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Kiváló minőségi munkával teljesítik túl exporttervüket 
a Szegedi Szőrme és Bőrruha Vállalat dolgozói 

Családtagok bevonása a tsz munkájába 

A Szőrme- és Bőrruhakészítő 
Vállalatnál Tóbiás György sztahá 
novista ifjúmunkást mindenki a 
kifogástalan minőségű munkájáról 
ismeri. Az előtte lévő munkaaszta-
lon a kabát szabásmintáját láthat-
juk elhelyezve. Az asztal mellett 
szőrmedarabok sokasága halmozó-
dik. Tóbiás elvtárs kisebb-nagyobb 
darabokból állítja össze a szabás-
mintának megfelelő nagyságú ka-
bátot. Gyorsan jár a keze, amint 
egymás mellé illeszti a sok apró 
részt. A kezében lévő szabászkés 
pedig hol itt, hol ott vág ki egy-
egy hibás darabot. 

— Hibás részek nem maradhat-
nak az anyagban, hiszen 

kifogástalan minőségű 

kabátokat kell készítenünk >— 
mondja Tóbiás György. 

Még össze kell tűznie az apró 
részeket az összerakás után és 
csak azután adhatja a szűcsgépész-
nek. Naponta 10—12 darabot csi-
nál meg. A hét első munkanapján 
203 százalékot ért el. 

Azoknak a kabátoknak, amelye-
ket Itt a Szőrme- és Bőrruhaké-
szítő Vállalatnál gyártanak, na-
gyobb részét exportra szállítják. 
Az üzem dolgozói vállalták, hogy 
a kiváló minőség érdekében még 
fokozottabb gondcssággal készítik 
a belföldi és a külföldre menő árut 
ia. Eddigi munkájukkal azt bizo-
nyítják, hogy nem hoznak szé-
gyent a külföldön is elismert ma-
gyar iparra. A kifogástalan minő-
ségi gyártmány biztosíték arra is, 
hogy a féléves tervet határidőre be 
tudják fejezni. A vállalat dolgozói 
ennek érdekében mindent meg-
tesznek. 

A szabógépsorban ifjú Szélpál 
Sándor végzi a szőrmerészek ös-
szeállítását. Egészen a befejező 
munkálatokig, az úgynevezett stir-

celésig állítja össze a kabátokat, 
ügyes mozdulatokkal igazítja a 
varrógép tűje alá a munkadarabo-
kat. 

— Az exportgyármányokon nem 
lehetnek görbék a varrások — 
mondja Szélpál Sándor —, mert 
akkor már másodosztályú az áru. 

Szélpál Sándorral szemközt a 
szőrmerészleg egyik kiváló munká-
sa, Kószó Károly jelvényes szta-
hánovista dolgozik, ő most panno-
lux kabátokat készít. Már a befe-
jező munkálatokat végzi, de itt is 

rendszeresen túlteljesíti 

napi előirányzatát. A norma sze-
rint minden nap hat darab kabát-
ra kell az ujjt, a fazont, valamint 
a gallért rávarrnia. Ennél azonban 
2—3 darabbal többet készít min-
den nap. 

— Június 22-én kilenc darabot 
adtam át továbbmegmunkálásra. 

Ezekkel a szavakkal fordul hoz-
zánk Kószó Károly, majd így foly-
tatja: 

— A minőségi munka a legfon-
tosabb és minden Igyekezetemmel 
azon vagyok, hogy kifogástalanul 
dolgozzam. A mennyiségi munkát 
sem hanyagolom el. Alig múlt 13 
óra és már a hetedik darabon dol-
gozom. 

A kézimunka csoportnak az a fel-
adata, hogy az egész részleg által 
elkészített női, férfi irha és panno-
lux kábátokon az utolsó simításo-
kat megtegye. Gombokat varrnak 
fel és az egész kabáton lévő kézi-
munkákat ls ők végzik. Hajas Sán-
dorné dolgozik a legügyesebben a 
kézimunkások között. Figyelmesen 
és szaporán öltöget. Éppen az ele-
jevarrást csinálja. Az apró öltések 
egészen eltűnnek, olyan ügyesen 
dolgozik. Ennél a munkánál az a 
legfontosabb, hogy ne legyen ész-
revehető a kabáton a kézivarrás. 
Hajasné a minőségi munka érdeké-

ben, mikor kezébe veszi a kabá-
tot, azokat a részeket, ahol kézzel 
kell varrni, először gombostűvel 
megtűzi. Ez azért jó, mert nem 
csúszik el az anyag és jobban is 
halad a munkával, nem kell min-
dig igazítani a behajtott részt. 
Mennyiségi munkája is egyenlete-
sen növekszik, állandóan 150—160 
százalék felett teljesít. 

