolgozó parasztokat Kis- munkafegyelemben, az anyaggal 
királyságon ja a társas gazdálkodás való takarékosságban. a minőség 
útjára. Ezeknek a népnevelő elv. I javításában a legjobb eredményt 
társaknak egyszerű a módszerük, mutatják fel. 
Elmondták és megmutatták a dol- j A jó népnevelő nem aagyja fi-
gozó parasztoknak a szövetkezet gyeimen kívül azt sem, ha a köz-
terméseredménvét, rávilágítottak a ségben, üzemben, tszcs-ben bölcsö-
gépek és az új termelési eljárások dét állítanak fel, ha megkezdik, 
alkalmazásának lehetőségei re, be- : illetve befejezik valamely város-
széliek a saját életükről, a szövet- ! ban vagy községben az új gvár, 
kezeibe végzett munkájukról. | gépállomás, iskola, lakóházak épf-

Van tehát Csongrád megyében tékát — szóval figyelőmbe veszi 
számos olyan pártszervezet, nhol és szóbeszéd tárgyává leszi ötéves 
a népnevelök megértették és he- , 'ervünk kisebb-nagyobb alkotóssfi. 
lyesen, eredményűjén alka'mazzák Gazdag anyagot ad például nép-
Horváfh Márton elvtársnak a tö. j nevelő munkánkhoz a "Jegyei Me-
megek köz* végzendő felvilágosító i tógazdasági Kiállítás, fit a megye 
munkára von a'kozó útmutatását. | állami gazdasága'. termelőszóvet-

Pártszervezeteink túlnyomó nagy 
többségében azonban a felvilágosí-
tó munka lendülete, eszmei tar-

kezetei és egyénileg dolgozó pa-
rasztjai olyan eredményeket mutat-
tak be mind a növénytermelés, 

talma és szervezettsége elmarad mind az állattenyésztés vonalán, 
attól a követelménytől, amit szo- amelyek a Szovjetunió fejlett tn-
cialista országépítésiink és a béke 
aktív védelme pártunk elé állítojti. 
Még csak most kezd érvényesülpi 
az alapszervezeti vezetőségek, pált-
titkárok és népnevelők munkájá-
ban a Központi Vezetőség megál-
lapítása: „Kivívott győzelmeinket 

dományos módszereinek átvétele 
nélkül, pártunk és kormányzatunk 
segítsége nélkül Csongrád megyé-
ben soha létre nem öhettek vol-
na. A békekölcsön nyereményköt. 
vényeinek sorsolásával kapcsolat-
ban rá kell mutatnunk az üzem, 

nem lordithafja visszájára semmi a falu, az utca nyerteseinek is-
mds, csak, ha karbatesszfík kezűn- mertetésével, hogy a ml államunk 
kel, ha megpihenünk habárainkon, 'százszorosan visszaadja öléves ter-
hű nem látjuk továbbra is elsőren- vünk alkotásaiban a dolgozók kel-
etű harci és napi leiadatunknak és csönadott forintjait, de azon túl a 
kötelességünknek a tömegek meg- kölcsönt készpénzben is az utolsó 
nyerését és mozgósításét 

A megyei tanácskozás feladata 
az, hogy a megyénkben bevált jó 

forintig visszafizeti. 

A jó népnevelő azonban nem-
csak szavaival, hanem tetteivel. 

