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11 Lemezgyár dolgozói a békeőrségben elért eredményeikkel 
el akarják hódítani a Csongrádmegyei Pártbizottság 

vándorzászlaját a Gőziürészektől 
Csütörtöktől békeőrséget tart a 

Szegedi Falemezgyár 25 b' igádja. 
A röriktérl Dobó-brigád tagjai már 
rövYddel.öt óra után gyülekeztek a 
munkahelyükön. Fél 6-kor kezdik a 
niufikál, de előbb megbeszélést tar. 
toltak. Árról folyt a szó, hogy 
jobban összP kcíí do'gozni a brigád 
tagjainak. Meg akarják tartani a 
békeőrségen a mult havi 150 száza, 
lékós átlagukal. Gyorsan, válogatták 
a hámozó részére a megfelelő rön-
köket. Kilenc órakor a beérkezett 
vagonok kirakásáhóz látlak. Nehéz 
volt a munka, de még nem mult el 
délután 1 óra, ké$ vagont ürítettek 
ki. 

A kocsizó brigádot a Lemez. 
gyárban oz üzem agyának ne 

| vezik. Ők gondoskodnak arról, 
hogy minden gépes időben meg-

! kapja, a> szükséges anyagot. 
A'evüket gyakran látni a dicsö-

ségtáblán 
Fehér László,, Rácz István, Szi. 
lágyi János, Rehák István alkotják 
a kocsizó brigádot. Békeharcosok 
mind és június 15. megünneplésére 
készülnek. Jól dolgoznak, azonnal 
észre veszik, ha valahol elfogyott, 
vagy kevés az anyag. Az enyvfel-
hordó gépnél éppen három és feles 
hosszúszálú bélésre volt szükség. 
Pár perc múlva már ott tornyoso-
dott a sok lemez a gép mellett és 
fennakadás nélkül folytatódik a 
munka. Kettőzött akarattal dolgoz-

nak a kocsizó brigád tagja';. A leg-
jobb brigádot megillető vándor, 
zászlóért is küzdenek. Az elmúlt hó. 
napban az ő birtokukban volt, de a 
•legulóbbi értékelésnél a bútorlap 
középrésznél dolgozó Nagy Józsefné 
csoportja vitte el tőlük a zászlót. 

Á bútorlapközéprész kószílő üzem. 
rész munkásai szorgalmasan, vidá-
man dolgoznak. Munkatermük falát 
már több zászló diszltj. A legjobb 
brigád, legjobb egyéni teljesítő, kö-
zülük került ki. Meg is fogadták, 
hogy a másodperceket még jobban 
kihasználják a békeőrség alatt. Na-
ponként, minden órában számolják, 
hány darab megfelelő méretű léc-
lapokat ragasztottak össze Csütör. 
tök reggel fél 6-tól fél " 7-ig 10 
darab készült el. A második órában 
már 14 volt. — Ugy számoljuk, hogy 
ma százat megcsinálunk — mondta 
Nagy Józsefné, a brigád vezetője. 
— Akkor 130 százalékunk lesz. 

A présgépnél Révai-brigád vet-
te fel a versenyt az idővel. A 
norma szerint 50x12 lapot kell 
préselniük naponta. Csütörtö-
kön délelőtt 9 órakor már a 19x 
12'ik lapot préselték. Gyorsan, 
egymásután szedték ki a lepré-

selt lemezeket. 
Helyébe azoinnal újakat raktak, 
hogy minél kevesebb ideig álljon 
üresen a présgép. A minőségre is 
nagyon vigyáznak. Dudás elvtárs, 
a brigád vezetője, mindig ellenőrzi 

a hőfokot. 
— Nem szabad hólyagosnak lenni 

a lemeznek — figyelmeztet Dudás 
elvtárs — éppen ma nem, amikor 
békeőrségbe-; dolgozunk. 

A bútorlapok 07.8 százalékát ex-
portra gyáríjék az üzemben. A kifo-
gástalan minőséget tekintik első-
rendű feladatnak, az élmarógcpnél 
dolgozók is. Hajdú Dezsőné. a gép-
kezelő. minden figyelmét arra össz. 
pontosítja, hogy hibamentes muu. 
kát végezzen. 