Fischer Rózsi a legügyesebb ké-
zimunkások közé tartozik, ö még 
arra is nagy gondot fordít, hogy a 
kábátoknál a belső bélésvászon jól 
el legyen Igazítva. Sztahánovista 6 
ls, akárcsak Hajasné. Mindketten 

példamutatóan igyekeznek 

dolgozni. Mellettük a fogason 
rendre sorakoznak készítményeik, 
amelyeket Haraszti Ferenc, a szak-
ma legjobb dolgozója vasal. Külö-
nös figyelmet és gondosságot köve-
tel a vasalás. Haraszti Ferenc jól 
megállja a helyét ezen a munka-
területen. Női irha kulikabátokat 
vasal éppen. Mikor a vasalással 
eltüntette az esetleges gyűrődése-
ket, száraz szivaccsal többször vé-
gigsimítja a levasalt részt és ezál-
tal kissé bolyhos felületet nyer a 
kabát. 198 százalék a napi terme-
lési eredménye. 

A Szőrme- és Bőrruha Vállalat 
dolgozói második negyedévi ex-
porttervüket pannoluxból a mai 
napig 102 százalékra teljesítették. 
Még hátra van néhány darab női 
irhakabát, amelyeket a napokban 
fejeznek be és akkor részleteiben 
is teljesítik a második negyedévi 
exportkötelezettségüket. A követ-
kező félévben bőrruhából ls ex-
portálnak. Erre alaposan fel kell, 
hogy készüljenek a bőrruharészleg 
dolgozói. Munkájuk minőségének 
Javítása több figyelmet követel tő-
lük és ezért még jobban ügyeljenek 
a munkadarabok elkészítésére. 
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A Táncsics termelőszövetkezetben gyorsan haladnak a nyári mun. 

kák. A növényápolás gyors végrehajtása, az aratás mielőbbi befejezés® 

és a többi munkák időbeni elvégzése érdekében a családtagokat is be-

vonták a termelőszövetkezetbe. Ezért tudnak szép eredményeket felmu-

tatni a tsz-ben és ezért jut mindenhova munkaerő- Képünkön a tsz ta . 

gok hozzátartozóinak egy csoportja a szőlfíkötözést végzi. 

Jelentések az egyetemi vizsgákról 
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Kél úttörő csapat munkaterve a nyári szünidőre 
Petőf i-te lepi I. sz. á l t a l ános iskola 

Szorgalmas munkával telt d i®-
mé.t egy iskolaév. Az iskolák ka" 
pui becsukódtak. Elcsöndesedtek a 
tantermek. Végje .» évzáró csapat-
gyűlésnck. A pajtások megkapták 
ax éwégi bizonyítványt, 

Régen ezok a® idők azért jelen-
tejtek örömei a d'ákság számára, 
mert két hónapra megszabadultak 
a számukra semmi örömöt nem 
nyújtó iskolától. Nekik a nádpálca 
és a száraz tananyag jelentette az 
iskolát. Ezért igyekeztek minél 
messzebb kerülni mindentől, ami 
az iskolát jelentette. A n\i isko-
láinkban már nem teher, nem nyűg 
a tanulás, hanem közös munkánk, 
közös örömökön alapuló tevékeny-
ség. Iskoláinkban vidám kaoagás, 
eleven út töró élet folyik. Vidáman 
megy a munka, Dagyobbak az ered-
mények. 

Az utolsó hetek komoly tanul-
mányi munkája mellett más pro-
blémája ia volt e pajtásoknak. Ho-
gyan is töltsük majd el az előttünk 
álló srümdót? A kis pajtások fejé-
ben nagy tervek forogtak. Minden-
kinek volt val'ami jó ötlete, újabb 
elképzelése a foglalkozásokra vo-
natkozóan. Hiszen a nép államé 
ajinyi minden lehetőséget meg3*? 
számukra nyáron is, hogy mindaz' 
bizony elég nehéz 2 hónapra sűríteni. 

