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HATALMAS GYŐZELEM SZÜLETETT 
. a feldisziieií szegedi üzemekben 

a koreai mii szak első napján 

Ui-fön kezdődött dolgozóink tíjabb nagy termelési csa-
tája. Ezen a napon indutt a koreai műszak, melyre dolgo-
zóink egymással versengve lettek meg munka felajánlásai-
hat, vállalták a termelékenység fokozását, a munka megja-
vítását. Dolgozóink ezen a napon még nagyobb lendülettel 
indullak harcba normájuk túlszárnyalásáért, ho9y ezzel is 
megmutassák elszántságukat: minden erejűikkel készek küz-
deni a béke megvédéséért. Uj emberek léptek ezen a napon 
a szegedi gyárakba is: még öntudatosabb, még lelkesebb, 
még 'harcrakészebb dolgozók. Uj külsőt nyertek maguk az 
üzemek is. A dolgozók érzésének és hangulatának megfe-
lelően, szerte a legtöbb szegedi üzemben, kapun, falakon, a 
munkatermekben,' a munkapadok mellett feliratok hordetik 
dolgozóink követelését: El '(kezekkel Koreától. Feliratok 
fejezik ki azt, amit minden dolgozó érez: Megvédjük a 
békét! Le a háborús gyujtogatókkal! Több. jobb munká-
raj a békéért! Ünnepi hangulat uralkodik a legtöbb sze-
gcdi üzemben, de ezt az ünnepi hangulatot a díszes kül-
sőségek mellett, legjobban az alkotó munka lázas, szorgos, 
lelkes munka jellemzi. } 

Igy indult a Dohánygyárban u koreui műszak 

Uj szín költözött hétfőn a Do-
hánygyárba is. Ezen a napon kez-
dődött meg itt is a dolgozók újabb 
harcos kiállása a béke mellett: a 
koreai miiszak. Az üzem rendes 
időben reggel fél 8 órakor indul, 
de hétfőn szokatlanul korán, már 
fél 6 kor sok dolgozó megjeleni a 
gyárban, mint például a gyártási 
üzemrész dolgozói. 

Azért jöttek be korábban, hogy 
feldíszítsék, felékesítsék munka-
helyeiket, hogy ünnepélyessé, 
külsőségeiben is kifejezővé te. 
gyék a koreai műszak meg.n-

dulását. 
A délelőtti órákban már képek, jel-
szavak virágok és zöld gallyak di-
sziielték a termeket, az esemény je-
lentőségéhez méltón ünnepélyessé 
tették a gyárat. 

Nagy lendülettel indult a munka 
is Az" a jóval több, mini kétszáz 
dolgozó, akik részben a nagyon lel-
kes termelési értekezleten, részben 
pedig írásban lette meg munkafel-
•íjánlását a koreai műszakra, 

minden erejével azon Igyekezett, 
hogv már az első nap teljesítse 

vállalását. 
Átlagosan 3-tól 10 százalékig vállal-
ták a Dohánygyár dolgozói az uj 
norma ' túlteljesítéséi • a koreai mű-
szak alkalmával, de igerclet (ettek 
az önköltség és selejt további csök-
kentésére. a munka minőségének a 
megjavítására is. . 

Délelőtt 10 órakor mar jelentések 
érkéz,ek az egves üzemrészekből a 
munkaverseny állásáról. Az eloke-
ízttőben 

Németh Istvánné és Horesny! 
Imréné egvformán 145 százalé-

' kot ért el 
a kocsányozúsban. Gazdag Dezsőné 
és Bakács: Ferencné eredménye pe-
dig 109 százalék volt. A szivarka-
gvártáshan a II. Triumpli gépnél 
dolgozó brigád ragadta magához az 
elsőséget és Gyurik László gépmes-
ter, Jákri Imréné és Bárkányi Fe-
rencné á'ivevő. valamint Barna Jó-

zös munkája eredményeképpen en-
nek a gépnek a termelési átlaga 
délelőtt 10 óráig 101 és fél százalék 
volt. 

