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A MÁSODIK TERVKÖLCSÖNSORSOLÁST 

BESZÁMOLÓ A TEXTILKOMBINÁT 
ÉS A SZEGEDI KÉNDERGYAR ÜNNEPI 

NÉPNEVELŐ ÉRTEK EZLETEIRÖL 

A MAGYAR KORMÁNY TILTAKOZÁSA 
UJABB TITÓISTA HATÁRSÉRTÉSEK MIATT i 

Többtermeléssel ünnepe l j ük felszabadulásunk 
évfordu ló )áf ! 

— fogadják meg nap, mint nap üzemeink dolgozói 

Az ország valamennyi üzemében, 

hivatalában a dolgozók újabb, nagy. 

Özerü küzdelembe indultak. A kon-

gresszusi versenyt kiértékelő ün-

nepi pártnapokon, s az azt kővető 

napokban a dolgozók százai jelen-

tették be a vállalat vezetőségének, 

hogy milyen eredményekkel akar-

ják felszabadulásunk ünnepét kö-

szönteni. 

Az űf szegedi Kender-
és Lenszövőben 

sz ünnepi pártnap óta közel 500 

egyéni versenyző jelentette be fel-

ajánlását, S emellett számtalan 

csoportos kötelezettségvállalásokat 

tettek üzemrészenként. Az üjsze-

gedi Kendergyár valamennyi fel-

ajánlása a termelékenység növelé-

se, az önköltség, selejt csökkenté-

se mellett kiterjed a munkamód, 

szerek átadása és átvevése is. A 

dolgozók csoportos megbeszélése-

ken is kiértékelték a kongresszusi 

versenyt s a jó tapasztalatokat 

Igyekeznek most mindennapi mun-

kájukban is alkalmazni. 

A Textilkombinót 

dolgozóinak eddig 98 százaléka töl-

tötte ki a diszes április 4-i felaján-

lási lapot. S igen sokan emellett 

megkötötték már a hosszúlejáratú 

versenyszerződést is. Kiemelkedő • 

kötelezettségvállalást tett Csiszár 

Józsefné, aki felajánlotta, hogy 

ezután napi átlagban 108 kilót ter. 

mel. Hasonló Bugyi Mária vállalá-

sa is, aki április 4-re 480-ról 485 

kilóra emeli termelését. Zombpri 

Zoltán sztahanovista gyártásveze-

tő azt ajánlotta fel, hogy a gyűrűs 

leszedőknél bevezeti a Kovaljov-

rendszerü munkamódszerátadást, s 

patronálja minőségi termelés terén 

a nyujtósokat. 

A Tiszamenti Fűrészek 

dolgozói az ünnepi pártnapon fel . 

ajánlották, hogy az április 8-i ter-

vüket április 4-re befejezik. Cso-

portonként a fűtök, javítók, szortí-

rozok, vagonberakók 2, szállításiak, 

fönktériek, anyagelőkészitök 5 szá. 

zatékoa emelést vállaltak. Kocsó 

József bognár is felajánlotta, hogy 

április 4-re befejezi a lengőfűrész-

csatorna kijavítását. 

A Lemezgyárban 

elsőnek Dura József sztahánovista 

tett felajánlást április 4-re. Dura 

elvtárs vállalta, hogy a termelésé-

hez szükséges masszát ezután ma-

ga készíti el és 10 százalékkal eme. 

li a kongreszusi versenyben elért 

termelési eredményét. Lakatos Ru-

dolf 8 százalékos emelés mellett 

szintén vállalta a massza egyéni 

elkészítését. Mészáros Anna szta-

hánovista furnirjavitó 10. Beller 

Jánosné 8, Orovecz János brigádja 

11, Harkai Józsefné 7 százalékos 

termelésemelést ajánlott fel. 

A Szegedi Cipőgyárban 

Balla János 10, Rolicsek Anna 7, 

Papdi Anta l 7, Jankovics Lajos 10, 

Sebők Bálint 6. Pisztrai Jenő 4, 

Turi Rozália 6 százalékkal emeli 

| termelését felszabadulásunk évfor-

i duiójának ünnepére. Az üzemrészek 

között a Szegedi Cipőgyárban a 

gépterem és szabászat valamennyi 

dolgozója tett felajánlást. 

A Varga köléigyárban 

a dolgozók 67 százaléka jelentette 

eddig be kötelezettségvállalását. 

Tótpál Illés élmunkás felajánlotta, 

hogy a kongresszusi versenyben 

elért 112 százalékos termelési* ered-

ményét 124 százalékra emeli. A 

két DISZ ifjúsági brigád is a ver-

senyben étért 152, illetve 153 szá-

zalékos eredményét 8 százalékkal 

növeli. 

A Szegedi Gyufagyárban 

a felajánlások mellett egyre több 

dolgozó köti meg a hosszúlejáratú 

versenyszerződést. Az ünnepi pár t . 

nap óta 153 dolgozó jelentkezett, 

hogy hosszúlejáratú versenyszerző-

dést akar kötni. 