— Ma különösen nekifogtunk — 
m-ondja Dudás M. Istvánné —, 
mert békeőrök vagyunk. Kilenc 
óráig 17 négyzetmétert csináltunk 
és 139.9 százalékot értünk el. — 
Ezzel segítjük a tanácskozás ered-
ményességét — teszi hozzá Hajdú 
Dezsőné. 

A műszakiak jól előkészítettek 
mindent, hogy a békeőrség (dalt 
zavartalanul termelhessenek az 
üzemben. Nyersanyagról és 
segédanyagról idejében gon-

doskodtak. 
Sok időt töltenek a munkatermek-
ben, hogy az esetleges hibákat 
azonnal kijavítsák. 
. A Lemezgyár dolgozói párosver-
senyben vannak a Szegedi Gőzfüré-
szek munkásaival. Már a békeőrség 
alatt úgy akarnak dolgozni, hogy a 
Megyei Pártbizottság vándorzászla-
ját elnyerjék a Gőzfüré széktől. 

Ilikk Julin 

A jó eredmények elérése melleit segítik az elmaradókat 

a Szegedi Ken derfonó gyár száraz fon ójának élenjáró dolgozói 
Alig két nap választ el bennün-

ket a Béke-Világtanács budapesti 
ülésétől. Az üzemekben lázas mun-
ka folyik az adott szó valóraváltá-
sáért, a fogadalmak túlteljesítésé-
ért. Minden egyes dolgozó a nap 
minden órájában megkétszerezett 
munkalendülettel harcol, hogy jú-
nius 15-ét kiemelkedő termelési 
győzelemmel köszöntse. 

Méltón veszik ki részüket ebből 
a harcból a Szegedi Kenderfonó-
gyár seárazfonó üzemrészének 
dolgozói is. Még a választást kö-
vető napokban elhatározták, hogy a 
bék'eversény győzelmes lendületét 
tovább viszik, és termelésük állan-
dó T-melcsévet tesznek hitet szilárd 
békeakaratuk mellett. 

A szárazfonó üzemrész ilolgo-
j zói elsőnek fogadták meg az 
] üzemben, hogy június 15 tiszte-

letére 5-től 15-ig békeőrséget 
tartanak, s naponta 100 kiló-
gramm fonallal túlteljesítik az 

üzemrész előirányzatát. 
Jóval a békeműszak beindulása 
előtt Szabó Viktor, az üzemrész 
művezetője, sztahánovistákkal és az 
élenjáró dolgozókkal megbeszélte 
azokat a feladatokat, amelyeket a 
békeműszak sikere érdekében vég-
re kell hajtaniok. Az üzemrész mű-
vezetője ellenőrző munkája során 
azt tapasztalta, hogy egyesek a 
mennyiség emelése mellett elha-
nyagolják a minőség kérdését. Több 
esetben sok volt a gubancos cséve, 
ami nagymértékben hátráltatta a 
többi üzemrész munkáját. A mű-
szakiak azonnal hozzáláttak a hjbák 
felszámolásához, kikísérletezték a 
legmegfelelőbb anyagkeverési 

arányt, aminek segítségével elérték 
üzt, hogy úgy mennyiségileg, 
mint minőségileg a legkiemelke-
dőbb eredményt érik el az üzem-
ben és a gubancos csévék száma is 
egyre csökken. 

A békeműszak beindulása óta 
nap, mint nap egyre kiemelkedőbb 
eredményeket érnek el. Szorgos lee-
zek szinte pillanatok alatt sodor-
ják össze az elszakadt szálakat, 
harcolva a munkaidő teljes kihasz-
nálásáért. A békeműszak beindu-
lása előtt az üzemrész 102 százalé-
kos átlaggal dolgozott. Június 5-én, 
a műszak beindulásának első nap-
ján 104.5 százalékra fokozták napi 
előirányzatukat. De nem elégedtek 
meg elért eredményeikkel, hanem 
a következő nap, mikor munká-
ba álltak, valamennyien azzal a 
gondolattal voltak, hogy előző napi 
teljesítményüket jóval maguk mö-
gött hagyják. 