népnevelő tapasztalatokat és mód- ! életének példájával is agitál, 
szereket általánosítja cs átadja a ! Élenjár a versenyben, példát rru-
megye minden pártszervezetének. , a t az állammal szembeni kötéles-
A felemelt ötéves térv, a falu szo- 1 ®ég teljesítésében. Kiss Sándor elv-
cialist-a átalakítása és a z éleződő t á r s például, a makói József Attila 
nemzetközi helyzet — amint a t s z népnevelője, nem özégyenli el-
Közpcmti Vezetőség ülése rámuta- , mondani, hogy a mult rendszerben 
t0it — elsőrendű feladatié teszi a 6t. ..élhetetlen embernek" nevezték, 
békeharc, a hazaszeretet és az ál-j Mióta azonban a szövetkezet tag-
lampolgári helytállás fokozását. A ia , a zóta mint jómódú emberre te-
tömegek közötti -gilációs mun- i kintenelc fel rá ismerősei. Ez év 
kánkkal Csongrád megye egész szeptémber l-ig családtagjaival, 
népével meg kell értetnünk a fel- (harmadmagával), már 680 munka-
emelt ötéves terv eddigi erediné- egységet szerzett, de a padláson 
nyeit és azt a ragyogó jövőt, ame. m é 2 most is 30 mázsa kukorica 
lyet a tervgazdálkodás hazánknak, v a n a tavalyi részesedéiből, 
népünknek jelent. Le kell leplezni a m i b ő l a kukorica szabad forgal-
az imperialisták háborús ügynő- m a n ak visszanyerése után motor-
keit. a jobboldali szociáldemokra- kerékpárt akar magának vásárolni. 

fákat, a klerikális -eakdó*, a KU-
lákságoí. Leleplezésükkei azonban 
még nem teltünk etéget; meg kell 
őket gyűlöltein! népünkkai, mírt a 
munkásság, parasztság és értelmi-
ség ádáz ellenségeit, mint a hábo-
rúra törekvő '"mperializmus ma 

Aki kételkedik szavában, azt be-
vezeti a házába és megmutatja ne-
ki, hogy az egykori ..élhetetlen 
ember"-nek mit adott eddig a -szö-
vetkezeti gazdálkodás. 

Pártunk azt várja a népnevelők 
megyei tanácskozásától, hogy ee. 

gyarorezági szövetségeseit, akik! gítae megyénk minden üzemében 
ellenségei békénknek, békés éptiő j községében és városában a népne-
munkánknak. Fel kell vennünk a velöke' ahhoz, hogy a tömegek 
harcot a dolgozók soraiban lévő közötti felvilágosító" munkátokat 
önelégültség, kényelmesség, fegyel- I lendületesebbé, állandóbbá, gazda-
mezetlenség megnyilvánulásaival. 1 gabban érvelővé tegyék. A tanacs-
A módszerek azonban alapvetően kozáson résztvevő elvtársak hozzá-
különbözőek. Az ellenséggel szem. szólásaikban tárják fel tapasztala-
ben nincs kímélet, nincs alku. de t a i k kincsestárát. hogy tanuljunk 
a félrevezetett, a hosszabb-rövidebb b c l° le va'amennyien, s ugyanakkor 
ideig ellenséges befolyás alá ke- b á tran bírálják meg úgy a saját, 
rüfi becsületes dolgozókkal szem- m i n t a felsőbb pártazervak, a párt-
ben végtelen türelemre van szükség. titkárok, pártvezetéségek és párt. 

A jól dolgozó népnevelók rend- (bizottságok munkájában lévő fo-

szeresen olvassák a pártsajtót és j gyalékos.ságokat is. Forró elvtársi 

a pártoktatásban való részvétellel j szeretettel üdvözöljük a tanácsko-

áJiandáaa fculűoz'ík. elméié4* Uui a- zás ití&sLvevcat, 

A Gyufagyár újítói a tervért 
öt nap van még hátra a Szegcdi 

Gyufagyárban a harmadik negyed-
évi terv befejezéséig. A dolgozók 
vállalfák, hogy a harmadik negyed-
évi tervüket a határidő előtt 3 n

aP" 
p-1 befejezik 19 én már a 24-i tér-
vükön dolgoztak. Szeptember első 
dekádjában az üzem átlageredmó-
nye 104.5 százalék volt. 

Számos dolgozó 'ériékes újítással 
segíti elő a harmadik negyedévi 
terv teljesítését. Magyar Jenő 
többszörös újító, a félévi országos 
újító értékelésnél a gyufaiparban 
a második helyezést érte el és 400 
forint pénzjutalomban részesül*. 
Legutóbbi újítása: a gyufa huha-
dókszita bevezetése a vállalatnak 
évi 6-000 forint megtakarításit je-
len'. Polgár Sándor villanyszerelő 
az üzemben lévő transzformátor 
megszüntetésével 4.500 forint évi 
megtakarítást ért el. 