A szegedi Vízműleiep 

dolgozói szerda délutáni termelési 

értekezleten jelentették be április 

4-re tett felajánlásukat. Nyári Jó-

zsef felajánlotta, hogy április 4-ig 

a csatornákba víz által behordott 

homokból 2.5 köbmétert használ-

hatóvá tesz. Jenei István vaseszter-

gályos a napi munkán kivül 8 köz-

kifolyó elkészítését és szerelését, 

Lipták Lajos gépész pedig az elké-

szített szűrőcsövek szűrőberende-

zésének elkészítését ajánlotta fel 

csoportja nevében. 

A műszakiaknak keli a versenyszellemei 
állandóan ébreniarianil 

Szegedi műszaki dolgozók értekezlete 

ÁTALAKUL A S Z O V J E T F Ö L D 
A Szovjetúnió mezőgazdasága a hatalmas kiterjedésű szovhozok, 

kolhozok végeláthatatlan dús termést adó hálózatából áll. A városok 
üzemei, a szovjet munkások a mezőgazdaság részére biztosítják a leg-
fejlettebb technikát. 

A gyárak traktorai, kombájnjai és egyéb mezőgazdasági gépei a 
végelathu.a..an -ó noz t , szovhozf öldekre kerülnek, — 'A' szovjet ha-
talom idején több, mint 30 ezer gép- és traktorállomást iétesitettek. A 
mezőgazdasági munkálatok hatalmas méretű gépesítése és az élenjárd 
szovjet agrotechnikai tudomány eredményei biztosították többek kö-
zött a szovjet falu jelenlegi jómódú és kultuiált életét. A képen lát-
ható, amint ao altájvidéki Molotov.kolhoz földjeit traktorvontalásű 
tárcsás boronákkal iBŰvelik meg. 

A Szegedi üzemek művezetői, se-

gédművezetői, műszaki értelmisé-

gei csütörtökön • este értekezleten 

beszélték meg az eddig végzett 

inunka eredményeit, hiányosságait, 

valamint azokat a megnövekedett 

feladatokat, melyek elé a technikai 

szakembereket áll ította a felemelt, 

módosított ötéves terv. Az értekez-

leten Biczó György elvtárs, a sze-

gedi pártbizottság munkatársa tar . 

tott beszámolót. Ismertette az ed-

dig elért eredményeket. Mint egyik 

legjelentősebb sikert emelte ki, 

hogy úgyszólván 

valamennyi üzemben sikerült 

a műszakiakat aktívan bele-

vonni a munka versenybe, a szo-

cializmus építésének meggyor-

sításáért indult küzdelembe. 

Ez igen nagymértékben hozzájá-

rult a kongresszusi munkaverseny 

átütő sikeréhez. 

Nem elég azonban a munkát 

Csupán altkor tökéletesen megszer-

vezni. amikor ünnepre készülünk 

— hivta fel a figyelmet —, hanem 

a hétköznapi munkát is igy keli 

megszerveznünk. 

Nekünk, műszakiaknak kelt a 
versenyszellemet állandóan éb. 

rentartani, biztosítani a fizikát 

dolgozók versenyének műszaki 

előfeltételei I. 

Beszélt Biczó elvtárs a hiányos-

ságokról, a még mindig laza álla-

mi fegyelemről, a munkafegyelem 

terén mutatkozó elégtelenségek-

ről. Megtörtént eseteken keresztül 

mutatta be. hogy a takarékosság 

terén még mindig igen sok a ten-

nivaló. Az előttünk álló feladatok 

igen nagyok és megkövetelik, hogy 

a hiányosságokat felszámolva min-

den erőnket latbavetve küzdjünk az 

előttünk ál ló feladatok sikerre-

viteléért. A műszakiaknak most 

már érdemes dolgozni. Jobb mun-

kájukkal nem a tőkést gazdagítják, 

hanem a nép ál lamát teszik erő-

sebbé. szilárdabbá. A műszakiak 

munkájának megbecsülését mu-

tatja az a tény is, hogy a kon-

gresszusi versenyben végzett jó 

munkáért 

a szegedi üzemekben 33 mű-

szaki dolgozót részesitettek 

összesen 8450 forint pénzjuta-

lomban, 21 műszaki könyvjn. 

ARA 50 FILLÉR 

talmat kapott, 23-at pedig 

sztahánovista kitüntetésre ter-

jesztettek fel. 

— Ezenkívül a kongresszusi ver-

seny során számtalan műszaki dol. 

gozó részesült abban a legnagyobb 

kitüntetésben, ami dolgozót érhet: 

tagja, illetve tagjelöltje lett nagy-

Párt unknak. 

