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A budapesti P.innoiun Szőrmcnrug\ár nem sznlUtnlln hváridöro nz nnxasnt 

Lemwadt ezz export-terv teljesítésében 

a Szegedi Szőrme és Bőrruhakészítő Vállalat 
A Szegedi Szőrme, és Bőrruha-

készítő Vállalat is az ötéves tervbon 1 

létesült. Azelőtt a szőimekévzítés | 
szezonjellegű volt. Igen sok munkás 
csak ősszel dolgozhatott szakmájá-
ban Az üzemben mcst az év min-
den szakában tervszerű munka fo-
lyik, hogy tervüket neesak teljesít-
sék,. hanem jóval túl is teljesítsék. 
Az üzemben expo-rt árut is készíte-
nek a népi demokratikus országok 
és a nyugati államok részére. Az 
elmúlt évben december 22-rc már 
befejezték export tersüket. Kiváló 
minőséggel dolgoztak, reklamáció 
nem érkezett a vállalathoz a minő-
séggel kapcsolatban, s a ..Tannin-
pex" külkereskedelmi vállalat köz-
vetítésével az iizem dolgozói dicsé-
retben részesültek, mert határidőre 
hibátlan árut szállítottak-

Az 1953-as év első negyedévében 
még fokozottabb gonddal végzik 
munkájukat. 

Rákosi elvtárs útmutatásait 
ligyelembe véve 

évi exporttervüket december 15-re 
akarják teljesíteni A minőség javí-
tása érdekében a munka ellenőrzé-
sé: jobban megszervezik. Azelőtt 
több esetben előfordult, hogy a 
már kész bőrkabátokon vették észre 
a hibát, amelyet már nehéz volt k i . 
javítani. Most azonban az egyes 
munkadarabok minőségét — amint 
átveszik a dolgozóktól — azonnal 
ellenőrzik. Ha nem megfelelő, visz. 
szaadják készítőjének-

Felszabadulásunk 8. évfordulójára 
az üzem minden dolgozója tett 
munkafelajánlási Vállalták, hogy 

a termelés növelésével párhuzamo-

sa i az exportgyártmányok minősé-

géi is fokozatosan javítják a ne-

gyedév végére; a szőnnerész!eg 

dolgozói 1.3 százalékkal, a bőmr-

hnrászleg dolgozói pedig 1.4 száza, 

lókkal. Bchr.crt Púi versenyre hívta 

ki Szögi Józsefet, hogy április 4-re 

tervüket minőségileg is túlteljesít-

ik. Dancsó Irón nemrég szakmun-

kás, s a gyenge minőséggel dolgo-

tok közé tartozott-

Aprifis 4 tiszteletére 
hibátlan munkadarabokat 

akar gyártani. Munkája közben 
megfigyeli az idősebb szakmunká-
sok módszereit és meghallgatja ta-
nácsaikat. Naponta javul munkájú , 
nak minősége. Gaál Zoltá,, szőrme-
szabász 4 százalékos minőségjaví-
tásra tett felajánlást. Eddig ő srm 
tartozott azok közé, akik kifogás, 
talán árut készítettek. Most elhatá-
rozta, hogy a legjobb minőségért 5 
is harcba indul, s elnyeri a vándor-
zászlót. 

A fiatalok között is verseny in-
dult meg 

a legjobb minőséggel dolgozó 
ifjúmunkás • 

címéért. Kiss László- Konkoly Má-
ria még körültekintőbben vizsgál-
ják meg a kész munkadarabokat és 
igyekeznek kevés hibával dolgozni. 
A minőségi vándorzászló birtokosai 
akarnak lenni, s az export terv tel-
jesítésiéhez kiváló minőséggel járul-
nak hozzá. 

Tátrai György, többszörösen ju-

talmazott , a szakma legjobb doíg, . 
| zóia, is elhanyagolja egy kissé : 
minőségi munkát Elsősorban a ter-
melés növekedéséi tartja szem elő'.t. 