Szeptember hónap első dekádjá-
ban ki'-ünték jó munkájukkal a fa-
megmunkáló üzemrészből Unyi Ist-
ván 158, Kónya István 128, Juhász 
György 141 százalékos átlagtelje-
sítményükkel. Beldoboz készítő 
üzemrészben Ábrahám Ferencné 
kétszeres sztahanovista átlag' elje-
sítménye 157 százalék. Bartók lst-
vánné 148 százalékos térvteljesít-
ményt ért eL Küldoboz készítésnél 
Ótott lstvánné 158 százalék, Csa-
mangó lstvánné 133 százalékra 
teljesítette normáját. Csomagolóban 
Danesó Jánosné 157, Csizmadia Ró-
zái 356 százaié-kos tervteljesítést 
ért el. Az üzem dolgozói közül 
már többen teljesítet'ék, illetve túl-
teljesítették tervüket. Ábrahám Bá-
lán© 18-án már november 4-i 'er-
vén dolgozott. Gyurik Józí'fné 18-
án október 231 tervénél tart 

Jó a Rődcr-mozgalom 
a Szcrme- és Bőrruhagyárban 

A Szegedi Szőrme és Bőrruha 
Vállalat dolgozói nagy lendülettel 
viszik továbbra is a murikaversenyt. 
Hat nap múlva befejezik harmadik 
negyedévi tervüket. Az üzem dol-
gozói 18-án, már a 24-i tervükön 
dolgoztak. Az eddig elért szép fel-
jesí'ménvek ösztön/ik továbbra is 
a dolgozókat a harmad k negyed- I 
éves tervük határidő előtti fcefeje. j 
zésére. A dolgozók minden percet i 
kihasználnak, hogy vállalásuknak1 

eleget tudjanak tenni. Szabászaton 
jó munkájával példát muta' dolgo-
zó társainak Tátrai György 215, 
Izsák Irén 151 százalékos teljesít-
ményével. A bőrlekészfő üzemrész-
ben Kispál József 136, Bokor An-
drás 132, Sárközi Jánosné 124 szá-
zalókra teljesítette normáját. Szőr-
me gépészetnél Angel Ferenc 146, 
a Szűcs részlegből Kiszí József 142, 
százalékos tervteljesítést ért el. 

A Szőrme és Bőrruhakészí'ő Vál-
lalat do.gozói kitűntek a Kőder-moz. 
galom által elterjedt munkamód-
szer átadásiban. Különösképpen 
Buknic Sándor és Héjas Sándorné. 
Az üzemiben számos dolgozó vállal-
ta a 10° százalókon aluli dolgozók 
felszámolása érdekében a gyangón 
teljesí'ő dolgozók patronálását, en-
nek eredménye meg is mutatkozik, 
mert a 100 százaiokon ailuli dolgo-
zók létszáma 35 százalékról 20 szá-
zalékra csökkent. 

Az anyagtakarékosság terén ki-
tűntek jó munkájukkal Kardos Ká-
roly, Horvá'h lstvánné. Tátrai 
György. A Szegedi Szőrme és Bőrt 
ruhakészítő Vállalat dolgozói a 
munkamódszer átadásával és a ter-
melésük fokozásával harcolnak a 
harmadik negyedévi tervük túltel-
jesítéséért. 

A Jutagyárban 
már szeptember 24-ét mutat 

a naptár 
A Szegedi Jutafonógyár dolgozói 

is megelőzik a napiárt Náluk nem 
21-et, hanetm már szeptember 24-ét 
muta* a naptár. Szeptember hónap 
eíső dekádjában 110,1 százalék volt 
az üzem á'lagteljesítiménye. A szép 
teljesítmények mellett számosan 
vannak olyan dolgozók is. akik már 
a harmadik negyedévi tervüke' be-
fejezték, illetve túlteljesítették. A 
szövődéből Gábor Ilona ifjúmunkás 
132 százalékos teljesítményt ért 
el, tervével 18-án, november 4-énél 
tartatt. Horváth Lajosné 18-án, no-
vember 19-i tervén dolgozott. Po-
lyák Lajosné szövőnő átlagteljesít-
ménye 131 százalék, minőségi mun. 
káját 100 százalékosan végzi el, s 
a tegnapi nap folyamán már de-
cember 14-i tervénél tar'o't. De 
mindenkinél előbbre tart a naptár-
ban Ökrös lstvánné aki ezévi ter-
vét 36 -an befejezte és 19-én már 
január 3 i 'ervén dolgozott. A fo-

