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Az ötéves terv teljesítése szép feladat, 

Y I Y I U L V Á L L A L J U K S 
Lelkes tervéi tekezlet a Tisza menti Fűrészek szegedi telepén 

és a Kefegyáiban 
A Tiszamenti Fűrészek NV 

szegedi felepén (volt Lippai) és 
a szegedi Kefelgyár NV.nél 
most tartották meg az ötéves 
terv elsőévi részlettervének is-
mertetését. Mindkét üzemben 
« dolgozók teljes részvételével 
folyt le az értekezlet, az ő ja-
vaslataikkal, hozzászólásaikkal 
csiszolták, tet'ék tökéletessé az 
ötéves terv 1950. évi részlet-
tervét. A dolgozók felelősségük 
teljes tudatában határozták el 
• hároméves terv időelőtti be-
fejezését, az ötéves terv meg-
kezdését. 

A Tiszámé ni F ű r é s z e k 
szenedi telepén Lendvai Már-
tom, üb. eloök megnyitója után 
Lebék József vállalatvezető is-
mertette a terv elsőévi részle-
tét, üzemrészekre, gépekre 
bontva. Kiemelte, hogy a terv-
irtekezlet megtartását elsősor-
ban a Szovjetuniónak köszön, 
hetjük, amelynek hős katonái 
elhozták számunkra a szabad-
ságot és a Pártnak. Rákosi elv-
iásnak, akik útmutatásukkal, 
segítségükkel mindig győzelem-
le vitték a nép ügyét. 

— Ebben az ünnepélyes pil-
lematban — mondotta — foga-
dalmat teszünk a hároméves 
#erv befejezésére és az előttün.k 

álló ötéves tev minden részle-
tében való teljesítésére. 

Vincze Antal elvtárs, a Tisza-
menti Fűrészek NV munkás-
igazgatója hangoztatta, hogy az 
ötéves terv során kiépítik a sze-
gedi telepet, új gépeket állíta-
nak be. Szólott a brigádmozga-
lom és az egyéni versenyek 
fontosságáról. 

A beszéd után egymásután 
te titok javaslatokat a dolgozók. 
Förgeteg János megállapította, 
hogy a terv végrehajtása szép 
feladiat lesz számukra, örömmel 
vállalják, követik a szovjet em-
bereket. Hódi Ferenc elektro-
mos vontató beállitását. Lin-
caer János az anyaeléri mun-
kások nevében a pályakocsik 
megszorítását javasolta. Kókai 
András hangoztatta, hogy a 
dupla rirkula meggyorsítja a 
munkát. Sörös Ferenc megálla-
pította, hogy a terv a régi gé-
pekre van megállapítva és az 
új gatterek pedig bizonyára na-
gyobb teljesítőképességűek. 
Förgeteg Szilveszter megállapí-
totta. hogy a gatterosok az új 
gépekkel az 1950. évi tervet 
túl tudják majd teljestíeni. A 
többi dolgozó is hason/ló módon 
tett javaslato*. 

A mindvégig Fükes hangula-

tú terv.értekezilet az Internacio-
nálé eléneklésével ért véget. 

1 szegedi Kefegyár KV-nál, 
az ötéves terv elsőévi részlete 
megbeszélésének napján virá-
gokkal díszítették kultúrtermü-
ket. A tervismertntő értekezle-
tet a váKalart vezi .tő távolléte 
miatt az üzemi bizottság titká-
ra tartotta meg. Részleteire 
bontva ismertette az 1950. évi" 
tervet. 

A dolgozók nagy örömmel 
vették tudomásul, hogy az öt-
éves terv első évében modern 
fürdőt és öltözőt építenek az 
üzemben. 