; Tátrai elvtársnak, mint ,a szakma 
j legjobbjának, jobban kellene ügye'. 
1 nie arra, hagy a 217 százalék nta1-
' lett milyen minőséggel dolgosi 
= Forgó T.sréz ifjúmunkásnak is iöb-
íb;t kell törődnie a minőséggel. An-
' nak ellenére, hogy termelése állan-
dó emelkedést mutat — legutóbb 
155 százalékot teljesített — mun-
kája minősége mégis 87 százaléka • 
Forgó Teréz kapkodva, figyelmet -
lenül dolgozik, s a hibás munka-
darabokat többször is visszakapja. 

Az exportterv teljesítése a Szőr-
me. és Bőrruhakészítő Vállalat sa-
lamennyi dolgozójától azt kívánja, 
hogy 

állandóan javítsák a minőséget 

Ebben az évben is reklamációmén, 
tesen kell dolgozniok. A vállalat 
azonban ebben az évben 320 ezer 
forin-t értékű áruval lemaradt az ex-
port terv teljesítésében. Igaz, az 
export gyártmányok készítéséhez a 
szükséges nyersanyagot nem kapják 
meg kellő időiben. A buíapesü Pan-
nónia Szőrmeárugyár naptára bizo-
nyosan nem mulatta jól a határ-
időt: ezért késik a kellő mennyiségű 
anyag. Ezt a lemaradást azonban a 
Szegedi Szőrme, és Bőrruhakészítő 
Vállalat dolgozói be akarják hozni, 
hogy évi export tervüket valóban 
december 15-re fejezhessék be. Eh-
hez azonban az is szükséges, hogy 
a budapesti Pannónia Szőrmeáru-
gyár mindig pontosan, határidőre 
szállítsa | szükséges anyagot. 

A v i r s o a e r e d m é n y e : k i t Ü t l Ő ! 

munkját a szocializmus építésében. 

A félévi vizsgák j ó eredményei azt 

mutatják, hogy a dolgozók gyerme-

kei megértik, hogy maguknak tanul, 

nak és erérj igyekeznek a tanulás 

terén minél jobb eredményt elérni. 

A Szegedi Állami Pedagógiai Fő-

iskola is sok j ó pedagógust nevelt 

már eddig is államunknak. Az 

1952—53-as tanévben is számos j ó 

pedagógus kerül majd ki a Szegedi 

Főiskoláról. Riesz Béla, a Pedagó-

giai Főiskola I I . éves. orosz szakos 

hallgatója az elmúlt évbí n is kivá-

lóan vizsgázott. J ó tanulmányi ered. 

menyeién Rákosi oklevéllel tüntet-

ték ki- Riesz elvtárs másfél évvel 

ezelőtt még a Szegedi Textilművek, 

nél dolgozott, onnan került a Pe-

dagógiai Főiskolára. A Főiskolán 

két marxista szemináriumot vezet 

az I . és a I I évfolyamon. Lelki-

ismeretesen készült fel most is a 

O záakban évente egyre .óbb és 
töób dolgozó gyermeke lépi át 

a főiskolák küszöbét, hogy a tudo- . 
mány várát meghódítva mint :.ép- jtananyag átvételére: kitűnőre vir 
hez hú értelmiségi dolgozó vegezze gázott 

A SZÜLÖK FELELŐSSÉGE 

A Szegedi Késárugyár nő i munkásai 

a terv sikeréért 

A Szegedi Késárugyár női munká-
sai i s becsülettel kiveszik részüket 
a z első negyedévi terv mielőbbi vég-
rehajtásából. A nehéz iriunka ellené-
re is, naponta normájukat túlhalad-
va fejezik be a műszakot. Minden 
üzemrészben dolgoznak nők, akik 

Alekszej Tolsztoj-est 

a Központi Egyetem 

nagytermében 

A Városi Tanács Oktatási és 

Népművelési Osztálya január 28-

án, ma este 6 órakor a Központt 

Egyetem nagytermében (Dugonics-

tér 13.) Alekszej Tolsztoj emlékes-

tet rendez. Előadó Remete László 

irodalomtörténész. Az emlékesten 

üzemi 6zinjátszók a nagy író egyik 

regényéneik, a „Golgotá"-nak dra. 

ma'izált részletét mutatják be. A 

Zenekonzervatórium tanárai is fel-

lépnek. Varsányi Péter A. Tolsztoj 

műveiből olvas fel. 