noda üzemrészben Kispál Anna 108 
százalékos átlagteljesítménye mel. 
letf minőségi munkáját 100 százoié-
kosán végzi el. Tervével már no-
vember 20-nál tart. Előfonón Tó*h 
lstvánné párosversenyre hívta ki 
Nyári Jánosnét, s a legutóbbi ér-
tékelésnél Tóth lstvánné 106 száza-
lékos átlagteljesítményt ért el, tar" 
vével november 10-n'él tér*. Szoro-
san követi őt versenytársa, Nyári 
elvtársnő, aki szintén 10G százaié-
kos teljesítménnyel dolgozik, tervé-
vel 19-én, november 6-nál 'art. 

A Szegedi Jutafonógyár dolgozói 
is csa lakoztak a Loy.mozgalomhoz, 
a minőség térén, célul tűzték ka 
maguk elé, hogy „termelj ma job-
bat min,', tegnap". Ebben szép ered-
ményeket érlek el mert a kitűzött 
90 százaték helyett, 100 százalékra 
teljesítefiék a minőségi tervezetet. 

A Szegedi Erőmű do'gozói 
anyagtakarékossággal 

is harcolnak 
a terv befejezeséért 

A Szegedi Erőmű dolgozói a 
muukaverr-enyben napról-napra 
szebb eredményeket émek el. Szep-
tember hónap első dekádjában 115 
százalék üzemá-lag teljesítmény4 

értek el. 

Az üzem dolgozói kitűntek az 
anyag takarékosság terén is. Boross 
Gergely brigádja váltotta az alap-
szén megtakarítását, s így naponta 
két tonna alapszenet takarítanak 
meg. Vállalásukat 152 százalékban 
illetve 12.000 forintban teljesítették. 

A karban'artó csoportnál most 
van folyamaiban egy régi kazán 
javítása, ami már kiesett a terme-
lésből. Vállalták, hogy készítenek 
belőle egy új olajtartályt 230 óra 
alatt. A harmadik negyedévi tervük 
határidőre való befejezéséhez hoz. 
zájárulnak szép teljesítményük-
kel a szénkeverök közül Márta Ká-
roly 153, Sütő Imre 152. Kispál 
Antal 136 százaiékos tervteljesítés-
sel. A kisegítő karbantartó cso-
portnál Krista Ferenc 112. Szabó 
József 311 százalékos átlagteljesít-
ményt ért el A hegesztők közül 
Zsoldos István 113 százalókra 
teliesítotte normáját. Az Erőmű 
dolgozói napról-napra szebb ered-
ményekkel 'és az anyagtakarékos. 

j ságcal harcolnak a harmadik ne-
gyedévi terv befejezéséért. 

4 nyugatnémet dolgozók meghívták a Ruhr-vidékre 
és Nürnbergbe a népi kamara Bonnban tartózkodó 

küldöttségét 
Berlin (MTI). Egész Németor-

szág lakosságának túlnyomó 'öbb. 
sége döntő jelentőségű esemény-
ként üdvözli a népi kamara küldött-
ségének bonni útját. 

Pénteken Nyugat-Németország 

dolgozóinak sok küldöttsége keres-
te fel a bonni parlament elnöksé-
gét és felszólítottá, hogy használja 
fel a Német Demokratikus Köztár-
saság képviselőinek jelenl'é'ét a né-
met egység helyreállítására irá-
nyuló komoly össznémet tárgya'.á. 
sok megkezdésére. A nürnbergi 
nagyüzeme^ dolgozóinak küldött, 
sége a bonni parlament elnökségé-
nek útján felkérte a népi kamara 
képviselőit, látogassanak el Nürn-
bergbe 'és ismertessék az ottani 
dolgozók előtt a Német Demokra-
tikus Köztársaság javaslatait. 