A kéziesomagoló osztályon tíz 
órakor még Sztojka istvánné 
volt az élen 146 százalékkal és 
utána következett Szénás! Zol-
tánná 140 százalékkal. Tizenkét 
órára azonban már Szénáslné 
töri az élre 147 százalékos tel-

jesítményével. 
Már ezek a számadatok is mutál-

ják, hogy a dolgozók valóra váltják 
igéretiikei, több, jobb munkával 
lesznek hitet a béke mellett. Bizo 
nvítják ezt a tetteik mellett nyilat 
kozataik is. Németh Istvánné el-
mondotta, hogv ezen a héten újul! 
erővel fogott a munkálja, lelkesili 
az a tudat, hogy ezzel is kiáll a 
béke mellett. Sziojka fstvánpé ki-
jelentette. minden erejével arra tö-
rekszik. hogy jól sikerüljön a ko-
reai műszak's ö is igyekszik ebből 
alaposan kivenni a részét. Gazdag 
Dezső élmunkás a gyártás 1. számú 
Trilimph gépnél dolgozó brigádjá-
nak a vezetője a következőképpen 
beszél: „Mos! a koreai műszak el-
ső napján Gyurik Lászlóék vannak 
üzemünkben az élen. 

Örülök eredményüknek, de azon 
leszek, lingy a lemaradásunkat 

behozzuk és elhagyjuk őket. 
Ezen a héten a munkánk legjavát 
akarjuk adni." 

Lelkesen, örömmel végzi minden 
dolgozó a munkáját a Dohánygyár-
ban. A koreai műszak hete új ered-
ményekkel, sikerekkel teli hét lesz 
ebben az üzemben is. A munkapa-
dok a gépek mellett, a csomagolási 
osztályon, az előkészítési osztályon, 
a gyártási osztálynál és a többi he-
lyeken egyaránt a termelési ered-
mények adnak súlvt, a feliratok-
nak. amelyek a dolgozók fölött hir-
detik a békeharcoi s azt, bogy dol-
gozóink küzdenek a háborús gyúj-
togatok ellen: „El a kezekkel Ko-
reától", „Munkával Koreáért". „Le a 
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zsefné és Vágó Margit gépesnü kő- háborús gyujtogalokkal-. 

Győzelmi jelentés n Szegedi Kender fonógyárban 
A Szegedi Kenderfonógyárnak 

már a külső képe is ünnepet hir-
det. . Gyönyörű vörös és netnze-
tiszí»ii dekoráción a hatalmasbetűs 
felírás: Jirőnk hitelezője, a koreai 
műszak!"' A kapitn beérve tovább 
fokozódik az ünnepi hangulat. Min-
den üzemrész gépei felvirágozva, 
feldíszítve. A vizesfonó üzemrész-
ben például a következő felirat fo-
gadja a belépőt: „Ti ItarcoVok 
szabadsági okért, mi prdig jeletek 
együtt beként megvédéséért.'" — 
Valóságos kis diadalkapun halad-
hat az ember a gépek között, Vö-
rcs és nemzetiszínű papírszalagok-
kal kötötték össze a gépeket a dol-
gozók. annak a kifejezésére, hogy 
igy fűzi össze a világ valamennyi 
dolgozóját a proletárin'ernaciona-
liz.mus A Szegedi Kenderíonó-
gyárban meleg kis ünnepség kere-
tében indult e! a koreai műszak. 

Reggel háromnegyed 6 óra-
kor zeneszó harsant. Műhely-
ről műhelyre járt a gyári 
zenekar. A kulttirgárda kis 
műsort rög'ör.rött. Népi tán-
cokkal. énekszámokkal, szava-
lattal indították el a dolgo-

zók a koreai műszakot. 
Hasonló kultúrműsor köszöntötte 
délután két órakor az első szak-
mány kiváló eredményeit. 