Terveink most már formát öltöt-
tek s minden pajtás megtalálja 
majd benne örömét. A legjobb út-
törő munkát végzett két pajtás a 
csillebérci úttörő köztársaságba 
megy, négyen pedig Parúdsasvárra. 
He azok, akik itthon maradnak sem 
lesznek hijján a szórakozásnak. 
Iskoláink mellett gyönyörűen fel-
szerelt napközi otthon létesüli. Ál-
landó nevelói felügyelet mellett fi-
nom uzsonna, ebéd szórakozási le-
hetőség várja az úttörőket. Nem 
okoz többé gondot a dolgozó szülő 
számára, hogy nyáron kire marad-
jon iskolás gyermekük. 

A napközi otthon került nyári 
terveink középpontjába. Itt lesz a 
helyi tábor székhelye. A reggeli 
zászlófelvonást pmgraimimszierű 
foglalkozások követik. Komoly ós 
vidám beszélgetések, rajgyűlések, 
sportolás, játék, rossz idő esetén a 
cs'nos, tiszta teremben foglalkozás. 
Az úttörő táborok legszebb élmé-
nyeit a tábortüzek ed ják. Három 
tábortüzet tervezünk: ezekre máris 
készülnek a kultúrműsorok. Nem 
feledkezünk el a 'ábor környéké-
nek csinosításáról sem. Vasárnap 
részf veszünk az Uttöröház rendez-
vényein. 

Különféle szakkörök működnek 
majd a tábor területén, A model-

lező, sport, kézimunka és háztar-
tási szakkör. A biológiai szakkör 
tervbe vette, hegy a Fehértó kör-
nyékén huzamosabb megfigyelő 
munkát folytat a sarakkör vezetőjé-
vel. Nem feledkeznek majd meg az 
iskola felszerelésének bővítéséről 
sem. Kirándulásokon gyűjteménye-
ket készítenek a szertárak számára. 

Esténkint az iskola, hangoefünr 
berendesfeét felhasználva — film-
et öadások lesstnek. Rendelkezésre 
áll majd az olvasni szerété pajtá-
sok számára ;iz iskola kibővített 
könyvtára, ahol « legjobb Ifjúsági 
és meséskönyveket ismerhetik meg. 

Bekapcsolódunk majd a társadal-
mi munkába is. A papír és rongy 
gyűjtést meg is kezdtük, A növény, 
ápolási munkából máris kivesszük 
részünket. A VII. és VIII . osztá-

lyos pajtások közül két brigád ala-
kult s állandó növényápolási mun-
kát végeznek nz üjszegedi Erdőgaz. 
daság területén. Munkájukról éa el-
ért eredményeikről beszámolnak a 
csapatnak. Az aratási munkák ide. 
jén kalájzgyüj tésben veszünk részt. 

A kirándulások sem hiányoznak 
tervünkből. Nagy hadijátékot, szám 
háborút rendezünk. Kerékpártúrára 
megyünk egy vidéki csapathoz, hogy 
megismerjük egymás problémáit, 
kicseréljük tapasztalatainkat. 

Ezek a ml nyári terveink. Igy 

akarjuk eltölteni a szünidőt, liogy 

szeptemberben visszatérve az isko-

la falai közé még jobb, még ko-

molyabb munkával háláljuk meg 

államunknak a »ok-xok nyári örö. 

mel. 

Szijjártó Gabriella 
útlörő csapatvezető 

Pedagóg ia i Főiskola I. sz. gyakor ló á l ta lános iskola 

A Pedagógiai Főiskola I. szá-

mú Gyakorló iskolájában két csa-

patgárda értekezleten tudatosltot. 

tok a nyári táborok célját: pihon-

ni, szórakozni, az Iskolai tudást cl-

mélyítora. 

A pajások örömmel fogadták a 

Mrí, hogy egész nyáron át, a hét 

utolsó négy napján továbbra is 

szervezett úttörő életet élhetnek. 

A második csapat-gárda értekezlet 
rendszeres munkatervbe foglalta a 
központi fe a helyi elgondolásokat. 
A békés, boldog gyermekkor min-
den öröme megtalálható ebben: 
labdajátékok, szánjátszás, mszóver-
veraeny, kerékpárverseny, kirándu-
lás, számháború, szavalóverseny, 
mozilátogatás, tábortűz- Iskolai tu-
dásuk megtartását fe elmélyítését 

szintén fon tonnák tartják, mivel 

komoly tartalmú raj gyűléseket fe 

szakköri munkákat is beállítottak. 

Közhasznú társadalmi munkát is 

végeznek. Ilyen például a papír és 

kalászgyüjtós. Tíz pajtás jelentke-

kozett mezőgazdasági munkára. 