A deszki tanács tagjai 

segítik a dolgozó parasztokat 

A deszki tanács tagjai néhány 
nappal ezelőtt tanácsülésen értékel, 
ték az 1952. évi munkájukat és 
megállapították, hogy az eredmé-
nyek mellett hibákat is követtek el. 
J ó eredményt értek el a begyűjtés-
ben és az adófizetésben és ennek 
következtében a szegedi járásban az 
első hejyre kerültek- Az adófizetés 
és a begyűjtés maradéktalan telje. 
Biteséért folytatott munkájuk köz-
ben azonban megfeledkeztek arról, 
hogy a vetéshez segítséget adjanak 
a dolgozó parasztságnak. A jó fel-
világosító munka hiánya okozta, 
hogy Deszk dolgozó parasztsága 
T,em végezte el határidőre az őszi 
vetést. 

Az eredményekből és a hibákból 

okulva a tanács tagjai megfogad-

ták, hogy a falu dolgozó paraszt-

ságának ők maguk, a tanács iag. 

jai mutatnak jó példát. Elhatározá-

sukat tett követie. Borka András 

versenyre hívta Kovács János dol-

gozó parasztot a mezőgazdasági 

munkák időbeni elvégzése érdeké-

ben. Kovács János örömmel fogad-

ta el ezt a versenykihívást és ígé-

retet tettek arra, hogy a község 

dolgozó parasztjai közölt olyan 

felvilágosító munkát végeznek 

majd, hogy a község területén min-

den csoport és minden dolgozó pa-

raszt idejében végezze el a mező-

gazdasági munkákat. 

Korom Istvánné 

sokszor a férfiak eredményeit \ 
messze maguk mögött hagyják. Er 
dei Mária például nemrég óta tanul 
hegeszteni és az 1953-as év máso-
dik tíznapi tervét már 150 száza-
lékra teljesítette. Lelkesen, fiatalo 
lendülettel látja el feladatát. Jól 
megfigyeli a több szaktudással ren-
delkező munkatársak magyarázatát 
és aszerinit dolgozik. Kopornyik De-
zsőné a kovácsműhelyben, a legjobb 
teljesítők közé tartozik. 118 száza-
lékot ért el január 10—20-ig. Ügye 
sen hozzáértéssel végzi a napi mun. 
Icáját. Tervét mindennap teljesíti. 
Fazekas Vera csiszoló 154- Tóth 'Ist-
vánné 125, Balázs Margit 122 száza-
lékos átlageredménnyel dolgozott az 
elmúlt 10 nap alatt. Trámm Erzsé-
bet sztahanovista ifjúmunkás nem-
csak a termelés egyenletes növelésé-
vel mutat példát, az üzem fiataljai-
nak, hanem minőségi munkával is. 
Január hónap második dekádjának 
tervét 151 százalékra teljesítette. 
Munkájának nrnőségo ís kifogásta-
lan. A hidegsajtol óiban Donka Mi-
h'ályné, Lambert Józsefné, Nagy Jo-
lán, a kerékragasztóknál Török Ho-
na, a csomagolóban Koncz Kár oly né, 
de az üzem többi női dolgozói 'is 
valamennyien jó munkával segítik 
elő a termelés növekedését. 

Schvarez Lipótné 

Kétéves 

gyermekápolónőképző 

tanfolyam indul 
Az egészségügyi minisztérium feb-

ruár elején kétéves gyermekápolónő 

képző iskolát indít Budapesten, 

II. számú gyermekklinikán. (IX 

Tűzoltó, utca 7—9.) A hallgatók az 

első évben elméleti és gyakorlati 

képzésben részesülnek s teljes ellá-

tást, lakást, valamint havi 116 fo-

rint tanulmányi segélyt kapnak. A 

másodiik évben a kórházak, klinikák 

gyermekosztályain tanulónövéri fizó 

tés mellett végzik el gyakor'at: ide-

jüket. 