Lelkiismeretes munkájuk nem 
volt hiábavaló, mert 6-án 111.5 
százalékos teljesítést értek el. 
Legkiemelkedőbb eredményt 
Détár Istvánné kétgépes szta-
hánovista fonónő ért el 131 

százalékos teljesítményével. 
Ezekfű Istvánné a június 0-i béke-
őrségen 111, Vass Tamásné és Bez-
dán Gyuláné 108, Balogh I. László-
né 107, Tari Margit fonó pedig 105 
százalékot ért eh 

A jól teljesítők mellett akadnak 
még olyanok az üzemrészben, akik 
száz százalékon aluli termelésük-

kel gátolják a békeműszak sikerét. 
Az üzemrész sztahánovistái, élen-
járó dolgozói nyújtsanak nagyobb 
segítséget a gyengébb eredményt 
elérőknek, hogy üzemrészükben 
egyetlen olyan dolgozó sem legyen, 
aki normán alul teljesítene. 

A Szegedi Kenderfonógyár szá-

razfonó üzemrész dolgozói megfo-
gadták, hogy a békeműszak hátra-
lévő napjaiban még nagyobb igye-
kezettel küzdenek, hogy fogadal-
mukat mielőbb válóra váltsák, s jú-
íjius 15-ét, a Béke-Világtanács bu-
dapesti ülését több és jobb minősé-
gű munkával köszöntsék. 

Harc a Rosenberg-házaspár életéért 
Hatalmas Tiltakozási hullám in-

dult világszerte az ártatlanul el" 
ítélt, báiorszívíi Rosenberg-házaspár 
megmentése érdekében. Bár az ame-
rikai osztá'ybíróság elutasító állás-
pontot foglalt el a perújraf elvéleli 
beadványával szemben, a világ be-
csületes emberei nem adják fel a 
harcol. Nemcsak a béketábor or-
szágaiban, hanem a kapitalista ál-
lamok lakóinak milliói, munkások, 
tudósok, haladószellemű közéleli 
személyiségek emelik fel tiltakozó 
szavukat a bűnös merénylet végre-
hajtása ellen. Magában Amerikában 
is számos megmozdulás történt. 

A magyar dolgozók, munkások, 
parasztok, értelmiségiek, egyönlc" 
túen tiltakoznak a Rofenberg-házas-

pár tervezett kivégzése ellen. Ilyen-
Irányú állásfoglalásukat tiltakozó 
gyűléseken, táviratokban és levele-
ken keresztül juttatják kifejezésre. 
Erről szól a MÁV Igazgatóságtól, a 
Ruhagyárból, az Üzcméíelmezésj 
Vállataitól, a Kö"csey-utcai Petőfi 
békebizoftságtó:, s számos más 
helyről az Országos Béketanácshoz 
eljuttatott tiltakozás. 

Szeged dolgozói nrndennap el" 
szánlabban és harcosabban állnak 
ki a béke ügye mellett s lépnek fel 
a háborús gyújtogatok tervei el-
len. A Kölcsey utcai 8—10—11. 
számú ház lakói a következő tartal-
mú levelet juttatták el szerkesztő-
ségünkbe a tiltakozó gyűlés részt-
vevői nevében: 

V I Z S G Á K A S Z E G E D I E G Y E T E M E N 

,,Mi, a ' „Petőfi" hékebizoltság területén lévő házak lakói, fel-
háborodással tiltakozunk a hősiességben példamutató békeharcos tár. 
s<aink, a Rosenberg-házaspár ellen szervezett palád fasiszta merénylet 
ellen. Ezúton is kifejezésre juttatjuk az elitéltek szabadonbocsáiása 
iránti követelésünket. Egyemberként valljuk, hogy a Rosenberg-
házaspárt vissza kell adni gyermekeiknek és az életnek. 

Hasonló' hangú levélek és távira-
jtok érkezlck a fentemlítet'cken kí-
I viil számos más helyről is melyek 
mind a szegeti! dolgozók egyöntetű 

akaratát tükrözik vissza a Rosen-

berg-házaspár megmentése érdeké-

ben. 