A táborozási napok mindegyikén 

fél 10 óráig ez iskolánkban fog-

lalkoznak ki© pajtásaink. Ezál[al 

az iskolával vailó élő kapcsolat, a 

nyár folyamán is biztosítva van. A 

nap többi részét az Uttörőházbam, 

Újszegeden töltik a pajtások. 
A terv teljesítéséért h'aurcoló szü-

lök nyugodtan dolgozhatnak mivel 
Úttörő gyermekeikre iskolánk leJkea 
pedagógusai vigyáznak. 

Kovács Alajos 
úttörő csapatvezeté 

Dúcon elsőnek teljesítem beadási kötelezettségem 

Sokéves tapasztalatom azt bizo-
nyította, hogy amikorra elérkezik 
az aratás Ideje, akkorra a bő ter-
més érdekében be kell fejeznünk az 
Időszerű növényápolást. Én mindig 
megkapáltam az aratásig háromszor 
a kapásnövényeket és az idén ig 
ugyanígy készültem a gabonabeta-
k a rítusra. Megkezdtem az őszi árpa 
tó a rozs aratását és nyugodtan ta. 
karitom be a gabonát, mert tudom, 
hogy rendben van a kukorica-, bur-
gonya- és a napraforgóföldem, nem 
eszi a gaz a növényt Azt akarom 
azonban, hogy még jobban biztosít. 

sam a több termést Ezért az ara-

tás után, amig meg nem kezdődik 

a cséplés, minden időt kihasználva 

kapálom a kukoricát, burgonyát. 

Már azt is elhatároztam: megké-

rem a tanácsot, hogy az én környé-

kemre küldjék a cséplőgépet először, 

mert elsőnek akarok elcsépelni, el. 

sőnek akarom teljesíteni gabona-

beadási kötelezettségemet — ezzel 

viszonozva mindazt, amit eddig az 

államtól kaptam. 

Szénás) Lőrinc, középparaszt 

A szegedi egyetemeken most van 
a vizsgák dandárja. A hallgatók 
most adnák számot egész évben 
végzett munkájukról. A vizsgáid A 
szakban minden becsületes hallgató 
igyekszik úgy dolgozni, hogy a 
vizsgán a tőle telhető legjobb ered-
ményt mutassa fel. Az évfolyam 
DISZ Mfcirvezotei és a Kari DISZ 
Bizottságok is állandóan segítik a 
vizsgázó hallgatókat. 

Az élvtársi segítség eredménye 

Az alapszervi vezetőség tanulópá-
rnkat, tanulócsoportokat áUft fel a 
vizsgaidőszakra. A gyengébb képes-
ségű hallgatók tanulmányi eredmé-
nyét nagyban növeli egy.egy jóké-
peasógű tanuló segítsége] aki fárad, 
ságot nem kímélve vizsgáról vizs-
gára rendszeresen tanulja tanuló-
párjával az évi anyagot. 

Ennek a tanulási módszernek he-

lyes alkalmazásit látjuk Kováes 

Miklós és Somogyi György elsőéves 

magyarszalkog hallgatók példáján. 

Kovács Miklós elvtárs első félévi 

vizsgái kitűnőek voltak. Somogyi 

élvtársé azonban annál gyengébbek. 

Kovács Miklós elhatározta: segíti 

Somogyi elvtárs tanulását. Az elha. 

tárazását megkönnyítette az, hogy 

a Diákotthonban egy szobában iak. 

nak, Kovács elvtárs így állandóan 

tudja ellenőrizni és segíteni tanuló-

párja munkáját. Az év utolsó hó-

napjaiban már észrevehető volt So-

mogyi elvtárs tanulmányi eredmé-

nyén a fejlődés. Teljes egészében 

azonban most a vizsgák alatt tért-

szik mog, mennyire segítheti egy 

hallgató fejlődósét az, ha tanulmá-

nyi problémáiban nem hagyják ma-

gára- Somogyi elvtárs marxizmus-

ból, világirodalomból, irodalomtör-

ténetből jelese® vizsgázott. Ezzel 

eredményesebbé tette mind az évfo. 
lyam, mind a csoport munkáját. 

Miért „nem ért" Fábián Gábor 
a marxizmushoz ? 

Az eredmények azonban nem je. 
lentik azt, hogy az első évfolyam 
magyarszakos hallgatói megelége-
dettek Lehetnek. Igen komo.y hiú. 
nyosságok is vannak az évfolyamon. 