A tanfolyamra 17—30 év közötti 

egészséges nők jelentkezhetnek, aki 

az általános iskola nyolc osztályát 

elvégezték s hivatást éreznek erro a 

munkára. A kérvényeket február l-ig 

keli benyújtani a tanfolyam vezető 

ségéhez. Sajátkezűlcg írt részlete 

önéletrajzot, születési, iskolai kör 

zeti orvosi és halósági vagyoni bizo 

nyítványt kell mellékelni a' kérvény 

hez. 

A tanfolyam sikres elvégzése után 

a gyermekápolónők elhelyezéséről a 

egészségügyi minisztérium gondos 

kodík. 

Népgazdaságunk évről-évre ha-

talmas összeget fordít ipari tanuló-

képzésünk fejlesztésére. A már 

meglévő intézetek mellé számos kor-

szerűen felszerelt, ú j intézet léte-

sül, amelyekben kiváló szakembe-

rek oktatják a szocializmus építésé-

nek ú j szakmunkásait. 

Ipari tanulóink sok mindent kap-

Dak államunktól. Mindenekelőtt 

megbecsülést és szerető gondosko-

dást, de egyenruhát, tanszereket, 

tankönyveket és más felszereléseket 

is kapnak. Ál lamunk gondoskodik 

megfelelő elhelyezésükről. Szép 

otthonokban lakhatnak, szabadságuk 

idején az ország legszebb helyein 

üdülhetnek. Gondoskodik kulturális 

és sporiigényeik kielégítéséről is. 

Szakképzett oktatókkal, megfelelő 

felszereiléssel biztosítja, számukra a 

legkülönfélébb kulturális és sport-

lehetőségeket. 

Mindezek ellenében államunk csu-

pán azt kívánja tanulóinktól, hogy 

tanulljanak, hogy a képességük sze-

rint a lehető legjobban tanulják 

nseg szakmájukat. Ez népgazdasá-

gunk érdeke melleit ipari tanuló-

ink saját érdéke is. Ipari tanulóink 

zöme meg i s ériette feladatát s be-

csületesen, j ó munkával Igyekszik 

meghálálni pártunk, népünk gon-

doskodását. Vannak azonban még 

olyan fiatalok, alak nem értik meg 

feladataikat, aikik nem értékelik ál-

lamunk gondoskodását. Többen ön-

kényesen elhagyják az ipari tanuló 

intézeteket és súlyosan vétenek a 

munka- és a tanulmányi fegyelem 

ellen. Vannak még szülök, akik fe . 

ileiőitenül visszahívják az intézetből 

gyermekeiket s nem gondolnak arra, 

hogy ezzel tetemes kárt okoznak 

népgazdaságunknak, de saját ma-

guknak és a gyermekeiknek is. 

Népköztársaságunk Miniszterta-

nácsa rendeletet hozott ezeknek a 
visszásságoknak megszüntetése ér-
dekéhen. Államunk ezentúl fokozot-
tabb felelősséget követel' a szülők-
től is az ipari tanulóképzés érdeké-
ben. A rendetlet kimondja: „az ipari 
tanuló — szülőjével egyetemlegesen 
— köteles erz államnak megtéríteni a 
taníttatásáról felmerült költségekel, 
ha a tanulóviszonyt önkényesen meg-
szüntette, vagy őt a tanulóviszony-
hói fegyelmi úton. vagy igazolatlan 
mulasztás miatt kizárták". Továbbá 
kimondja, hogy: „A költségmegté. 
rítés legmagasabb összege ezeröt-
száz forint". 

A rendelet intézkedik a megtérí-

tés körülményeiről is, amikor meg-

szabja, hogy: „A kökségmegtérités 

kötelezettségét és a megtérítendő 

összeget az ipari tanuló intézel 

igazgatójának javaslatára a Munka-

erőtartalékok Hivtalának az intézet 

székhelye szerint illetékes helyi 

igazgatóság állapítja meg. A határo-

zat hozatala előtt az ipari tanulót 

és szülőjét a lakóhelyük szerint ille-

tékes községi (városi, városi kerii-

leli) tanács vétgrehajtóblzollsúga 

útján kell meghallgatni". Továbbá, 

hogy „-..figyelemmel kelt lenni  n  

kötelezett vagyoni és jövedelmi vi-

szonyaira és a szükséghez képest 

meg• kell engedni a részletekben való 

megtérítést is". 

