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eddigi versenylap aszlalalainkat 
Ha munkánkat jó! akarjuk vé-

gezni a napokban kezdődő uj 
munk8verscng foiijamén, le kell 
sziirnfink 8z eddigi két munka-
verseng tapasztalatait. Az első 
munkaverseng alatt itt Szegeden 
is sok heigen csak formálisan 
versenyeztek. Az üzemek beje-
len lelték csatlakozásukat, azon-
ban, főleg kezdetben, csak a 
logöntudatosabb dolgozók kap-
csolódtak bele szívvel-lélekkel. A 
második, az öthónapos munka-
verseng során már Szegeden is, 
ugg mint országos viszonylatban, 
komoly fejlődés mutatkozott, a 
verscngmozgalom tömegmozga-
lommá szélesedett ki. Azok a 
gazdasági eredmények, amelye-
ket a termelékenység emelkedése 
óta elértünk, másodizben telték 
lehetővé, hogy a termelés emelé-
sében élenjáró dolgozók közül 
a legjobbakat pénzbeli jutalom-
ban részesítsük. És harmadíz-
ben vált lehetővé, hogy a ter-
melésben, vagy annak irányítá-
sában elöljáró, a demokrácia vív-
mányait erösilő dolgozókat él-
munkás jelvénnyel tüntessük ki. 
Ma már százon felül van az él-
munkások színia Szegeden és 
a mostani hónap végéig kiosz-
tásra kerülő ujabb kitüntetések-
kel 150-en hordozzák e jelvényt 
városunkban. Az így kitüntetelt 
dolgozók részére több szegedi 
üzemben Élmunkáskörök alakul-
tak és a Szakmaközi Bizottság ls 
lélrehozla az »Élmunkások és 
Ujitók Körét-, melynek kereté-
ben po'ltikai és szakmai tovább-
képzésük biztositódik. 

A jiormák felülvizsgálatával 
igen komoly feladat hárult a 
szakszervezetekre termelési vo-
nalon. Azokon a helyeken, ahol 
a szakszervezeti funkcionáriusok 
jól végezték feladataikat és meg-
magyarázták a normarendezés 
fontosságát, már a rendezés előtt 
önként szűkítették nyormáikat a 
dolgozók és a termelés a felül-
vizsgálás után sem esett vissza. 
Most, a normák felülvizsgálása 
nlán, biztatóbb kilátásokkal In-
díthatjuk el ujabb munkaverse-

nyünket. A versenyre komolyan 

fel kell készülnünk. 

Elsősorban komoly munkatér 
vet kell kidolgoznunk a három 
éves terv alapján. Ennek kidől 
gozására elengedhetetlenül sziik 
séges az üzemek termelést irá-
nyító szerveinek összefogása. így 
az összes érdekeltek, elsősorban 
az üzemi dolgozók bevonásával 
részleteire bontva valóban reális 
tervel készíthetünk. A leghelye 
sebb az, ha a budapesti gyárak 
ban sikeresen bevezetett mód-
szer szerint, a megtárgyalásra 
kerülő versenytervet, még mi-
előtt az értekezletet tárgyalására 
összehívnánk, leírva minden dol-
gozó kezébe adjuk, hogy azok 
nak idejük legyen áttanulmá-
ntozni és az értekezleten Így 
lelesen megvitatni. 