Számos' „yugatnémetországi üzem 
dolgozói pénteken röpgy üléseken 
méltatták a népi kamara küldöttei 
bonni látogatásának n'3igy jelentő-
ségét. 

Ehlers, a szövetségi gyűlés elnö-
ke. a küld öttség fogadása után 
sajtóértekezleten tájékoztatta az új-
ságírókat a népi kamara képviselői, 
vei folytatott beszélgetéséről. Eh-
ers közölte az újságírókkal, hogy 

Nyugat-Németország lakossá-
ga közel ké ezer levélben és 
táviratban köveiéi 'e a szövet-
ségi gyűlés elnökségétől, hogy 
n bonni p'rtamcnt kezdjen cr-
dcm 'ege3 tár ̂ valósokat a népi 

kamara küldöttségével. 
Szombaton a Német Demokra-

tikus Köztársaság sajtója teljes 
terjedelemben, a nyugatnémet lapok 
bő kivonatban közlik a népi kama-
ra javaslatait tartalmazó levelet, 
amelyet a küldöttség Ehtersnek, 
a nyugatnémet parlament elnöké, 
öek adott á*, 

A népi kamara levele többi kö-
zött a következőicet állapítja meg: 

német nép számúra elv'sel-
hetetlen, hogy a békeszerződés 
megkötfeét, velamlnt az összné-
met kormány alakítását e'odázzák 
és ugyanakkor a legnagyobb siet-
séggel megkötik a bonni különszer-
ződést, amely egyoldalú kötelezett-
ségeket ró Nyugat-Németországra 
és megnehezíti a német békeszerző-

dés megkötését és hazánk egységé, 
nek helyreállítását. 

A Német Demokratikus Köztár. 
saság népi kamerája javasolja a 
nyugatnémet szövetségi gyűlésnek, 

hogy követeljük együttesen a Ke. 
le4- és Nyugat-Németország képvi-
selődnek bevonásával tartandó négy-
hatalmi értekezlet haladéktalan 
összehívását." 

A szegedi szerveskémiai konferencia 
első napja 

A Magyar Kémikusok Egyesülete 

és a Szegedi Tudományegyetem, a 

Magyar Tudományos Akadémia ké-

miai osztályának támogatásával 

Szegeden szerveskémiai kqnferencl. 

ára hívia össze az egyetemek, ku-

tató intézetek szerves kémikusait, 

biológusait, fizikusait és biokémlku. 

sait. Ez az első kémikus konferen-

cia, amelyen nemcsak a szerves ké-

mikusok, hanem az e tudományhoz 

szorosan kapcsolódó más tudomány-

ágak képviselői is részt vesznek. 

Pénteken a szerveskémiai konfe-

rencia eíső napján 17 előadás hang-

zott el, amelyeket széleskörű és el-

mélyült vita követte. Müiler Sándor 

akadémikus beszámolt saját és 32 

munkatá~sának munkájáról, a mű. 

anyag előállításával kapcsolatban. 

Bruekner Győző Kossuth-díjas 

akadémikus és Kovács József, az 

Eötvös Lóránd Xudomauyegyeiem 

docense elmondották, hogy munka-

társakkal hosszú idő óta egy fe 

hérjevegyület összetételét és szerve-

zetét vizsgálják. 

Bagdy Dániel, a Gyógyszeripari 

Kutató Intézet kutató mérnöke „A 

fibrin-termekek" címmel tartott elő. 

adást. 

Kiss Dénes, a Vegyiműveket Ter-

vező Vállalat tervező mérnöke a 

nitrovcgyüle'ek. valamint oldósze-

rek okozta mérgezések elleni helyes 

védekezésről tar olt előadást. 

Végül a konfercneta résztvevői 

elhatározták, hogy a M agyar Ké 

mikusok Egyesületének; a Munka, 

egészségügyi Intézetnek cs a Vegy-

ipari Do'gozók Szaks -írveztének 

tagjai munkabizottságot alakítana! 

hogy vegyipari üzemeink műszaki 

dolgozóit támogassák a munkavé-

delem továbbfc.itésztésébejv. 