Dolgozó népünk komoly összegek, 
kel támogatja egyetemi fiataljaink 
munkáját, hogy nyugodtan, anyagi 
gondoktól függetlenül végezz ók ta-
nulmányaikat E támogatásért el.en. 
értékül csak annyit ldván, hogy 
egyetemi hallgatóink minden igye. 
kezetükkel tanuljanak. Vannak 
azonban még mindig olyan hallga-
tók, akik megfeledkeznek erről. Az 
első évfolyam magyarszakon Fábián 
Gábor rendszeresen rosszul vizsgá. 
zlk. Marxizmusból például elégte-
telenre. 

Fábián elvtársat évfolyamtársai 
nem igen szeretik. Nagyképű, a kö_ 
zöts munka alól rendszeresen ki-
húzza magát. Évfolyamtársai az 
egyik DISZ taggyűlésen ls megbí-
rálták Akkor úgy látszott, hogy 
Fábdán elvtárs változtat mogatartá. 
sán ós megpróbál beilleszkedni a kö. 
rö&ségbe Különösen azt várta az 
évfolyam, hogy végre komolyan 
nekikezd a tanulásnak. 

Eddigi vizsgálnak eredményei 
azonban nem ezt mutálják. A 
marxizmus vizsgájára például úgy 
ment el, hogy az anyagot el sem 
olvasta- Az egész évben ő szerepelt 
legkevesebbet a marxista szeminá-
riumon. Ha ezért Simon Is/tván elv. 
tára, a szemináriumvezető bírálta, 
csak nevetett éa azt mondta: „nem 
értek én » marxizmushoz". De úgy 
látszik, nem ls akar érteni. 

Az alapszervezeti DISZ vezetőség 
foglalkozzon alaposan Fábián elv-
társ ügyével. Nem engedhető meg, 
hogy egy_két hallgató rossz tanul-
mányi munkája lerontsa ez évfo-
lyam ore<tményét. 

Nagysicpfi lendülettel folyik Szegeden 

a papírgyűjtés 

A papírgyűjtő hetek Szeged já-

rás területén már befejeződtek, J 

a gyűjtés igen jó eredményeket hc>" 

zott. A járás papírgyűjtés! tervét 

122.3 százalékra teljesítette. Ennek 

eredményeként majdnem 200 má. 

zsa papírhulladék került a járási 

földművesszövetkezetek gyűjtőhe-

lyeire. A járás községei között Kis-

tolok vezet: 23 mázsa papírt szol-

gáltatott be. Nem sokkal maradt el 

mögötte Mórahaiom, B-ordány, Kis" 

kundorozsma, Ásotthalojn, Puszta-

mérges és Szőre-g sem. Tápé, Kü" 

bekházai és Deszk községek azon-

ban erfisen lemaradtak a gyűjtés-

ben. Ezeken a helyeken hiányzott a 

a jó felvilágosító munka. Az isko-

lák vezetői és a tömegszervezetek 

nem jói mozgósítottak a gyűjtésre. 

Szeged területén ezen, a héten 
még Tart a papir- és rongygyüjlés. 
Még öt nap van hátra s a mai 
napig 90 százalékra teljestetttik ter-
vünket. A gyűjtés nagyszerű lendü. 
lettel folyik. Minden, remény meg-
van a,rra, hogy a szegedi papír- és 

rongy gyűjtés a járási eredmények-

nél magasabb teljesítmény százalék, 

kai zárul. 

A tanulók a héten is nagy lei-

keisedésstol gyüjtöfték a papírhulla-

dékot. Ábrahám Szilveszter Puszta-

szeri utca 10. szám alatti tanuló 

130 kilogramm papirt gyüjtölt ösz" 

sze, Ainbrik József a Madách utcai 

általános iskola tanulója 73 kilo-

gramm papirt és 35 kilogramm ron-

gyot, Kondor Katalin, az üjszegedi 

általános iskola tanulója 92 kilo-

gramm papírt, Szabó I'ál. a Köz-

gazdasági Technikum tanulója ösz' 

szesen 00 kilo hulladékot gyűjtött 

össze. A házfelügyelők közül Pis-

kotti László, Gogoly utca 36. szám 

alatti házban 500 kilogramm pv.plr-

és 200 kilogramm rongy-gyűjtésével 

halad az élien. Az ipari üzemek cgv-

része már befejezte a gyűjtést, A 

Textilművek 15 mázsa, DEM A Ci-

pőgyár 15 mázsa, a MAV 22 mázsa 

papírhulladékot adott át terven fe-

lül a MF.H-nek. 


