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Új győzelmekkel előre a félévi terv sikeréért 
Minőségi brigádokat alakítottak a Szegedi 

Kender fonógyár ban 

Megjavították a tömlőfonal minőségét 
Rákosi elvtárs az elmúlt év de-

cember 15"ém tartott országgyűlési 
beszédében az ipar helyzetével fog. 
lulkozva megállapítottal „Változ. 
®4ni keli azon is, hogy a mennyi-

ségi számok elérése érdekében el-
hanyagolják a minőséget. Nekünk 
terveinket nemcsak mennyiségileg, 
de minőségileg is meg kell javíta-
nunk." 

Rákosi elvtárs útmutatása alap-
ján a Szegedi Kenderfonógyár dol-
gozói az 1953-as tarvér beindulása-
kor célul tűzték ki, hogy a meny-
nyisógi termelésük állandó emelke-
dése mellett, elsőrendű minőségi 
árut gyártanak. Az első negyedév 
folyamán eleget tettek adott sza-
vuknak, állandóan javult a minő-
ségi munkájuk A választási béke-
verseny során április első felé-
ben azonban kifogások merültek 
fel a tömlőfonal minősége ellen. A 
tömlőfonál tóbb esetben egyen-
lőtlen volt, ami nagy mértékben 
hátráltatta az Újszegedi Kender-
Lenszövő tömlőszövő üzemrész dol-
gozóinak munkáját. Ebben az idő-
szakban a tömlőfonal nem megfe-
lelő minőségéért több esetben rek. 
temációk' érkeztek a vállalathoz. 

A műszaki vezetőség megbeszé-

lésre jött össze. — Meg kell javi-

tanunk a minőséget, a választási 

békeverseny 6orán — határozták el. 

A megbeszélést követő napon a 
műszakiak azonnal hozzákezdtek a 
minőség területén mutatkozó hi-
bák fejszámolásához. Megváltoz-
tatták a tömlőfonal anyagának, ke-
verését, az előfonalat 4—5 napig 
pihenni hagyták, amely könnyebb 
fonhatóságot biztosít. Légnedve-
sítő berendezést szereltek fel a szá-
razfonó- és a gépgerében osztályon. 
Fokozottabb ellenőrzésük alkalmá-
val rájöttek, hogy a giilfonó üzem. 
részbein maguk a dolgozók sem 
fordítanak kellő figyelmet a szál 
Ö6szeereszfé9ére, s nem tartották 
be a fésűsorok rendszeres tisztí-
tását. 

ördögh András, a gilfonó üzem-
rész művezetője a hibák feltárása 
után a gilfonó osztályon elsőnek 
az üzemben, „minőségi brigádot" 
szervezeTT, amelynek célja az, hogy 
az osztályon mutatkozó hibákat 
teljesen felszámolják. A brigádba 
ez osztály három gyengébb mi-
nőségi munkát végző dolgozóját. 
Gulyás Ferencnél, Nagygyörgy Ro-
záliát és Gazsi Máriát vonták be, 
hogy megtanítsák őket a helyes 
munkamódszerekre és ezáltal mi-
nőségi munkát tudjanak végezni. 
Ordögh elvtárs állandóan figyelte 

a brigád tagjainak munkáját. Több 
esetben észrevette, hogy Gulyás 
Ferencné hosszú szálakat hagy a 
fonal összeeresztésénél és nem 
tisztítja rendszeresen gépét, ör-
dögh elvtárs Gulyásnét megtaní-
totta a fonal helyes összaereszté" 
sére és arra is, hogy menetközben 
hogyan lehet a gépet állandóan 
tisztán tartani. 

Tani'ása nyomán mindjobban ja-
vult a brigád tagjainak minősági 
munkája. A választást megelőző 
napokban már egyetlen egyszer 
sem gyártott hibás fonalat Gu-
lyás Ferencné, Nagygyörgy Ro-
zália és Gazsi Mária. Az üzem ve-
zetősége nem elégedett meg azzal, 
hogy a gilfonón megjavult a töm-
lőfonal minősége, tudták: csak 
akkor érnek el ]ó eredményi, ha 
a többi üzemrészben is megjavul a 
minőségi munka. Rájöttek, hogy 
nem elég a minőséget csak a gil-
fonó osztályon javítani, hanem to-
vább kell folytatni a cémázó osz-
tályon, ahol a minőség megjaví-
tása érdekében első rendű feladat 
a helyes csomó kötözése. 