Utána a dolgozók szólaltak 
fel és tették meg javaslataikat, 
ördögjh Ferenc, ecsetkötő két 
százalékkal többet váltait a 
terv sikeréért, Szendrei Aran-
ka bejelentette újítását, észsze-
rűsttéssel győzelemre segítik a 
hároméves tervet, hogy mi-
előbb megkezdhessék az ötéves 
tervet. Radó György újítási Ja-
vaslatot terjesztett elő, Ham-
zsek Andrésné két százalékos 

többbíinroelést vállalt. 
* 

A két üzemben megtartott 
tervértekezlet a dolgozók újabb 
felsorakozása volt. a béke 
és az emberi haladás Szovjet-
unó vezette tábora mellett. 

i z u f m u n b a e r h ö ' c s hordozói 

Büszkén és öntudatosan végzik 
munkájukat a Ládagyárban 

Nagy uszályok kötnek ki a Tiszaparton, szorgos munkáske-
'ltek hordják a partra a kisebb-nagyobb deszka'arabokat. Ugyan-
mkkor vagonok is érkeznek a baráti Lengyelországból és Ro-
mániából az ujszegedi állomásra. Hordják a deszkát, hogy rövid 
Méhány nap alatt ismét vagonba rakják — de már mint kész 
ládákat. 

Hogyan lesz ebből a sok 
anyagból rövid idő alatt láda, 
amelyben szállítják a magyar 
nezőgazdaság és magyar ipar 
termékeit? Ezt tudjuk meg a 
háromszor éliizem kitüntetést és 
* »legjobb faipari vállalat* cí-
mert nyert Tiszamenti Fűrészek 
NV ujszegedi üzemének telepen. 

fi hajóból és a vagonból be-
hordott deszkákat a •szortíro-
zok* veszik elsőnek kezelésbe, 
fi Kerti- és Dani-brigádok egy-
mással versenyezve osz'ályozzák 
méret szerint az anyagot. A lá-
dagyárba a behordó brigád 
hordja be az anyagot. Itt kez-
dődik 

a deszka átalakulása 
ládává. 

Román Nándor gépmunkás 
ujitó szalagfűrészén »hoszto!ja 
le* az anyagot megfelelő hosz-
szuságra . Ezután a segédmunká-
sok viszik át részben Nóvé Elek 
•kiváló munkás* szalagfürészé-
hez, ahol megfelelő vastagság-
ra vágja a deszkát, fi des2ka 
másik része a gyalugépre, az 
automata lécvágóra, majd az or-
szág legmodernebb enyvezőgé-
peihez kerül, ahol Pintér Fe-

renc élmunkás és Madarász Pé-

ter ujitó elvtársak végzik szak-

szerű zunkájukat. 

A hosztoló-, a gyalu- és az 

enyvezögépektől 

A Sebők brigádhoz 

kerül az anyag. Itt a hosszúság 
után most már szélességben is 
kiszabják a des2kaanyagot. 

Eddig tart a ládaanyag kisza-
bása. Ezután kerül az anyag 
a kötözöbrigád kezébe, amely 
olyan anyagokat készit elő, ame-
lyek szegezetlenül kerülnek el-
szállításra. Bindis Jenő és bri-
gádja nagy lelkesedéssel végzi 
ebben az üzemrészben munkáját. 

A szemezésre kerülő anyag a 
kézisze ;ezőbe kerül. Itt Kovács 
Imre és Kenéz Ferenc brigádja 
géplcgyvcr ropogásszerü gyor-
sasággal és zajjal végzi a ftchéz 
és nagy gyakorlatot igénylő 
munkáját. 

Most kerül sor az egyik leg-
modernebb gép munkájára, 

a szegező automata 

gépére. Az egyik legnehezebb-
nek látszó munkát játszi köny-
nyeJsóggex oldják meg a sze-
gezőgép munkásai. Itt is elv-

Ünnepélyes megnyíló a szegedi pedagógiai főiskola 
és egyetem orosz intezetében 

Szomhaton, október 29-én nyí-
lik meg a szegedi egyetem és l 
u pedagógiai főiskola "orosz in-
tézete. Az egyetemi orosz inté-
sét a legelső ilyen intézmény 
vidéken. Ebben az intézetben 
fordítókat, tudósokat, tanárokat, 
a Szovjetunió gazdasági és po-
litikai életét jól ismerő szak-
embereket képeznek. A peda-

gógiai főiskola egyik főerőssésre 
az orosz szakos tanárképzésnek. 

Ebbői az alkalomból Ortutay 
Gyula kultuszminiszter avató 
beszédet mond. Az ünnepség 
színhelye a szegedi egyetem 
bölcsészettudományi karának 
orosz intézete (Tíncsics-u. 2) 
lesz. 

társnők dolgoznak: Reiiizső 
Nándorné, Simon Erzsébet, Vi-
da Mihályné és Balogh Pálné 
keze nyomán sok ezer láda al-
katrész kerül ki a szegező aép-
tfll. 

| Mindezeket a munkákat át-
, hatja az a lelkesedés, amellyé) 

l az üzem dolgozói a hároméves 
I tervet 2 2 h ó és 8 n a p alall 
befejezték és készülnek az öt-
éves tervre. 