Uj békebizoltság alakult 

a Délmagyarországi Üzemélelmezési 
Vállalatnál. Felmérve a Béke-Világ-
tanács, hazánk fővárosában történő 
ülésének nagy jelentőségét megfo-
gadtuk, hogy ezen felemelő ünnep-
ség tiszteletére, újjászervezzük a 
meglévő békebizottságokat és egy 
új békebizottságot alakítunk. Ezen 
felajánlást teljes egészében teljesí-
tettük és az újonnan alakult béke-

bizottság az újjászervezett béke-
bizottságokkal együtt, megtartották 
az első békekisgyűlést, melyen mind-
végig lelkes hangulat uralkodott. 

A Béke-Világtanács ülésének 
tiszteletére üzemünk minden dol-
gozóját bekapcsoljuk a békéért fo-
lyó harcba és minden üzemrészünk-
ben békekisgyűlést tartunk. 

Böröcz Árpádné 
békefelelős 

A „ D a i l y H e r a l d " K í n a E N S Z - t a g s á g á r ó l 
London (MTI). A „Daily Herald", 

az Angol Munkáspárt lapja Kína 
ENSZ-be va ló felvételéről ír. A 
lap kiemeli, hogy a koreai fegy-
verszünet kérdésével kapcsolatos 
politikai értekezleten az Egyesült 
Államok a Kínai Népköztársaság 
képviselőivel is tárgyalnak majd." 

„Ezért — írja _ felmerüli az 
a természetes kérdés; miért ne 
foglalha|nák el helyüket a Kínai 
Népköztársaság képviselői más 
tanácskozó asztaloknál is, főként 
a Biztonsági Tanácsban. Lodge 
szenátor, az Egyesült Államok 
ENSZ-beli képviselője hevesen 
ellenzi ezi. Az ENSZ-et azonban 
azért teremtették, hogy találkozó-
hely legyen a viták rendezésére, a 
legkülönbözőbb törekvésű és a 

legkülönbözőbb rendszerű országok 
között. Ha Kínát továbbra is ki . 
zárják, akkor . . . ez' azt jelentené, 
hogy az ENSZ elvesztené minden 
fontosságát" 

India bezáratja 
lisszaboni követségét 

Delhi (TASZSZ). Az indiai kor-
mány elhatározta, hogy június 11-
én bezáratja lisszaboni követségét. 
Az indiai kormány azért hozta ezt 
a határozatát, mert a portugál kor-
mány cz év május 15-én megta-
gadta annak a kérdésnek megtár-
gyalását, hogy adják át nz Indiai 
Uniónak az indiai portugál birto-
kokat 

Szőkefalvi-Nagy Béla kétszeres Kossuth-díjas professzor viz gázt: t 

Ábrahám Ambrus Kossuth díjas pro fesszor vizsgán tanítványai között. 

A minisztertanács rendelefe a vámőrlésnelc 

és a gabona szabadforgalmának meghosszabbításáról 
A begyűjtésről szóló törvényerejű 

rendelet előírja, hogy június 15-en 
átmenetileg életbe kell léptetni a 
gabonaforgalmi korlátozásokat. A 
törvényerejű rendelet alapján június 
15-től búzát, rozsot árpát és z a " 
bot csak a tanács engedélyével le-
het szállítani vagy értékesíteni, s 
megszűnik ideiglenesen a búza és ,a 
rozs szabad vámőrlése ;«. 

Az utóbbi napokban számos dol-
gozó paraszt és termelőszövetkezet 
fordult a minisztertanácshoz és a 
begyűjtési minisztériumhoz és 
kérte, hogy ezt a határidőt a mi-
nisztertanács változtassa meg. A 
minisztertanács eezknek a kérések-
nek eleget téve, a következő hatá-
rozatot hozta: 

„A forgalmi korlátozások gabo-
nafélékre 1953. év július hó 1. 
napján átmenetileg életbe lép-
nek. A forgalmi korlátozások a 
megye, a járás, valamint a köz-
ség vagy város területén, illet-

ve a termelőszövetkezetekre vo-
natkozóan akkor szűnnek meg 
ismét, ha a megye, a járás, 
valamint a község, illetőleg a 
termelőszövetkezet gabonabe-

gyüjtési tervét teljesíti." 