A cémázó osztályon április hó-
napban s°k volt a csomós- és a 
duplaszál, ami a tömlőszövésnél 
rossz minőséget idézett elő. Szép 
Lajos, az üzemrész művezetője, kö-
vetve ördögh elvtárs példáját, 
megalakította a cérnázó osztályon 
is a minőségi brigádot, amelynek 
tagjai Gulyás Ottóné, Relin Antal-
né, Kovács Lászlóné és Székely 
Károlyné cérnázók, akik minden-
kor szívesen vették a művezetőjük 

segítségét, aki megmutatta, ho-
gyan lehet teljesen csomómente-
sen kötözni, sőt az elmúlt hetek-
ben új kötözési módszert tanított 
meg Szép elvtárs. A tömlőfonalat 
két ágra választva, külön-külön 
kötik össze, s ezáltal a csomók 
nem kerülnek egymás mellé. 

Az új munkamódszer és a minő-
ségi munka fokozottabb ellenőrzé-
se a cérnázó osztályon is meg-
hozta a gyümölcsét. Már napok 
óta teljesen hibátlanul dolgoznak. 
A szárító osztály minőségi bri-
gádjának tagjai Joó Ferenc biL 
gádvezetővel az élen, minőségi ver-
senyre hivták ki az Újszegedi Ken-
der- Lenszövő szárító osztályának 
dolgozóit. 

Az üzemben számosan vannak 
olyanok, akik újításaikkal és öt-
leteikkel járulnak hozzá a minő-
ség tovább javulásához. Szűcs 
Jenő és Horváth István a minőség 
megjavítása érdekében egy újí-
tást dolgoztak ki. Amikor az elő-
fonó nyujtógépén kifogy a kannák-
ból az anyag, a gépen kigyullad 
egy lámpa, s ugyanakkor a gép 
automatikusan leáll. Ezzel az úji 
tásukkal a fonal egyenletességét 
biztosítják. 

A Szegedi Kenderfonógyárban 
jelenleg már hat minőségi brigád 
harcol az elsőrendű áru gyártásá-
ért. De velük együtt harcol az 
üzem valamennyi dolgozója is, 
hogy a pártnak, Rákosi elvtársnak 
adott szavukat. és a tervet min-
denkor becsületesen teljesítsék. 

B. I. 

Nagy érdeklődéssel várjuk a Tudományos Akadémia 
idei ülését - mondja Szőkefalvi Nagy Béla 

kétszeres Kossuth-díjas egyetemi tanár 
A Szegedi Tudományegyetem és 

Orvosegyetem 13 akadémikusa és 
akadémiai levelező tagja nagy vá-
rakozással tekint a Tudományos 
•Akadémia idei nagygyűlése elé. 
Szőkefalvi Nagy Béla kétszeres 
Kossuth-díjas egyetemi tanár, az 
akadémia matematikai osztályá-
nak levelező tagja ezeket mon-
dotta: 

Nagy érdeklődéssel várom ezt a 
nagygyűlést. Régebben mindig, de 
még közvetlen a felszabadulás 
utáni években is gyakran rend-
szertelenek voltak a nagygyűlések. 
Nem alapvető problémákat vitat-
tak meg, egymással kevés, vagy 
éppen semmi összefüggésben nem 
álló előadásokat tartottak. 