Fonlos feladat a brigádmozga-
lom továbbfejlesztése. A kezdeti 
hibákat, melyek néhány üzem-
ben, Így a Magyar Kenderben, 
Angol-Magyarban, Konzervgyár-
ban, stb. különösen súlyosak vol-
tak, leküzdöttük és ma már 136 
brigád működik Szegeden, ami 
komoly eredmény, de korántsem 
elég nagy ahhoz, hogy ezzel meg 
lehessünk elégedve. A brigád-
mozgalom kifejlesztése és tömeg 
mozgalommá fejlesztésére még 
sokai kell dolgoznunk azokban 
az üzemekben is, ahol már ed 
dig komoly eredményeket mu-
tálták fel. Ugyancsak tömegmoz-
galommá kell tenni az uiitómosf 
gaimat is. A Szovjstun ó hatal-
mas ipari fejlődésében nagy sze 
repet játszott az ujitó mozgalom 
Ha tervünket végre akarjuk haj-
lítani, vagy túlteljesíteni, az uji-
tó mozgalom kifejlesztése és ki-
szélesítése elengedhetetlen nem-
csak országosan, de Szegeden is. 

Uj munka versenyünkben az ed-
diginél nagyobb lendülettel kell 
a szegedi üzemekben ls 8 szer-
vezési feladatokat elvégeznünk, 
hogy a hároméves tervben vállalt 
feladatainkat végrehajthassuk és 
uj ötéves tervünket megalapoz-
hassuk. H. /. 

A Z U J S Z E G E D I K E N D E R B E N . 

siheriilt hihaszöb Hint a hibákat 

Uj normák nyomán uj eredmények 
Pinteken délután két órakor 

az újszegeit kendergyár dolgozói 
csoportokba verődve beszélget-
nek a gyár udvarán, a langyos, 
tavaszias napsütésben. Mindegyi-
kük kezében ott zörög a boríték, 
mindenki a hosszú, vékony bér-
fizetési szelvényt nézegeti, szám-
lálgatja mnllhetl munkájának az 
eredményét. Most különösképpen 
nagy érdeklődés nyilvánul meg 
a fizetések Iránt, hiszen a nor-
marendezés után most kapják 
meg másodszor fi etésüket agyár 
dolgozói. 

Bennt a szövőteremben ls az 
érdeklődés középpontjában álla-
nak a fehér borítékok. Szürkekö-
penyes, szemüveges férfi jár a 
gépek körül, kezében hatalmas 
boritékcsomó. Minden szövőgép-
hez ellátogat, barátságosan rá-
mosolyog a munkásokra és át-
nyújtja nekik fizetésüket. Van-
nak, akik annyira el vannak fog-
lalva a munkával, hogy észre 
:em veszik. De a kíváncsiság 
előbb-utóbb felülkerekedik ben-
nük s szakítanak maguknak any-
nyi időt, hogy legalább a bérfi-
zeléscs szelvényt megtekintsék. 
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Kétszáznegyven szövőnő do'gi 
zik az ujszegedi kendergyárban. 
Az elmúlt hét eredményei azt 
bizonyítják, hogy a normarende-
zés teljes mértékben kielégitő 
volt. Körülbelül harmincan van-
nak, akik a normák szükitése 
után is elérték a 120, vagy ennél 
még magasabb százalékot. Alig 
tizenöten teljesítetlek 100 száza-
lék alatt, a többség pedig elérte 
a 100 százalékot. Az elmúlt hé-
ten mulalkoztak bizonyos hibák 
a termelés visszaesést mutatott. 
Ezen a héten azonban már sike-
rült kiküszöbölni a hibákat, meg-
vizsgálták a hibás hengereket. 

A dolgozók meg fogják kapni 
azt a különbözetet, amely rajtuk 
kívülálló hiba következtében hi-
ányzott a borítékukból. 

A normarendezés után még 
nagyobb lendülettel és lelkese-
déssel dolgoznak a szövő mun-
kásnői. 

Szovjet müvészkiildöttség érkezik ma 
Szegedre 

A \övő héten i s l e s z n e k szov'et vendégeink 
Ma, szombaton délelőtt szov-

jet müvészkiildöttség érkezik 
Szegedre. A szovjet kultura hó-
napja alkalmából leutazik a je-
lenleg Budapesten tartózkodó 
világhírű szovjet ba'ettáncosnő: 
Halina Ulanova, továbbá Mihail 
Habovics balettáncos s Alexandr 
Jerochin zongoraművész. Ve-
lük együtt Szegedre jón a bu-
dapesti Operaház több tagja is. 