Ilyen módon a termelőszövetkeze. 
te;k 'és dolgozó parasztok lehetősé-
get kaptak arra, hogy július l-ig 
terményeiket értékesíth/ssék. sza-
badon megöröltethessék. A dolgozó 
parasztok, termelőszövetkezetek, 
használják fel a minisztertanácsnak 
ezt a rendelkezését, július l-ig ke^ 
ressók fel kenyérgabona készletük, 
kel a malmokat, vagy cseretelepe, 
ket, ahol a bevitt gabonáért az őr-
leményeket azonnal kiadják így ke_ 
rülhetik e j azt,- hogy loriódás leu 
gyen a malmoknál és cseretelepeken 
az új termés betakarítása ulán, 
amikor majd új termésű gabonáját 
mindenki egy időben akarja ői ül-
tetni. 

A minisztertanács határozata 

a betakarítási szemveszteség csökkentéséről 

A minisztertanács (legutolsó ülő. 
sén) tárgyalja az aratás, hehordás, 
cséplés, tárolás és szállítás folya-
mán előálló szeauveszteség kérdéséi 
és megfelelő határozatokat ho-
zott. Megállapította, hogy évente 
Sokezer vagon gabonára lehető az 
a kár, amely a fenti munkálatok 
neim kellő időben és nem a szüksé-
ges gondossággal való elvégzése 
következtében éri népgazdaságun-
kat. 

A munkál atok gondos végrehaj-

tásával viszont a szemveszjestge-

ket igen jelentős mérIélvben lehet 

csökkenteni. 

A minisztertanács a szem veszte-

ségek csökken léséről hozóit ha-

tározatában felhívja az állami gaz. 

daságok és gépállomások dolgo-

zóit, a termelőszövei kezetek ta g-

jait, valamint az egyénileg gaz-

dálkodókat, hogy a betakari!ás so-

rán legyenek kezdeményezői a 

szemveszteség csökkentéséra irá-

nyuló versenymozgalomnak. 

A minisztertanács határozata ér. 

telmében a betakarítási szemvesz-

teségék csökketése terén kiemelke-

dő eredményeket elért dolgozók ju-

talomban részesülnek. 

n Béke-Világfanács ülésének tiszteletére 
ünnepélyes keretek között adták át Szeneden 

a M E Z Ö K E R első minlaüzíelét 
Pártunk és népi demokratikus 

kormányzatunk nagy gondot fordít 
arra, hogy a dolgozók vásárlási 
igényét minél jobban kielégítse. En-
nek érdekében egyre több és több 
üzletel hoz létre, amelyekben bő 
árukban válogatva elégíthetik ki 
növekvő igényüket dolgozóink- Sze-
gedem ünnepélyes keretek között 
nyitották meg tegnap délben a 
Széchenyi-tercn az első hatalmas, 
izl'ésesen és dús áruval berendezett 
MEZÖKER Mintaüzletet. 

Az ünnepélyes üzletándáskor So-
mogyi Aladár elvlárs, a MEZÖKER 
pártütkáfa mondott beszédet az 
egybegyűlt vásárló közönségnek. 

Elmondotta, hogy Szeged dolgo-
zói, mint mindent, ezt a gyümölcs 
és zöldség szaküzletet ls a pártnak 
köszönhetik. Beszélt arról is, hogy 
az üzlet átadása azért vált ezekben 
a napokban lehelővé, mert a MEZÖ-
KER dolgozói megfogadták, hogy 
minden erőjükkel és tudásukkal ú :y 
végzik munkájukat, hogy a Béke-
Világtanács tiszteletére új árudával, 
új szaküzlettel könnyítik meg Sz -
•ged dolgozóinak élelmiszer élláiá-
sát 

A MEZÖKER ezi az üzletet közel 
300 ezer forintos beruházással hozla 
létre, amely reggel 6 órától e-te 10 
óráig áll a dolgozók rendelkezésére. 