Mosf a napirendi pontok azo-
kat az elvi fontosságú kérdé-
seket tárgyalják, amelyek az 
akadémia egész évi munkája, 

során felmerültek. 
Ezek szoros kapcsolatban állnak 
az elméleti és gyakorlati kutatá-
sokkal és éppen ezért a nagygyű-
lés nagy lendületet ad majd a ma-
gyar tudomány további fejlődésé-
hez. Ugyanakkor nagymértékben 

segíti a tudományos káderutánpót-
lást is, mert míg régen fiatal ku-
tató az akadémia közelébe sem 
kerülhetett, ma az előadók között 
fiatalabb tudósok is szerepelnek, a 
vitákban számos fiatal kutató és 
aspiráns vesz részt. 

A matematikai osztály napiren-
di pontjai közül érdekesnek ígér. 
kezik az az ülés, amelyen a hazai 
algebrai kutatások fejlődését és 
irányát tárgyaljuk meg. ( 

A vita célja az e téren elért 
komoly eredményeink értéke-
lése és az, hogy egy-egy ki-
váló szovjet fankönyv lefordí-
tásával, fiatal kutatókáderek 
beállításával az algebra azon 
ágait is előbbre vigyük, amely-
ben még elmaradtunk a Szov-

jetunió mögött. 

Különösen nagy érdeklődéssel 
várjuk mi. matematikusok is azl a 
nagvíelentőségű ülést, amit a tár-
sadalom tudományok osztálya ren-
dez és amelyen Sztálin elvtárs, 
nak „A szocializmus közgazdasági 
problémái a Szovjetunióban" című 
müvét vitatjuk meg. 

Jó munkával továbbra is megtartom 
a birtokomban levő vándorsássiót 

Mint a Szegedi Ecsetgyár össze-
szerelő részlegének művezetője mun-
kám során a választási bókeverseny-
ben nagy gondot fordítottam arra, 
hogy minden előfeltételt biztosítsak 
üzemrészlegem dolgozói számára. 
Állandóan figyelemmel kísértein a 
termelésben élenjárókat, az elmara-
dókkal pedig külön, egyénem-kiírt 
foglalkoztam. Az összeszerelő üzem-
részleg dolgozói 50 százalékkal túl-
teljesítették a választási bekever, 
senyre tett fogadalmukat. Április 
havi tervünket száz százalékos terv-
szerűség mellett 114.7 százalékra 
teljesítettük. 

Május 17-én büszkén és boldogan 
ad'lam szavazatomat a Magyar Füg-
getlenségi Népfrontra. 

A pártnak, Rákosi elvtársnak 
köszönhetem, hogy a hat elemit 
végzett munkáslányból a Sze-

gedi Ecsetgyár sztahánovista 
művezetője lettem. 

Elnyertem üzemen belül a „legjobb 
műszaki dolgozó"-nak járó vándor-
zászlót, A választások után még 
jobb munkát akarok Végezni és har-
colok a birtokomban lévő vándor-
zászló megtartásáért. 

Már a választást követő első 
munkanapon 102-3 százalékra telje-
sítetiük tervünket, május 19-én pe-
dig 104.8 százalékot értünk el. Né-
hány nappal ezelőtt vezettük be a 
lyoni ecsetgyári ó részlegnél a sza. 
la-gszerű gyártási. Eddig cstak 2—3 
nap alatt készítettünk ebből az 
ecsetfajtából kész árut. Most azon 
igyekszem, hogy naponta juttas-
síunk kész lioni ecsetet a raktárnak. 

Elmondotta: Gera Júlia, a 
Szegedi Ecsetgyár sztaháno-
vista művezetője. 

Szervezzék meg jobban a munká! és segítsék a dolgozók 
versenyvállalásainak teljesítését a 65 6 Szakipari Vállalatnál 

A vállalat dolgozói teljesítették 
áprilisi tervüket. A brigádok kö. 
zül többen kimagasló eredményt 
érlek el a választási békeverseny-
ben is. Különösen kiemelkedett 
a Kovács bádogos-brigád teljesít-
ménye, melynek tagjai egy kivé-
telével segédmunkás oik. A brigád 
a nagy szén ási gépállomás tetőinek 

bádogos miuinkáit a megállapított 
273.72 óra helyett 220 óra alatt fe-
jezték be. Igy 124 százalékos telje-
sítményt értek el. 

