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Jelentés a szegedi 
üzemekből: 
1.) a sokakról akik hősiesen teljesítik kötelességüket 
2.) és azokról a kevesekről, akiknél még mindig vannak 

hiányosságok 

A nagyszegedi üzemekben éppen ugy, mint az ország tob-
bi gyáraiban [is fordulat állott be, a termelésben. Rákosi 

tlvlárs közel egy hónapja eln ondotl utmutató beszéde nyomán 
uj lendületlel indult meg a hiányosságok, sőt hibák kiküszö-
bölése. A korábbi hibák nyomai még láthatók, de igen komoly 
termelési eredmények születnek! ezzel szemben nap-nap után. 
Ujabb erővel gyürkőztek neki a munkának a nagyszegedi üze-
mek dolgozói és az eredmények már meg is mutatkoznak. 

De nézzük megl a szegedi üze-
meltben kik dolgoztak a legjob-
ban, kik tették a legtöbbet a 
termelékenység emeléséért, a há-
roméves terv idő előtti győze-
kmrejutésáért az elmúlt héten, 

A M tgyar 

Kenderben, 

• stoppolóban Huzsvár flnna és 
és Kávai flntalné érle el a leg-
jobb eredményt, fl három leg-
jobb szövő: Kurusa Mária él-
munkás 193 százalékkal, Kopasz 
Bozélia 181, Becker Béléné 180 
fzézalékkal. fl vetülékorsózóban 
Nacsa Istvénné volt az elmúlt 
héten a legtöbbet termelő, 139 
Százalékkal. 

fl kopszolőban Kiss Péterné 
197, a láncorsózóban Wlrszt Jó-
feseíné 122, a keresztorsózóban Tu-
rényl Lajosné 136, a felvetőben 
ÍTapodó János 130, a cérnázóban 
feedig Gulyás Mihályné 123 szá-
zalékos teljesítménnyel. A mult 
téten a legjobb festőmunkás 
Börcsök Ferenc volt. Sebők Ve-
ra négygépes rendszerrel 81 szá-
ca'ékos kihasználást ért el. 

'A Magyar Kenderben már 
ptozgó gépeket vesznek ál a vál-
Más idején, a munkaidő elölt 
pedig a gépek 80 százaléka moz-
gásba lendül. Munkaidő meg-
kezdésekor minden gépen ter-
melnek. 

A Lemeze ; v á rban , 

fe lemezjavitók közül Sánta Jé-
•osné érte el a legjobb ered-
ményt, 159 százalékot, fl cso-
portok közül a' butorlapüzem taq-
jai érték el a legjobb eredményt, 
138 százalékot, fl csoport tag-
jai Tóth Erzsébet, Nagyné, Fo-
feor, Kiss, Hajdú Dezsőné, Ab-
raháinné, Bakóné és Molnár Fe-
renc. 

A Gízdyárban 

fe lakatosműhelyben Szűcs 
György termel legtöbbet és 
Márton Mihály. Normájukat 
J15—115 százalékban teljesí-
tetlek. 

,1 A villanyszereidé részérői 
Varga Lajos I I . élmunkás, 
Dobra Kálmán 110—110 szá-
fealékot ért el. A gázrészben 
Hadek Ferenc volt a legjobb, 
110 százalékos teljcsítmény-
pyel'. 

A T íszamen f i 
F ű r é s zek NV 

•zegedi telepén a gatterosok 
közül Förgeteg Szilveszter 
termelt a legtöbbet az elmúlt 
héten. Normáját 150 száza-
lékban teljesítette. A léckötök 
közül Gárgyán Imre volt a 
legjobb, 125 százalékos telje-
sítménnyel. Az egyes csopor-
tok közül a vagonkirakek 
termeltek a legtöbbet. 

Az újszeged! te'epen, a fűrész-
üzemben Lebak Lajos élmunkás, 
» Ladagyár részéről Pintér Fe-

közül Szabó Lajos, a tmáglvázék 
közül Kerti Gyula termett a 
legtöbbet. 