Ennek a minisztertanácsi rende-

letnek hatalmas jelentősége van 

ipari tanulóképzésünk sKanponljá-

ból s fokozottabb felelősségérzetre 

neveli a szülőiket. Nagy segí séget 

nyúj t a megfelelő számú szakmun-

kásutánpótlás biztosításához, az in-

dokolatlan (lemorzsolódás megakadá-

lyozásához. Bevonja a szülőket abba 

a harcba, amelyet a. munkafegye-

lem megbontói elten folytatunk s 

fokozottabb felelősségérzetre neveli 

őket gyermekeik jövője és öéves 

tervünk határidő előtti megval-Vtá-

sa érdekében. 

A z utca korán ébred. Csilingelő 
villamosok, munlcábasiető em. 

berek jelzik — új munkanap kezdő-
dött, Ilovszki Lajosné, a Szegedi 
Ruhagyár dolgozója a gyár kapuja. | 
ban találkozik Hubert Margittal, a! 
II.es ierem élenjáró dolgozójával, 
aki először három és féléves Éviké 
kislányával az üzem óvődája felé 
igyekszik. Ilovszkiné elvtársnö első 
útja a hangoshíradó bemondójához 
vezet. Zsebük János elvtársnak adja 
át a cédulát, melyre az előző nap 
élenjáró dolgozóinak nevét irta fel, 
hogy ajándéknótával lepje meg mun -
Ica közben a példamutatókat. 

Már egy éve a II.cs terem egyik 
műszakjának szakszervezeti bizal-
mija Ilovszkiné Csoportjával állan-
dóan foglalkozik és a legkisebb pa. 
nászt is igyekszik orvosoltatni — 
elintézni. Dékány Istvánné is meg-
kapta közbenjárására elmaradt szo-
ciális segélyét. Ideje jut még arra 
is, hogy a kvltúrgárda próbáit is lá-
togassa munka után. Az ö csoport-
jában dolgozik Bálint Ilona, aki dr. 
Endrödi Ferenc karnaggyal karöltve 
készül a közeljövőben a gyár négy-
éves fennállásának jubileumi ün-
nepélyére. 

111 unkxmódszeréből említésremél-
tó többek között a reggelizés 

alatti 10 perces idő felhasználása. 
Ilovszkiné legutóbb is az újrend;,ze-
rií felajánlásokat beszélte meg cso-
portja tagjaival. Elmondotta: ha. 
vonta az elért százalékuk álapján 
tegyék meg vállalásukat a termelé-
kenység, a minőség és anyagtakaré. 

A BIZALMI EGY NAPJA 
kosság növelésére. A csoport tagjai 
helyeselték az új rendszer bevezeté-
sét és egymásután tették vállalá-
sukat április 4-re, hazánk felszaba-
dulásának nyolcadik évfordulójára. 

Révész Mihály sztahanovista a 
legutóbbi értékelések szerint 183 
százalékot ért ei. Vállalta, hogy ezt 
a szintet továbbra is megtartja, 
ezenkívül még százszázalékos minő. 
ségi munkára tett fogadalmat. Egyik 
legszebb felajánlást Kovács Ferenc-
né tette, aki 132 százalékról 134 
százalékra emeli munkateljesítmé-
nyét. Kovácsné azelőtt hónapokig 
nem teljesítette normáját, de most 
ő is jó eredménnyel dolgozik, mivel 
Révész Mihálytól és Ilovszkinétól 
megtanulta a gyors munkamozdula-
iokat. 

Megvitatják o 10 perc alalt rövi-
den a legújabb feladatokat. Egy 
ilyen röpgyülésen beszélték meg azt 
is, hogy a tízperces mozgalomban 
továbbra is élen kell járniok, habár 
a hat órai kezdés helyeit háromne. 
gyedhatkor kezdődik a műszak. 