Pintér Ferenc munkaközben 
mondja az (jjyik elvtársnak: 

I — Vég-te'cn boldogság ne-
künk, hogy 80 nappal rövi-

I (Jebb idő alatt teljesítettük a hű-
roméves tervet. A mi szorgal-
munkon múlik, Jiogy a z ötéves 
tervet mennyi idő ahjtt végez-
zük el. Reméljük, hogy ha to-
vább is ilyen j ó munkaszellctn 
marad üzemünkben, akkor 

az öt év négyig 
fog tartani. 

— Nagyon örülünk, hogy a 
hároméves tervet befejeztük és 
boldogan dolgozunk az ötéves 
torvért — mondja Madarász Pé-
ter elvtárs is, — mert munkánk-
kal tudjuk megrövidíteni azt az 
időt, amelyben minden dol-
gozó azelőtt nem is álmodott 
jóléthez jut. 

Román Nándor elvtárs, ujitó. 
biztos derűlátással néz a jövő 
elé. 

— Hia a hároméves tervet oly 
kedvezőtlen politikai és gazda-
sagi viszonyok közölt meg tud • 
tud indjtani és sikerre tudtuk 
vinni, akkor az ötéves tervel 
már biztosan jóval a kitűzött 
idő c'őtt befejezzük. Elvtárs ez 
az igazán j ó érzés: ofyan célért 
dolgozni, melynek minden ered-
ményét mi, dolgozók élvezzük, 

Sivítanak a körfűrészek, búg-
nak) a gyalugépek, kattog a szc-
yezőgép, dolgoznak a kézrsze-
gezők. Uj munkaerköícs hor-
dozói épitik az ui szocialista 
hazát. 

Barát János 
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MIT JELENT AZ EGYÉNI VERSENY? 
Elmondják a Dohánygyár csomagolási oszialyának dolgozói 

(Üzemi tudósítónktól.) A sze-

gedi Dohánygyár csomagolási 

osztályának dolgozói néhány 

aappal ezelőtt tömegesen kap-

csolódtak be az egyéni verseny-

be. Az eltelt idő alatt jó ered-

mények születtek a csomagolási 

osztályon. Megkérdeztük a dol-

gozókat, mit jelent számukra az 

gyéni verseny. Igy nyilatkoztak: 

Dobó József né: Rákosi elvtárs 

beszéde nyomán most világoso-

dott meg előttünk az a nagy 

mulasztás, amit az egyéni verse, 

nyek elhanyagolásával követtünk 

el. Az egyéni versenyek éberen 

tartják igyekeztünket, már maga 

a puszta gondolat is fokozza 

minőségre és mennyiségre való 

örekvésünket, erőnket pedig 

megsokszorozza. ¥ 

Dancsó Adámné: A verseny 

indulása óta látjuk ennek fon-

tosságát és erdményeit. A szá-

raiékot napról-napra tudjuk fo-

kozni, a selejtre és a minőségre 

sokkal több gondot fordítunk, 

mert ez is versenyfeltétel. Tud-

juk, hogy ezzel életszínvonalunk 

emelkedését érjük el. Biztos va-

gyok benne, hogy sikerrel fejez-

zük be terveinket, mert a nagy 

Szovjetunió nyomdokain hala-

dunk, Pártunk és Rákosi elvtárs 

vezet. 

Árendás Pálné: A napi leadá-

som a versenyben vállalt meny-

nyiségnél négyezerrel emelkedett. 

Igy járulunk hozzá külön-külön 

tervünk sikeres elvégzéséhez, 

amely életszinvonalunk emelke-

déséhez vezet. 

Veres Györgyné: Jobban megy 

így a munka, ha túl akarjuk 

teljesíteni versenytársunkat. Igy 

emelkedik százalékunk és az át-

lagos összteljesítmény is, ami 

hazánk és népünk előrehaladását 

is jelenti. 

Bánsági Imréné: Az egyén) 

verseny fokozza termelésünket, 

ezt az elkövetkezendő hetek is 

szemléltetően igazolják majd. 