A müvészvendégeket 11 óra-
kor fogadják ünnepélyes kere-
tek között a városházán. A kis-
tanácsteremben megjelennek fo-
gadásukra a pártok és töineg-
szervezetek vezetői, üzemek ki-
küldöttei. Dénes Leó elvtárs, 
polgármester köszönti őket a 
város, Naaygyörgy Mária elv-
társnő pedig az üzemi munkás-
ság nevében. Az üdvözlések 

Uj igazgató a szegedi 

Pedagógiai Főiskolán 

A kultuszminiszter Eperjessy 
Kálmánt, a szegedi Apponvi-
kollégjum, az Állami Pedagó-
giai Főiskola és az. Állami Pol-
gári Iskolai Tanárképző Főiis-
kola igazgalása alól eddigi buz-

gó- és eredményes működéséért 
elismerését fejezte ki, felinen-
lette és mindhárom tisztség el-
látásával Ágoston György állami 
gyakorló gimnáziumi tanárt 
bizta meg. 

után átnyújtják a szegedi mun-
kásság ajándékait a Szovjet mű-
vészek számára. 

Este fél 8 órai kezdettel a 
Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
saság rendezésében megtartott 
balettesten mutatkoznak be a 
szovjet művészek a szegedi 
Nemzeti Színházban. Az előadás 
óriási érdeklődés nyilvánul meg 
és a jegyek már napokkal ez-
előtt teljesen elfogytak. 

A jövő szombaton ismét nagy 
eseménye lesz Szegednek. Csu-
laki, a szovjet zenészszövetség 
titkára tart előadást a Zene-
konzervatóriumban »A mai 
szovjet muzsikát cimmel. Meg-
tekinti a színház illovanscsinat 
bemu'a'.óját is. Lehetséges, hogy 
vele egyült Szegedre jön Saba-
nov, szovjet helyettes egészség-
ügyi miniszter. 

NÉGY SZÖVŐGÉP 
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Kiss Mária elvtársnő körül 
négy szövőgép zakatol, négy gé-
pen dolgozik egyszerre. Ügyes-
sége az üzemben közismert s 
ezt bizonyltja a jó eredmény is, 
amelyet a mult héten sikerült 
elérnie. Ott áll benn a gépek 
között, fürgén tekint jobbra-
balra, figyeli a gépek munká-
ját. 

Ebben a pillanatban éppen 
megáll az egyik gép, Kiss elv-
iársnő már ott is van. 

— Elfogyott a vetélőről a fo-
nál — mondja mosolyogva, de 
már ott van kezében az uj orsó, 
lyogva. A normarendezés előtt 
Marőti elvtársnő többet keresett. 
Kétszáz százalékos teljesítményt 
belehelyezi a vetélőbe, egy moz-
dulat s vigan zakatol tovább a 
gép-

— Minden percet ki kell itt 
használni, hogy fokozzuk a ter-
melést — mondja jő hangosan, 
mert a gépek zugásában alig 
lehet szót érteni. Kiss elvtársnő 
még nem kapta meg fizetését, 
de már éppen közeledik a szür-
keköpenyes, szemüveges ember 
s Kiss elvtársnőnek is mosolyog-
va átnyújtja a borítékot. 

\ AMIT KISS ELVTÁRSNŐ ! 

ELHALLGAT 

tosan végzi munkáját, tudja ki-

ért és miért dolgozik. 

Előkerül a szelvény s halvá-
nyan, de biztosan meglátni raj-
ta, hogy Kiss elvtársnő a mult 
héten 171 forintot keresett. Szá-
mára csak a pénzösszeg jelentett 
ujat, mert azt tudta már, hogy 
135 százalék teljesítményt ért el. 