A Dohánygyárban 

a levélvágók közül Vastag 
Ferencné volt a legjobb és 
Németh Istvánné, 162—162 
százalékos teljesítménnyel. A 
dohányvágók közül Módra 
Mihály 127, a csomagolás ré-
széről' Satojka Istvánné 127, 
a gyártás vonalán Keményvá-
ri Imre 127 százalékos telje-
sítménnyel. 

Pintér János dekorációsfe-
lelős munkája is elősegítette 
a többtermelést. 

A S z e g e d ! 
K e n d e t b e n 

a gerebenosztályon Vér Jó 
csef érte el a legjobb ered-
ményt a z elmúlt héten, 130 

r-zázalék'ol teljesített. A kár-

toló osztályon Faragó István 

146, Lengyel Andrásné, Csá-

nyi Jánosné 128—128, a fino-

mítóban Magyar Imre 132, 

az előfonóban Tóth I I I . Mária 

két gépen 116, a szárazfonó-

ban Balatoni Jánosné 116, a 

cérnázóban Bóka Istvánné és 

Virágh Istvánné 118—118, a 

motolla osztályon Patyik Sán-

dorné 113, a vizesfonóban 

Rácz Józsefné 108, Fazekas 

Béláné 108, a símítóban Vi-

rágh József 125, Bosnyáko-

vics .Dezső 128, a kötelesmű-

helyben Koczamics István 124, 

a gombolyítóban Csányi Pál-

né 128 és Jakab Ferencné 

126 százalékot teljesített, 

I BEMA c p i y í r t e n 
a gépteremben Szöllősi Sándor 

cvikkoló érte el a legjobb 

eredményt, 180 Százalékot. A 

csákozóban Csillék Lajosné 

119, a kikészítöben Révész 

Endréné 115 százalékot telje-

sített. 

A legjobb szegedi üzemben 

általában minden dolgozó jó 

eredményeket ért el, a terme-
lés emelkedett. 

i Wm'er kefegyárban 

a faesztergályosok közül Hor-

váth Ferenc 145, a szőrmű-

helyben Simon Margit 134, 

Kása Erzsébet 132 százalékot 

ért el. Zalahelyi Istvánné 

ecsetkötő 122, míg Fodor Ibo-

lya szőrmunkás 120 százalé-

kot teljesített. 

AKIK ELKÉSTEK 

'A nagyszegedi üzemekben a 
kővetkező elkésők lazították a 
munkajegyelmet, gátolták a ter-
melést a szombati napon: 

Winler kejegyár: Szanka Ist-
vénné, Németh István. 

Szegedi Kender: Szabó Fe-
renc szárazfonó. 

Dohánygyár: Bakacslné levői-
vé lógató, Fogas Imréné kézi 
gyártás. 

Magyar Kender: Csikós Fló-
rián szövő, Széli Sándorné var-
roda, dr. Balló Imre üzemgaz-
dasági osztály. • 

Falemezgyár: Simon ''János 
présmunkás. Nyári Józset tűz-
oltó, Gyöngyösi Istvánná. 

Gázgyár: Cseh Irén és Juhász 
Ilona szellemi dolgozók. 

DÉMA: Horváth Róza, Pálfl 
Erzsébet és Becski András. 

Ujszegedi ládagyár: Vída Mi-
hály és Vida Mihályné. 

Doktorrá avatták 

Levendel László elvtársat 

Teghap délelőtt kitüntetés-
sel avatták doktorrá Levendel 
László elvtársat, a Magvar 
Dolgozók Pártja Nagy-
szegedi Pártbizottságának tag-
ját. Levendel elvtárs disszer-
tációját a központi egyetem 
aulájában rengeteg érdeklődő 
hallgatta végig. A disszertá-
ció az orvos politikai állás-

foglalásénak kérdését tárgyal-

ta és rámutatott azokra a 

nagyszerű eredményekre, ame-

lyeket a szovjet orvosok a 

Párttal, a néppel együttdol-

gozva már eddig is elértek f 

amelyek minden magyar or-

vos számára is (iránylmuta-

tóak. 