Mert igen kiváló eredménye'; 
születtek meg a koreai műszak el-
ső s»akmányún4Í. Már a kora reg 

túlteljesíteni az új normákat, 
minél nagyobb segítséget 
nyújtani a koreai hősöknek 

Aztán jöttek az első eredmények. 
Koszorús István élmunkás, tüjayító 
111 százaiékot ért el. Makra Júlia 
a kártolóban 117 százalékra telje, 
sít Német Lajosnéval együtt. • Es 
ott vannak a többiek a kártolóban: 
Makra Erzsébet 107. SzéH li. Já-
nosné 106. Kiss Ili. Istvánné ás Bor-
dács Eszter 109 százalékkal. 

A kártoló igen jó eredményeire 
hamarosap megadtak a választ a 
gépgereben dolgozói is. Először ki-
sebb eredményekről, 100 százalékos 
teljesítésekről érkeztek hírek, az-
tán jöttek a túlteljesítések. Gu'.ics-
ka Hona és Csóti Gyapjas Miklós-
áé 108 százalékot értek el. Kasza 
István egy százalékkal megelőzte 
őket Ké* teljesítmény aztán meg. 
ieticjezett minden eddigi teljesít-
ményt. Talán még a hangszóró is 
hangosabban mondta be, hogy 

Knczorn Ferenc 132 százalé-
kot, Széli Mihály pedig 13? 

százalékot, ért r! 
Igv mondták a géngereben do'go-
7ói. amikor meghallották a kiérté-
kelést: 

— Koreában egyre jobban szo-
rítják a yenki rablókat a tenger 
felé. Kergetik őket a szabadság-
harcosok Koreaából. Mi így segí-
tünk kergetni!. . . 
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gdi órákba" hatalmas versengés üzemrészben is. Takács Jánosné 103 
kezdődött meg nemcsak az egyes százaléka is ezt a célt szolgálja. A 
dolgozók, hanem az egyes üzem- sí.mftóban Csóti József 107 száza-
részek között is. A jelszó mindé- lékos teljesítménnyel felel az im-
hütt egy: perialista agresszióra épperúgy, 

mint a cérnázóban Kosányi Ist-
vánné. 

De nem maradtak adósak a fe; 
leletté' a gombolyttóban sem. Zöl-
di Istvánné szombaton 110 száza-
lékra teljesítette az új normá-
ját megfogadva, hogy a koreai mű-
szak alatt még nagyobb eredményt 
ér el. Most 115 százalékra teljesít. 
Igen jó versenytársai voltak. 

Rácz Jakabné 1)8 százalé-
kot, Némefh Vincénc 121 szá-
zalékot. Götz Gyr.láné pedig 
125 százalékot ért el. A mű-
szak élén Y'astagh Istvánné 
haladt, aki 134 százalékos 
teljesítménnyel ünnepelte a 

koreai műszak első napját. 
Az üaem minden dolgozója kíván-

csian tekintett a kézigerebenczök 
felé. A termelési értekezleten igen 
szép vállalásokat tettek a kézigere-
benezök. Mindenki kíváncsi volt 
hogyan állják a sara'í. Csak két tel. 
jesilményt kell ebböj a? üzemrész-
ből megemlíteni, máris látható, hogy 
a kézigereben dolgozói nem beszél-
tek a levegőbe a termelési értekez-
leten. 

Itt született meg a koreai mű-
szak két legjobb teljesítménye. 
Boros Pál 151 százalékot, Mak-
ra Gyula pedig 141 százalékot 

ért el. 
Nemcsak a normák tulteljesüésé. 

vei ünnepeltek a Szegedi Kenderfo-
nógyár dolgozói hanem a tervtelje-
sítésben elért kiváló eredménnyel 
is. Minden dolgozó büszkén tekint a 
kártoló üzemrész felé, ahol 

Tóth Erzsébet elvtársnő már az 
1951 január 5-1 tervén dolgo-
zott a koreai műszak első nap-
ján. Tóth elvtársnő pillanatnyi 
állagszázaléka az új normában 

119 százalék. 