Vannak azonban olyan hiányos-
ságok a vállalatnál, amelyek gátol-
ják a további jó munkát. Csak 
olyan vállalatnál lehet naponta 
többet termelni, ahol szoros együtt-
működés van a vállalatvezetőség, 
a műszakiak és a dolgozók között, 
ahol kellő segítséget adnak a dol-
gozóknak az elvégzendő munkához. 

A Szakipari Vállalatnál azon-
ban a munkások nem kapják meg 
a kellő segítséget a műszakiaktól. 
Az elmúlt hetekben a felszabadu-
lási hét babérain megnyugodtak 
a Szakipari Vállalat műszaki ve-
zetői és 

nem teremtették meg 
a szükséges műszaki 

előfeltételeket 

a választási békeverseny Során 
az egyenletes termeléshez. Arról 
sem gondoskodtak, hogy az anyag 
idejében eljusson a munkahelyekre. 
Megnyugodtak abban, hogy az 
anyaigiszállító vállalat nem biztosí-
tott járművet a szállításhoz. Ko-
rom Mihály főmérnök elvtárs nem 
fogta elég 6zigorúan a műszaki 
gárdát és nem követelte, meg tő-
lük, hogy biztosítsák a termelés 
zavartalanságát. Maga a vállalatve-
zető, Szélpál elvtárs is hibát kö-
vetett el abban, hogy nem ellen, 
őrizte kellőképpen a műszakinkat. 
Persze, ha a vállalatvezető szétfor-
gácsolja erejét és egyben rész-

legveziető is, akkor nem tudja el-
látni hiba nélkül a vállalatvezetői 
teendőket. Szélpál elvtárs eseté-
ben ez így történt és a rossz mun. 
kaszervezés miatt nem jutott idő 
arra, hagy ellenőrizze és megfe-
lelőképpen irányítsa a vállalat 
munkáját. 

A felszabadulási hét után ellapo-
sodott a verseny a 65/6. Szakipari 
Vállalatnál. A részlegeken belül a 
brigádok nem versenyzetek egymás-
sal, csak a festőknél maradt to-
vábbra is jó a versenyszelem. Az 
üzemi "bizottság, de a vállalat veze-
tősége sem törödőtt a versenyszellem 
fokozásával. Csonka István elvtárs, 
az üzemi bizottság titkára bizonyos 
mértékig akadályozta is a dolgozók 
kezdeményezését. Egyik termelési 
értekezleten azt mondotta, hogy 
úgysem vezet eredményre, ha más 
vállalatok brigádjait hívják ki a 
dolgozók párosversenyre. 

A vállalaton belül kell 
megszervezni a versenyt. 

Ezt a munkát azonban ehanyagoL 
ták. Nem- mozgósította a szakszerve-
zeti aktívákat, hogy a válaszidői 
békeversenyben népszerűsítsék a 
legjobb eredményt elérőket. A ver-
seny nyilvánosságával sem törődött 
sokat. Emiatt alábbhagyott a dolgo-
zók munkalendülete is. A munkafe-
gyelem terén is vannak hiányossá. 

gok a vállalatnál. Többen igazolat-
lanul távolmaradnak és gátolják a 
folyamatos munkát- Az ilyen jelen-
ségekre sem figyel fel idejében a 
szakszervezet. 

A választások befejezésével nem 
zárult le a munkaverseny. Tovább 
folytatódik a harc a tervek mara-
déktalan végrehajtásáért, a Nép-
front programmjának megvalósítá-
sáért. a 65/6; Szakipari Vállalat 
vezetősége és üzemi bizottsága is 
folytasson kemény harcot a hibák 
mielőbbi kijavításáért, hogy a má-
sodik negyedéves tervüket határidő 
előft befejezzék. 