Beszámolója végén Biczó elvtárs 

arra hivta fel a műszakiak fi-

gyelmét, hogy legjobb tudásuk sze-

rint segítsék, támogassák a dolgo-

zók versenylendületét, ami most, 

hazánk felszabadulása évfordulójá-

ra való készülés alkalmával meg-

mutatkozik. 

Az értekezlet résztvevői közül 

számosan szóltak hozzá a beszá. 

molóhoz. Szekszárdi József, a 

Deutsch-vasöntőde művezetője és 

Kiss János, a cserepessori tégla-

gyár művezetője az állami fegye-

lem kérdéséhez szóltak hozzá üze-

meik viszonylatában megtörtént 

eset kapcsán. Faragó elvtárs. a z 

üjszegedi Kenderszövőgyár műve-

zetője felszólalásában beszámolt 

arról, hogy üzemükben má r van. 

nak női művezetők, segédműveze-

tők s igyekeznek még többet be-

vonni a dolgozó nők közül. Beszá-

molt arról, hogy az üzemben 

komplex-brigád alakult, mely 

jelentős felajánlással akarja 

ünnepelni felszabadulásunk év-

fordulóját. A brigád két fel . 

ajánlásának értéke összesen 4 

mill ió forint. 

Nagy György, a Szőrme- és 

Bőrruha Vállalat művezetője fel-

szólalásában a Pécsi Bőrgyár rossz 

munká já t kritizálta meg. Juszt 

József, a Szegedi Kenderfonógyár 

előfonó üzemrészének művezetője 

beszámolt a Nazarova-mozgalom 

eredményeiről, Nagy Sándor pedig 

a Textilkombinátban mutatkozó 

nehézségeket ismertette. 

A műszaki dolgozók értekezletét 

Sajó Gyula elvtárs zárta be, meg-

állapítva, hogy igen hasznos volt 

ez az értekezlet, a résztvevők hasz-

nos tapasztalatokkal gazdagodva 

kezdhetnek hozzá munkájuk még 

jobbá tételéhez. 

Parasztgyülések a szegedi járásban 
Vasárnap a járás számos közsé-

gében parasztgyűléseket tartanak. 

A dolgozó parasztok megbeszélik 

azokat a teendőket, amelyeket a 

tavaszi szántás, vetési munkálatok 

mielőbbi elvégzése érdekében kell 

végrehajtaniuk. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor Uj-

Szentivánon, Szőregeu, Kübekházán, 

Dorozsmán, Bordányon, Zsombón, 

Forráskúton, tíllésen, 11 órakor 

Röszkén. délután 2 órakor Nagy . 

széksóson, Gyálaréten, Szatyma-

zon és ószantivánon, délután 3 

órakor Szentmihályteleken 

Deszken tartanak parasztgyülésc-

ket 

Új üzemrész a szegedi Textil kombinátban 

A szovjet emberek azonban nemcsak a fii'.d m ű v e l é s é t , ha-
nem magát a f ö l d e t , magát a t e r m é s z e t e t is átalakítják. A ké-
pünk itt a híres Uralmas Znvod ekszkávátor műhelyének egy részét 
matatja, ahol Jckaiycrina Grigorjava sztahanovista vtllanyhegesztőnűi 
az ekszkávátor hatalmas kanalát hegeszti. 

Pénteken 2 órakor két felvetőgép 

indult meg a szegedi Textilkombi-

nátban. A szerelők Jármai Ede fő-

mester vezetésével határidő előtt 

teljesítették felajánlásaikat cs 

március 31-e helyett már erre a 

napra elkészítették a szerelést a 

kiváló szovjet gépeken, hogy meg-

indulhasson a szövő előkészítő 

üzemrész munkája. 'A'z orsókról, 

mint vékony napsugarak futnak a 

finom fehér szálak a felvetögépbe 

s ha valamelyik elszakad, azonnal 

kigyulladó lámpa jelzi, hogy ki kell 

javítani a hibát. A közelben már 

javában dolgoznak a keresztorsózó 
üzemrész szovjet gépei is, amelyek 
a Pártkongresszus napján indultak 
munkába. Az első hat keresztorsózó 
gép már február 8-án megkezdte a 
munkát s fokozatosan készültek el 
a szerelők a többiekkel kongresz. 
szusi felajánlásuk sikeres teljesíté-
seként. 

Mindezek a Szegedi Textilkombi-
nát állandó fejlődését bizonyítják s 
az ötéves terv keretében még továb-
bi fejlődés előtt áll nemcsak Sze-
gednek, hanem egész országunknak, 
tervgazdálkodásunknak ez. a büszke-
sége. 

És az Uralmas gyár óriási gépeit szállítják a kommunizmus gi-
gantikus méretű építkezéseihez. Itt a Volga—Don-i hajózható csator, 
na építkezésének egy részét láthatjuk, ahol Jekalyerina Grigorjava és 
a száz és ezer többi sztahánovista munkás által készített hatalmas 
ekszkávátor emeli ki a sok millió tonna földet. 