A második műszak dolgozói a 

hangos híradón keresztül hallhatták 

az első műszak dolgozóinak ered-

ményeit, ott láthattak a gépeken az 

elért százalékokat, olvashatták a 

legfrissebb „Villám" faliújságokat 

Nem csoda tehát, ha a munka átvé-

telekor megfogadták: „Még nagyobb 

eredmények elérésével visszük dia-

dalra a koreai műszakot." 

A Magyar Kender dolgoséi 

negitenek a koreai harconoknak 

Az ujszegedi Magyar Kender 
dolgozói is jól felkészültek a 
koreai műszakra. Nincs dolgozó 
az üzemben, aki ne volna tisztá-
ban azzal, hogy most nemcsak 
a hős koreai nép szabadságának 
megvédéséről, hanem a magyar 
dolgozók és velük együtt az 
egész béketábor nagy ügyéről, a 
béke megvédéséről van szó. Az 
elmúlt hét folyamán megtartott 
termelési értekezletek óta 

összesen 850 dolgozó leli fel-

ajánlási a koreai műszakra. 
Még a hétfői napon is tömege-
sen jelentették be a dolgozók 
felajánlásaikat. Az üzem dolgo-
zói a gépek mellett irték meg 
munkafelajánlásaikat. Az egy-
szerű, mindennapi szavakból 
álló sorok ékesszólóan beszélnek 
a dolgozók helyett. Elmondják, 
milyen szívesen s milyen nagy 
lelkesedéssel harcolnak iróik a 
békéért. Szalma Péter, az üzem 
egyik dolgozója például ezt irta: 
„A koreai nép és a béke győzel-
mére öt százalékot ajánlok fel. 
vagyis ennyivel teljesítem tul a 
normarendezés által megállapí-
tott uj normát. K'spéttr Ferenc-
né pedig igy irt: „Vállalom, 
hogy a koreai műszak befejezé-
sére a szeptember 10-i tervemet 
is teljesítem." 

Kispéter Ferencné a műszak el-
ső napján már messzi túltelje-
sítette az egy napra eső vál'n-
lását. a délelőtt folyamán 219 
százalékot éri el terve teljesíté-

sében. 

De nem maradnak le mögötte 
többi dolgozó társai sem, akik 
közül több mint 800-an tettek 
ígéretet arra, hogy az uj nor-
mákat jóval a százszázalék fö-
lött teljesitik. Simon Aranka, a 
szövőben Vállalta, hogy 

új normáját már a koreai mű-
szak elején 110 százalékra tel-

jesíti 

és ezt a lehetőséghez mérten 

továbbra is megtartja, sőt fo-
kozza. 

A zöld ágakkal feldíszített 
üzemrészben most még ujabb 
lendületet öltött a munkaver-
seny. A jólét és a béke ügyéért 
harcolnak a dolgozók. Dudás 
Margit elvtársnő igy beszél: 
„Nemcsak a hős koreai harco-
sok haladnak előre s nemcsak 
ők tudják óráról-órára felmor-
zsolni az ellenség hadállásait, de 
ugyanugy, mint ők, most mi is 
menekülésre kényszerítjük az el-
lenséget. En öt százalékkal tel-
jesítem tul az uj normámat." 

A gyár iroda: dolgozói vállalták, 
hogy a műszak eredményeit üzem-
részenként naponta kiértékelik s 

a legjobb eredményt elért üzem-
rész dolgozói megkapják a mű-
szak győzelméért elindított gyö-
nyörű vörös vándorzászlót, 
melyre Korea térképe van rá-

hímezve. 
Fönt a kultúrteremben egy hafal. 

mas háromszor három méíeres nagy-
ságú vörös térképen apró zászlócs-
kák jelzik az északkoreai hadsereg 
előrenyomulását. Ezt állandóan szem. 
me] kísérik a műszak idején a dol. 
gozók. akik 

közösen határozták el, hogy ők 
is lépést tartanak a koreai nép 

győzelmével. 