Hogyan sikerült elérni ezt a 
szép eredményt? Kiss elvtársnő 
minden érvet felhoz: Négy gé-
pen dolgozom egyszerre, jómi-
nőségü anyagot kaptunk. Csak 
éppen arról nem beszél, amit 
mindenki láthat, ha csak egy 
percig ls figyeli munkáját. Nem 
szereti dicsérni magát, öntuda-

NEM IS OLYAN 

| ÖRDÖNGÖS MESTERSÉG \ 

Maróti Lajosné elvtársnő 180 
forintot számlál le a fehér vá-
szonra. ö .még nagyobb telje-
sítményi ért el, 143 százalékot. 

— Nem is olyan ördöngös 
mesterség elérni ezt a teljesít-
ményt. Gyorsan ki kell javítani 
a hibákat, a gépek teljesítőké-
pességét a lehető legjobban ki 
kell használni — mondja moso-
is sikerült elérnie. 

— Nem volt helyes, hogy ilyen 
laza volt a normánk. Most min-
denki eléri általában a százszá-
zalékos teljesítményt. A norma-
rendezés nagyon helyes volt. Tu-
dományosan állapították meg, 
mennyit kell termelnünk, meny-
nyit kell kapnunk, hogy meg is 
tudjunk belőle élni, de egyúttal 
építhessük is jövőnket. 

! AMIKOR MINDENKI 

= MEGKAPJA BORÍTÉKJÁT J 

Az ujszegedi kendergyárban 
nemcsak Kiss elvtársnő és Ma-
róti elvtársnő érnek el Ilyen szép 
teljesítményeket, hanem még so-
kan mások is. Megtestesítői ők 
a szocialista építés hőseinek, akik 
munkájuk közben mindig 8rra 
gondolnak, nemcsak azért ter-
melnek többet, hogy több legyen 
a borítékukban, hanem azért is, 
mert igy akarják szolgálni a 
jövő uj társadalmának felépíté-
séi. 

Persze, nem mindenkinek si-
került elérnie Ilyen szép teljesít-
ményt- Emberek vagyunk, nem 
lehelünk egyformák. De megáll-
ja helyét a termelésben Lovrik 
Mihályné elvtársnő ls, aki 107 
százalékot teljesl'.ett és megáll-
ja helyét Gunczer Mária elvtárs-
nő is, aki száz százalékot ért el 
a mult héten. 

Lassan mindenki megkapja 
bo tikját, a szürkeköpenyes i m-
ber befejezi körútját, tovább za-
katolnak a gépek.- A munkásnők-
ben pedig uj, erős elhatározás 
születik: Ezután még fokozot-
tabb mértékben kihasználnak 
minden percet, még nagyobb lel-
kesedéssel és lendülettel fognak 
dolgozni a magasabb százalék, a 
tőbbtermelés érdekében. 

Úttörő napközi otthonokat 
állítanak fel valamennyi szegedi 

általános iskolában 

A népjóléti bizottság legutób-
bi ülésén a szociális felügyelő 
előterjesztésére elhatározták, va-
lamennyi általános Iskolában út-
törő napközi otthonokat létesíte-
nek. A cél az, hogy a város te-
rületén lévő valamennyi általá-
nos iskolában az úttörő mozga-
lom keretén belül a szegény-
sorsú szülők gyermekei részére 
napi egy tál meleg ételt bizto-
sítsanak. Március 8-ára már 3—4 

ilyen úttörő napkőzi otthont ál-
lítanak fel. Nagyjelentőségű ea 
a kezdeményezés a közös munka, 
közös tanulás, szórakozás és ét-
kezés szempontjából. A munká-
ba bekapcsolják a szülői mun-
kaközösségeket is. Előrelátható-
lag 1200 gyermek részesül majd 
ingyenes étkeztetésben. 

— VASÁRNAP ujabb 21 köz-

ségben alakul meg a DEFOSz, 
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