Tegnap Élslőit laüotla R ig a Fftksla 
a tanévnyitó ünnepségeket 

A szegedi állami pedagógia) 
főiskola tegnap délelőtt 11 óra-
kor a főiskola dísztermében tan-
évnyitó ünnepséget tartolt. Az 

N A G Y S I K E R E K E T E R T Ü N K E L 
a magyar gyapoífermelés íerén 

A szegedi Kecskés-felcpi nö- gyapottobozok s októtór ele-Ismeretes. lio??y a Magyar Tu-
dományos Mezőgazdasági Inté-
zetnek és mezőgazdaságunk fej-
lesztésével foglalkozó szakembe-
reknek a hároméves terv idejé-
ben komoly szívügyükké, sőt 
felelősségteljes feladatukká vált! 

a 

vénynemesitő te'ep 30 
rális hold földjén 44 különböző 
fajtával végzik a kísérletekei. 
Gondos megfigyelések és alapos 
tanulmányozások után rájöttek 

, arra, hogy a Szovjetunióból 
gyaj>ot Magyarországon való származó taskendi, kerzoni cya-

meghonositása. Nagy termeszei- a legmegfelelőbbek. A 

kataszt-| jére az ígérkező terméshozam-
nak több mint kéLhurmadrégze 
teljesen beérik. 

átalakító munkájuknak máris 
meglehetős eredményei mulat 
koznak. Két évvel ezelőtt kezd-
tek hozzá komolyabban a ma-
gyar természettudósok ennek a 
hatalmas je'en'őségü feladatnak 
« végrehajtásához. A kezdélle-
gés, de sutyos nehézségeket 
máris leküzdötték. A Magjvaror 
szágra behozott vagy százfajta 
gyapotmagbői kellett nekik erre 

megfigyelések szerint ezek a gya-
potfajták lényegesen több ter-
ményt hoznak és emellett a 
nyári időszak rövidségének meg-
felelően az élettartamuk és be-
érésük ideje is lényegesen rövi-
debb. Úgyhogy ezek a fajták 
ebben az állapotukban is már 
képesek három métermázsa be-
érett gyapotot leadni évente, 

kifizető ahhoz, az időre kikísérletezni, hogy me*, ez már igy is 
lyik fajta az. amclfyet érdemes hogy dolgozó parasztságunk na- részéire, 
lesz itt foglalkozni. Jgyobb mértékben termelje. í 

Gazdaságosabb gyapot-
magot 

dolgozó parasztságunknak 

Kísérletek folynak itt sza-
badföldi vetésű és melegágy-
ban előuevelt gyapoffaj Iák-
kal. A melegágyi tövek vala-
mivel hamarabb hoznak ter-
mést, mint a szabadföldi vc-
tésüek, de mégis a szabad-
földi vefésüek minőségét akar-
juk javítani, mert ennek a 
nagybani termesztése lényégé, 
sen olcsóbb mezőgazdaságunk 

MDP Nagyszegedi Pártbizottsá-
gának nevében Széli Samuéi 
elvtárs üdvözölte a főiskola if-
júságát ós tanári karát az uj is-
kolaév kezdetén. Ezután Kovád 
Péter elvtárs, a pedagógusszak* 
szervezet központi kiküldöttje 
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre 
cfvfárs, az egyetem rektora, dr, 
Ágoston György elviárs, főisko-
lai igazgató és Seres László elv-
társ, a MEFESz kari titkára 
mondott beszédet. Az ünnepé-
lyen nagy sikerrel szerepelt a 
főiskolai énekkar is. 

< 

Micsur innak köszönhe tő 

Dr. Bérez! László, a Kecs-
kés-telepi növénynemesitőtelep 
felelős vezetője elmondja, hogy 
ez az eredmény Is nagyrétben 
Micsurinnak, s Liszrenkónak, a 
nagy szovjet természetbúvárok-
nak köszönhető, mert ezekkel 
a magvakkal már ők is sok 
eredményes kísérletet folytattak. 
A Szovjetunióban már ezek a 
fajták megltermik hektáronkint 
a 8—10, sőt kedvező körülmé-
nyek között a 12 mázsa vattái 
is. A Szovjetunió ötéves tervé-
ben a szovjet biológusok ezt n 

tunkon is lesz átlagos 8—10má-
zsás terméseredmény. 