A Ruházati NV dolgozói I 

a békáért 

A szomszédos Ruházati NV dol-

gozói körében sem kisebb a béke 

győzelméért való lelkesedés, de nem 

kisebb az a segítség sem, amelyet 

ennek az üzemrésznek dolgozói nyuj4 

tanak a szabadságukért és függet. 

lenségükért harcoló koreaiaknak. 

Az iizem dolgozóinak 54 száza-
léka jelentette be már újabb 

munkavállalását. 

A műszak első napján hat órakor 

már teljes kapacitással dolgozott 

az üzem. A gyár egyik kiváló szta-

hánovistája. Erdélyi Albert elvtárs 

példát mutatott valamennyi dolgozó 

társának. A nemrégiben bevezetett 

gépújításával 

a napi nyolc munkadarab he-
lyett 56 munkadurabot készített 
el, vagyis 630 százalékra teljesí-
tette régi, rendezetlen normáját. 

Az új, szabatos normát augusz-

tus 14.én vezetik be az üzemben « 

máris vállalta Erdélyi elvtárs, hogy 

ezt a normát Hz százalékkal túltel-

jesíti. ígéretét már az első órákban 

igazi kommunistához illó tettek kö. 

vették. Régi 630 százalékát 830 szá-

zalékra teljesítette. 

Szegedi sikerek az atlétikai válogntó 
versenyen 

A román-magyar atlétikai verseny 
előtt megtartott Válogatóversenyen 
Budapesten a szegedi Postás két ki-
tűnő atlétanöje első helyezést ért el. 
Faragó a női ifjúsági magasugrás-
ban győzött 135 cm-cl. A diszkosz-
ban Szűcs 29.14-cI le'tt az első. 

A Szegedi Kender dolgozói várják 
az uj munkakönyveket 

..A munkafegyelem megszilárdí-
tása érdekében be kell vezetni az 
összes fizikai és szellemi dolgozók 
számára, akik bérből, illetve fize-
tésből élnek, az űjrendszerű mun-
kakönyvei, melyre vonatkozólag a 
minisztertanács Pártunk vezetősé-
gének kezdeményezésére határo-
zatot hozott". 

(Gerő elvtárs beszédéből) 
Gerő elvtárs beszédében em-

lített űjrendszerű munkakönyv 
hiánya ezernyi formában me-
rült már fe] a dolgozók előtt. 
Nemrégen közöltük lapunk 
hasábjain Fejér Dénes elv-
társnak, a Gyárépítési NV 
ifjúmunkásának levelét, mely-
ben egész sor hibát megemlít, 
amelyek az űjrendszerű mun-
kakönyvvel szinte automati-
kusan kiküszöbölődnek. Nem-
csak a Gyárépítési NV-nél 
áll így a helyzet, hanem így 
áll a Szegedi Kenderfonó-
gyárban is. A dolgozók vár-
ják a7. ú j munkakönyveket, 
inert tudják, ezerféle előny 
származik ebből. 

A gyárból 

az ellenséges elemek 

egész sorát távolították el a 
közelmúltban. Bér- és norma-
csalásokat követtek el, maga-
tartásukkal gátolták a terme-
lő munkát, kerékkötői voltak 
az üzemen be|iil a szocializ-
mus építésének. Az egész 
üzemben felháborodással fo-
gadták a hírt. hogy az üzem-
ből eltávolított Balogi Kál-
mánnak és Gyémántnénak sí 
került az üzemből való eltá-
volításuk után is kijátszani 
a dolgozók éberségét és fon-
dorlatos módon OTTcsalásl 
elkövetni. A dolgozók meg 
vannak győződve róla. hogy 
nem sikerülhetett volna ez 
az újabb piszkosságuk. ha 
már forgalomban lenne az ú j 
munkakönyv, melybe beveze-
tik azt, hogy az illető munkás 
hogyan került ki munkahelyé-
ről. 