Bozóki Jánosné: A gyengébb 

eredményeket elérő dolgozókat is 

serkenti a több és jobb terme-

lésre, amely békénket biztosítja. 

Kókai Veronka: A néhány nap 

óta megindult egyéni verseny fel-

tétlen emeli a termelést, ezzel 

fejezzük be méltón hároméves 

tervünket és rakjuk le ötéves ter-

vünk biztos alapjait. 

(Mák Ernő} 

Teljes tudásunkkal azon leszünk... 

A Szegedi Kenyérgyár dolgozóinak leve e 
a lervórfe ez el ulán 

A Szegedi Kenyérgyár dol-
gozói már megbeszélték az öt-
ves terv elsőévi részlettervét. 

Kiértékelték eddigi munkájukat 
és eredményeiket, javaslataik-
kal csiszolták a tervet. A terv-
ért ekezleítel kapcsolatban a 
Kenyérgyár Gyöngy-utcai dol-
gozói nak nevében Bubori An-
al a következőket ífta szer-
cesz tőségünknek: 

A Gyöngy-utcaj üzem dol-
gozói örömteli lelkesedéssel fo-
gadták az ötéves terv első évi 
részlettervét. Tudjuk valameny-
nuxen, hogy az ötéves terv so-
ha nem tapasztalt magas élet-

szinvonalat biztosít az egés* 
dolgozó magyar nép számára. 
Éppen ezért, — tervértekezle-
tünk után — teljes tudásunk-
kal azon leszünk, hogy amit 
az ötéves terv magában foglal, 
minél hamarabb megváló sut-
ion. Azon leszünk, hogy a terv-
ből reánk eső részt minél job-
ban végrehajtsuk, a fokozottabb 
egyéni és brigádversenyekkel 
A szegedi dolgozóknak a leg-
jobb minőségi kenyeret állítjuk 
elő. Hűen követjük a Párt és 
Rákosi elvtárs ú'mutatását. pél-
dát veszünk a Szovjet emberek-
től. 

Ujabb munkafelajánlások a Gázgyárban és a Villany elepen 
a Nagy Októberi Forradalom 32 évfordulójára 

(Üzemi tudósítónktól.) 
A Déimagyarország keddi 

zámábam a Szegedi Gázgyár 
;s Villanytelep dolgozói olvas-
ták. hogy Varga I . Lajos él-
munkás rmunik a fe'.a j ánlás t tett a 
Nagy Októberi Szocialista For-
radalom 32. évfordulójának 
isztélétére. A dolgozók most 
már valóságos versenyszellem-
ben "b;<szik meg a munkafelaj áll-
ást az Októberi Forradalom 
évfordulójára. 

A villanytelepi karbantartó 
brtnád a víztisztító készülék 
170 óra alatt történő kijavítá-

sát váltalia, az előirányzott 404 
óra helyett. A gázszerelő brigád 
a használaton kívüli gázlámpák 
kiszedését váltatta, az előirány-
zott kilenc nap helyett négy 
nap alatt. A transzformátor ja-
vító brigád egy transzformátor 
kijavítását öt nap atatt végzi 
el, az előirányzott nyolc nap 
helyett. 

Ezek a felajánlások bizonyít-
ják, hogy a dolgozók tudják a 
Nagy októberi Forradalom ja-
I n t őségét. 

(Misán György) 

Versenyben a Nyers'jörgyiijtö NV dolgozói 
(Tudósítónktól.) A Nyersbőr, 

íyüjtő Nemzeti Vállalat szegedi 

telepének dolgozói az ország tiz 

nyersbőrgyüjtö telepével állanak 

versenyben és a legutolsó kiérté-

kelés szerint a legjobb erdményt 

írték el. az önköltségcsökkentés 

vonalán. 

A szegedi telep minden dolgo-

zója átérezte az egyéni versenyek 

leientőségét és a nyersbőr he-

yes kezelésének fokozására, a 

munkamenet meggyorsítására 

minden dolgozó egyéni verseny* 

ben áll egymással. Ennek az 

erdményei már megmutatkoznak. 

A páríépités munkájának 
nélkfi l t izhefeden fegyver* 

A 

PÁRTMUNKÁS 
OLVASD1 T E R J E S Z D ! 