Nagy feladat vár az újonnan meg-
alakult pártszervezet vezetőségére. 
Lépjenek fel a megmutatkozó laza-
ságok ellen és 

neveljék fokozottabb 
helytállásra 

a vállalat mipden egyes dolgozóját. 
Az ellenőrző munkára is fordítsa-
nak nagy gondot, hogy a meglévő 
hiányosságok a legrövidebb időn be-
lül kiküszöbölődjenek. Legyenek a 
párt tagjai mindenütt példamuta'. 
tóak és nyújtsanak segítséget a 
gyengébben teljesítőknek, hogy a 
második negyedév hátralévő részé, 
ben még nagyobb eredményt érje-
nek el és ezzel hozzájáruljanak a 
Népfront programmjának megvaló-
sításához. 

Holnap nyílik meg a ,,Korea a szabadságért" 
c ímű képzőművészeti kiállttá 

Holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor 
ünnepélyes keretek között nyitják 
meg a „Korea á szabadságért" című 
képzőművészeti kiállítást, az MSZT 
székház melletti üvegcsarnokban 
(Horváth Miháiy-u[ca). A kiállítás 
megnyitásán megnyitó beszédet 
mond Dénes Leó elvtárs, a Városi 
Tanács VB-elnöke. Ünnepi beszé-
det Kim Gi Tak, a hazánkban tar-
tózkodó koreai kulturális delegáció 
vezetője mond. A kiállítás megnyi-
tásán koreai képzőművészek is 
résztvesznek. 

A kiállítás bemutatja a szabad-
ságért és függetlenségéért küzdő hős 
koreai nép harcos képzőművészetét. A 
kiállított olajfestmények, vízfeslmé. 
nyek, plakátok és keleti technikával 
Ítészült képek amellett, hogy a koreai 
képzőművészeltel megismertetnek, 
szemléletesen mutatják be a koreai 
háborű egeményeit, Korea népének 
életét és harcát az amerikai agresz. 
szorok ellen. 

Minden szegedi dolgozó tekintse 
meg a „Korea a szabadságért" cimű 
kiállítást. 

/ 

A Szegedi Textilművekben a Zsédely mozgalom 

kiszélesítésével harcolnak 

a „Kiváló minőséget gyártó üzem" címért 

Fokozódnak a kenyérellátás zavarai 
* Jugoszláviában 

Szófia (BTA). A „Vyosnik" cí. 

mű jugoszláv lap jelentése szerint 

a kenyérhiány miatt Zágrábban be-

vezették az előjegyzést a kenyérvá-

sárlásra. A lap azonban beismeri, 

hogy az előjegyzés sem segített a 

helyzeten, sőt további pánikot oko-

zott. Mindepki kenyértartalékot 

gyűjt. Egyesek 2—3 üzeletben is 
előjegyeztetik magukat, félve, hogy 
kenyér nélkül maradnak. 

A lap megállapítja, hogy a ke-
nyérellátásban fennálló zavarokat a 
feketézők is kihasználják. Nagy-
mennyiségben vásárolnak fel kenye-
ret, hogy azt később magas áron 
eladhassák. 

A Szegedi Textilművek dolgozói a 
választási bókeverseny során becsü-
lettel teljesítették ' fogadalmukat 
hogy behozzák az első negyedévi 
tervlemaradásl, s emellett jelentő-
sen javítják a minőseget, A Rőtfcr. 
mozgalom segítségével negyedére 
csökkent a 100 százalék alatt telje-
sítők száma. 

Május 17? tiszteletére az ország 
fonodái közül elsőnek csatlakoztak 
a Zsédely-mozgatómhoz. 

A művezetők bevonásával mun-
kabizottságét alakítottak, s 
olyan ellenőrzési rendszert dol-
gozlak kl, amellyel a fonóiize-
mekben i s meg lehet állapítani 
gcpenklnt, cgyénenkint a minő-

séget. 
A nyujtógépeknél például az 

üzemrész színével és számokkal jel-
zik a fonókaUnáikat, az előfonókban 
fémbélyegzővei látják el a fonalai, 
ö l minőségi kategóriát állapítottak 
meg, s minőségi muníkája alapján 
minden dolgozót beosztottak a meg. 
felelő osztályba. A hibákért rossz 
pontokat kapnak, s az eredm'.nyt 
10 naponkén) értékelik. Bevezették 
a társadalmi ellenőrzést; nemcsak a 
művezetők, hanem minden fonónő 
figyeli az előző műveletet végző 
dolgozó munkáját. Hiba esetén be. 
jegyzi a könyvbe, ki követte el, s 
figyelmezteti erre a rosszul dolgozó 
fonón/őt. 