Ezt a szempontot emeli ki 
Rácz Gábor is, a szárazfonó 
dolgozója:— Tudom —mond-
ja —, hogy 

az uj munkakönyv fegyver lesz 

a kezünkben azokkal szemben, 
akik közénk furakodva bom-
lasztani akarják a mi építő-
munkánkat. Fegyver az ilyen 
Balogi-félék el]en s azokkal 
szemben, akik még ezután 
akarnak — esetleg más üzem-
ből kikerülve — a sorainkba 
befurakodni. 

Elő is fordult ilyen eset a 
Szegedi KenderfonógVárban. Az 
egyik jobboldali szociáldemokra-
ta ügynök, akit a Textilkombi-

nátból igen rövid uton eltávolí-
tottak, itt, ebben a gyárban „he-
lyezkedett el." Pár napig dolgo-
zott is. csak azután került ki az 
üzemből, amikor a Textilkombi-
náttal felvették a kapcsolatot és 
rájöttek, ki az, aki ilyen simán 
be akarta csempészni magát so-
rainkba. 

— Igen sok jel figyelmeztetett 
bennünket, hogy szükség van egy 
ilyenirányú intézkedésre és 
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ezekre a jelekre. Kész bizonyít-
vány lesz ez a munkakönyv a mi 
kezünkben. Egy pillanat alatt 
meg lehet majd a bejegyzésekből 
állapítani: rendes, becsületes 
munkással áll-e szemben az em-
ber. vagy örökösen vándorló, lus. 
ta. rossz munkással. 

Ezt tartja az új munkakönyv 
érdemének Dékány Sándomé is 
a gombolyíióból. 

— Valahogy mindig az elmúlt 
kapitalista rendre emlékeztet 
bennünket a régi munkakönyv — 
mondja —. Akkor is írtak beiegv-
zéseket a munkakönyvbe. Beír-
ták többek körött azt. ha az em-
ber fel merte emelni a szavát 
emberibb keresetért. Nem is szól. 
va arr<jl, ha sztrájkolni merésze't. 
Megváltozott a munkához való 
viszonyunk, meg kel] változni a 
munkakönyvnek is. Örülök, hogy 
a régi munkakönyv eltűnik a szé-
gyenteljes múlttal együtt és az 
új munkakönyvembe olyan be-
jegyzések kerülnek majd, melyek 
azt bizonyítják, hogy én is szor-
galmas, becsületes építője va-
gyok a szocializmusnak. 

Ez a két vélemény csak jelen-
téktelen hányada annak a sok 
szempontnak, mely az üzem dol-
gozóit arra készteti, hogy érdek-
lődéssel várják az új munkaköny-
veket. Bosnyákovics Dezső elv-
tás, a III. alapszervezet párttit-
kára. elmondotta, hogy számos 
dolgozó kereste fel és kérdezte 
meg, mikor kapják meg az új 
munkakönyveket. 

Az érdeklődés azonban azt 's 
bizonyítja, hogy a Szegedi Ken-
derfonógyárban az új munka-
könyvvel kapcsolatos felvilágo-
sító 

népnevelő munka 
is jó volt. Valamennyi dolgozó ki-
töltötte már a munkakönyv igény-
léséhez szükséges kérdőíveket és 
megelégedéssel vették tudomásul, 
hogy még ebben a hónapban ke-
zükben lesz az új munkakönyv, 
jó munkájuknak állandó tükre, 
fegyver az ellenséggel szemben, a 
lógósok, normacsalók, vándorlók 
OTI-csalók s az imperialisták 
ezerféle belső ügynöke ellen. 