„Többet termelünk, ha a munka-
időt teljes mértékben kihasználjuk'' 
— mondotta Ilovszkiné a csoportnak. 
Minden felhozott „érvel", melyei a 
rendszer bevezetése ellen mondót, 
tak, leszerelt határozott hangja: 

„Magunknak építjük ,jz országot! 
Károsodás nem érhet bennünket: fél-
órás ebédidőt számolnak cl az előbbi 
negyedóra helyett. 

A jó fefvilágoátíó • szó után me-
lyet támogattak a kommunisták, 
egyhangúlag helyeselték az új idő-
beosztást a csoport tagjai. > 

I üktetö ütemben folyik reggel 
.  Í J óta a munka a Szegedi Ruha. 

gyár Il-es termében. Tíz óra felé 
jár az idő, amikor a hangszóró meg-
szólal: 

lost pedig a Il-es terem egyik 
dolgozójának, Pócsi Jánosnénak 
küldjük a következő dalt. Pócsi Já-
nosné tegnapi előirányzatán felül öt 
öltönnyel többet gombozoti fel..." 
• Felcsendül a halk keringő dalla-
ma és Pócsi Jánosné egy pillanatra 
a mosolygó Ilovszkinéra néz, aki a 
hálamögötti asztalnál dolgozik, utá. 
na pedig a terem balsarkába tekint, 
ahol a fali festményen gyermeke 
mosolyog anyjára: az ö kisfia ját-
szik olt a homokbucka tetején. 
Mintha azt mondaná tekintete: „Ér-
tem dolgozol Édesanyám .. 

A Ruhagyár festője. Pintér János 
elvtárs, minden teremben lefestette 
az élenjáró munkások gyermekeit és 
valóságos otthoni meleget varázsolt 
a munkatermekbe, A munkások 
együtt dúdolják az ismert dallamot 
a hangszóró hangjával — közben 
egymásután kerülnek ki kezeik kö-
zül a munkadarabok. 

IF étóránként mondja be a hang-
szóró a legjobb szalag és leg-

jobb terem eredményeit. Az értéke, 
lés alapján a legjobb terem kapja 

meg a vándorzászlól. A Il-es ierem 
felujjong, amikor-^neki-k ítélik az 
utóbbi két óra alapján a píros s. -
lyemzá-szlót. Hubert Margit, aki 
most teljesítette éppen, napi elő-
irányzatát és most már terven felül 
dolgozik, együtt örül velük. A kilüv.r 
munkásnö ezer darab ruhakapcsot 
verrt már fel reggel óta. Célja: a 
műszak végéig az ezerötszázadik d 
is felvarrhassa. 

Ilovszkiné örömmel tekint a ver. 
senytáblára, melyre most írja !<> 
Rácz Ilona elvtársnö a legújabb 
eredményeket. 

^iévcsz Mihály gombozv már jú. 
nius 29 i tervét teljesíti. <5 június 
G-nál tart" — állapítja meg mind-
járt és Dékány Istvánné is örül an-
nak, hogy Kovács Ferencné már 
április 3-nál tart. 

Ilovszkinénak ekkor eszébe jut. 
mennyit magyarázgatott Kovó-csne. 
nak, hogy megjavuljon .a teljesítmé-
nye. Munkáját siker koronázta ... 

ríélután hwrom óra felé jár az 
idő, amikor Ilovszkiné elvtárs, 

nő a villamosmegállóhoz siet. A mű-
szak végeztével megbeszélte Révész 
elviárss.al, hogy legközelebb írjon 
cikket a faliújságra. Utánna a terv-
irodában kiírta Árendás Pálnévah a 
másik bizalmira) a legújabb mun. 
k.aeredményeket. Leszaladt még pár 
percre az ÜB irodába is, ahol Lé-
vay Irén elvtársnővel beszélgetőit a 
szociális ügyekről. Megelégedetten 
száll fel a villamosra és az újabb 
feladatok megoldásán tűnődik. 

Kiss György. 