Ót mázsa gysrot... 
Az ezévi három mázsás ter-

mésátlag az idén szerzett ta-
pasztalatok alkalmazásával 
már jövőre körüll>elül 5 má-
zsára emelkedik. A szegcdi 
As a szentesi kísérleti telepek 
dolgozói a holdanként! há-
rom inázsa szuperfoszfát al-
kalmazásával 20 százalék 
lübbleltermést értek el. Ezen-
kívül rájöttek arra, hogy az 

fokozzák majd föl. Dr. Bérezi 
László elvtárs elmondja, hogy 
íez a célja a mai gyár tudományos 
mezőgazdaságnak is. A micsu-
rini elméletek követése és ala-
pos tanuhnányozása már meg-
adta eddigi js arra a lehetősé-
get, hogy a mi ötéves tervünk 
végére a nagyüzem! mezőgaz-

renc élmunkás, a szorlirozók dálkodás folylán a mi éjihatta-

termésá(tagot 15 máiéi-mázsára illeni éghajlati viszonyodnak 

megfelelően miiven sortávol-
ságra kell ültetni a gyapotot. 
A régebbi SOxSO-as lőtávolság 
helyett 60x30-as szaiagvelésj 
rendszert alknlmaz.nak s en-
nek az eredménye, hogy a 
növény a sűrűsége Végeit ko-
rábban hoz virágot és már 
szeptember hónap első nnp-
jajban kipattannak az első 

/ millióhétszázezer 

forint 

Ötéves tervünk hatalmas ál-
dozatokat hoz a gyapot ma-
gyarországi meghonosítására. 
A jövő év folyamán már Ma-
gyarországon 650 katasztrális 
holdon termelnek gyapotot. A 
tudományos kisérlelek elvég-
zésére a gyapot termeltetési 
Nemzeti Vállalat 1 millió 700 
ezer forint költséget szava, 
zolt meg. Az eddigi eredmé-
nek mutatják, hogy ez nem 
lesz hiábavaló, mert az ed-
digi munka folyamán a 8—9 
hónapos éleltarlaniu trópusi 
növény életét uiár átlagos hat 
és félhónapra szorították le. 
Népi demokráciánk minden 
lehetőséget és anyagi támo-
gatást megadott ennek a nagy 
a végrehjtásához. Most már 
egyelőre nem hiányzik más, 
amint Bérci elviárs mondja, 
csak erős öntudatos emberi 
akarat, ami nem is marad el. 

(Cscpi) 

Ma gyii ált razg öjsieawiMii 
a szavie! k?p irtást 

Egész héten nagy lelkese-
déssel készült Ujszentiván 
dolgozó parasztsága a mai 
szövetkezeti napra. Az MNDSj 
asszonyok már pénteken meg. 
kezdték a díszítési munkála-
tokat az EPOSZ fiatalok se-
gítségével. De ireliik együtt 
szorgalmasan készülte!: a mai 
napra a Szegedi Vasutas ze-
nekar tagjai js, akik műsoru-
kat már reggel 9 órakor meg-
kezdik a földművcsszövefke-
zet vendéglője előtt. A szö-
vetkezeti nap kiemelkedő ré-
sze a nagygyűlés lesz, a szö-
vetkezeti vendéglő nagyter-
mében, ahol Bajusz János, a 

DÉFOSZ vezetőségi tagja 
mond beszédet. Ezt követi a 
kiállítás megnyitása. A mű-
sort a délutáni kerékpárver-
seny és az esti kuliúrelőadá3 
teszi színessé. A kultúrműsor 
keretében a legjobb szegedi 
kultúresoportok szerepelnek. 
Majd ezt követően a Vasutas 
zenekar zeneszámai mellett 
reggelig tartó táncmulatság-
gal fejeződik be a nap. 

Oktébs? 2-161 
u; rcen?( «r»! itp í!e be 

a MXV-sái 
A budapest—szegedi vonafoa-

lényegesebb változás, hogy a 
701 számú gyorsvonat Szeged-
ről 16.30 óra helyett 18.40 óra-
kor indul és Budapestre 19.47 
helyett 22 órakor érkezik. 

Á hivatalos menetxend-könw 
téli kiadása szeptember 30-án 
jelenik meg, 