Az új kezdeményezés rövid idő 
alatt mozgalommá fejlődött, 
amelyhez 17 művezető és több 
mint 500 dolgozó csatlakozott 

az üzemben-
Ennek eredménye, hogy a fonal 
szakító egyenlőtlenségéniek 14.2-ről, 

13.3 százalékra valő csökkentését a 
vállalt júniug 1-i határidő helyett, 
már május 21-én elérték. 

Most, mintegy 4000 forint juta-
lomban részesítették a Zsédely-moz-
galomban, a kiváló minőségért fo-
lyó harcban legjobb eredményt el-
ért művezetőket, fonótlöket Ipovicz 
András főművezető, akinek legtöbb 
része van az új mód s-a; r kidolgozd, 
sában, 400 forint jutalmat kapott. 

Azok a kommunista ifjúmunká. 
sok, akik az idén szavaztak elő-
ször, élharcosai a minőségi moz-
gatómnak. Közülük Albert Mária 
előfonó, kétszeres szlahánovista a 
választások tiszteletére 108-ról 112 
százalékra emelte teljesítményét, s 
n négyes minőségi csoportból a leg-
jobbak közé, az ötös csoportba ke-
rült. 

Amikor átvette a 200 forintos 
jutalmat, kijelentette: kétszeres 
öröm, hogy május 17-én elő-
ször szavazhattam, s most ez a 
jutalom arra serkent, hogy 
ezentúl állandóan kiváló minő-

ségl munkát végezzek. 
Mtegfogactém azt "is, hogy munka-
módszeremre megtanítom egyik el-
maradt társamal. Ezzel is elő aka. 
rom segíteni azt, hogy a mi üze. 
műnk is mielőbb elnyerje a „K váló 
minőséget gyártó üzem" címet, 

A minőség további javítását szol-
gálja majd, hogy rövidcsen a mű-
vezetőket is minőségi osztályokba 
sorolják. El akarják érni, hogy a 
második negyedévre vállalt kö'ele-
zettség teljesítése után most 13.3 
százalékról 12.6 százalékra csök-
kentsék a fonal szakító egyenlőtlen-
ségét. 

A szegedi dolgozók lelkesen készülnek 
a Béke Világtanács budapesti ülésének 

megünneplésére 
A szegedi békeharcosok ú j terme-

lési eredmények elérésével akarják 
köszönteni a Béke Világtanács bu-
dapesti ülésszakát. Egyre sokaso. 
dilk azoknak a békevédelmi szerző, 
désdknek a száma, amelyben a falu 
dolgozói, egyénileg dolgozó parasz-
tok, tszcs-tagok, traktoristák fogad-
ják meg, hogy a bő termés elérésé-
vel, beadási kötelezettségük határ-
idő előtji teljesítésével erősítik a 
béketábort. 

Szegeden a Városi Békebizoitság 
irodájában is egyre szaporodnak a 
levelek, amelyekben a világ élenjáró 
békeharcosait üdvözlik a dolgozók. I 
Eddig már több mint 500 levelet | 

küldtek el az üzemeikből, Iskolákból, 
egyetemekről, amelyekben boldog, 
szép életünkről számollak be. Sók új 
kezdeményezéssel, színes ötlettel 
akarják a békebizottságok gazdagí-
tani és emlékezetessé tenni n Béke 
Viiáglanács budapesti ülésé'- A 
Szegedi Textilművekben hatalmas, 
kék selyemmel bevont békefalat ké-' 
szítenek, ahová a termelésben élen-
járó dolgozók képeit függesztik ki. 
A Margit-utcai általános Iskola út-
törői levélben hívják fel szüleik fi . 
gyeimét arra, hogy még jobb mun. 
kával köszöntsék a Béke Viiágla-
nács ülését. 


