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A Rőder-mo%galom állandó fejlesztése segíti 
a terv teljesítését a Szegedi Kender fonógyárban 
A terv maradéktalan teljesítésé-

nek és túlteljesítésének egyik fon-
tos feltétele a szakadatlan harc a 
száz százalékon afuli egyéni telje-
sítmények megszüntetéséért. Ez a 
feladat a párt irányi ása mellett a 
szakszervezetekre hárul. Az üzemi 
és műhelybizottságoknak mindent él 
kell követniük a száz százalékon 
aluli termelések megszüntetéséért. 

A Szegedi Kenderfonógyárban az 
év elején a dolgozóknak közel 25 
százaléka termelt 100 százalékon 
ólul. Az előfonóban és a vizesfonó-
ban pedig a dolgozók fele nem érte 
e4 az előírt követelményeket Ennek 
oka részben az ú j áru gyártáfára 
való áttérésből, elsősorban azonban 

a Rődsr-mozgalom 
elhanyagolásából 

adódott. Az üzem 156 sztnhánovis-
tája közül csak néhányan foglalkoz-
tak a gyengén termelő dolgozókkal. 
Az üzemi bizottságnak ezen változ-
tatni kellett. 

A legutóbbi sztahánovista konfe-
rencián az üzemi bizottság a szta-
hanovisták figyelmét ennek a pro-
blémának megoldása felé irányí-
totta. Ismertették, hogy a terv tel. 
jesíiését mennyire veszélyezteti a 
sok száz százalékon aluli termelő. A 
sztahánovisták — számszerűn 136-
an — megfogadták, hogy munka 
köziben vagy munka után átadják 
módszereiket dolgozótársaiknak. A 
szavalkat tettek követték 

Bozó Béléné sztahanovista fonónő 
Frábet Mihálynénak segített. Közel 
dolgoztak egymáshoz és így lehe-
tővé vált, hogy Bozó elvtársnő mun-
kaköziben magyarázzon, illetve ta-
nítsa Frábelnét. Az előfonón egy 

műszak alatt 8—10—12 leszedés 
történik- A fonónő ha i|t egyszer is 
lemarad, ez az egész napi munkáját 
befolyásolja Frábel Mihályné nem 
ügyelt erre s így történt meg, hogy 
hosszú időn át 100 százalékon alul 
termelt. Bozó Béláné elvtársnö erre 
a hiányor-íágra azonnal felhívta a 
tanítványának figyelmét. De 

nemcsak f igyelmeztette, 
segítette is. 

Gyakorlatban mutatta meg, hogyan 
lehet elvégewni gyorsan a leszedést. 
Bozó elvtársnő nemcsak a régi, ha-
nem áz új munkásokkal is foglal-
kozott. A tanulóknak miután elma-
gyarázta a legfontosabb tudnivaló-
kait — a leszedést, a szálösszefű-
zést, a gép karbantartását — önál-
lóan hagyta őket dolgozni. Igy vált 
Szabó Katalin néhány hét alatt jó 
munkássá; 116 százalékra teljesíti 
előirányzott terviét. Bozó elvtársnő 
most arra ügyel, hogy tanítványá-
nak teljesítménye ne csökkenjen. 

A szárazfonó srtahánovistái a fel. 
és a lecsapó csévék megszüntetésére 
a nyomóhengerék pontos beállítá-
sára oktatták a dolgozókat. Ezeknek 
a betartása adja meg az alapját a 
tervteljosítésnek. Munkájuk eredmé-
nyéé bizonyítja, hogy két hónap 
alatt felére csökkent, a 100 százalé-
kon aluli termelők száma. 

Krizsán István, a simító osztály 
Sztahánovista vezetője büszkén be-
sz'él arról, hogy nála 

nincs száz százalékon alul 
termelő 

De miért? Krízsán elvtárs gondo-
san ügyel arra, hogy a gépekhez a 

legmegfelelőbb szaktudású dolgozó 
kerüljön. Ha termelés közben vala-
mi probléma adódik, Krizsán elv-
társ azonnal segít-

A Szegedi Kenderfonógyárban jú-
niusig 12 százalékkal csökkent a 
száz -százalékon aluli termelők szá-
ma. Ez több hónapos sizívós munka 
eredménye. Az üzemi pártbizottság 
irányítása mcBetft jó munkát vég-
zett az üzemi bizolt ság. Kucsera 
Istvánné, az üzomi bizottság terme-
jésfelelőse rendszeresen ellenőrizte, 
hogy a sztahánovisták valóban se-
gítik-e a gyengén termelő dolgozó, 
hat. Figyelemmel kísérte, hogy a 
munkamódszert átvevő dolgozók tel. 
jesítménye ho-gyan alakult. A rend-
szeres ellenőrzés eredményhez veze. 
tett. A száz százalékon alul terme, 
lak számának csökkentésével minden 
hónapban teljesítették tervüket. 

A Szegedi Kenderfonógyárban 

azonban vannak még tennivalók. Az 

üzenni bizottságra a harmadik ne-

gyedéviben még nagyobb feladat há-

rul. A feladatok további sikeres 

megoldása azonban kétséges. Az 

üzemi bizottságnak három hónapja 

nincs elnöke. Ezt a föladatot Kovácg 

Sándorné, a társadalmi biztosítása 

tanács felelőse végzi. A Textil Szak. 

szervezet Területi Bizottságának 

sürgősen gondoskodni kell pótlás-

ról. Csali a létszámban is teljes 

üzem.i bizottság végezhet jobb mun-

kát a következő negyedévben, 

amelyben a követelmények minden 

téren nagyobbak-

Szeged dolgozói lelkesen készülnek 
a vasárnapi békenagygyülésre 

Egy hétig tartott Budapesten a 
Béke-Világtanács ülése. A világ 
minden tájáról érkeztek küldöttek 
erre a tanácskozásra. A külföldi 
küldöttek közül többen hazánkban 
maradtak a tanácskozás után. Itt-
tartózkodásuk alatt ellátogatnak 
több vidéki városba, megtekintik 
egyre szépülő, fejlődő országunkat. 
Szegedre június 27-én dclntán egy 
több tagból álló küldöttség érkezik 
s 28-án resztvesznek a Városi Bé-
keiroda által rendezendő béke-
nagygyűlésen. 

A békenagygyűlésre Szeged dol-
gozói lelkesen készülnek. A béke-
bizottságok üzemekben, tszcskben 
kisgyűlésekct. röpgyűléscket tartot-
tak, melyeken a nagygyűlés jelen-
tőségét ismertették. A Textilmu-
vekben Erdész Antalné elvtársnő 
— aki résztvett a budapesti ta-
nácskozáson — a napokban bc-

gyűlés Szeged dolgozóinak újabb 
kiállása lesz a béke megvédése 
mellett. 

A Szegedi Kötél- és tlátóüzcm 
munkásnői is szeretettel várják 
azokat a küldötteket, akik a nagy-
gyűlésre jönnek. Több üzemben 
ünnepi díszbe öltöztetik a dolgozók 
gépeiket. A békebizottságok, tö-
megszer vezetek már készítik aján-
dékaikat. 

23-án. vasárnap délelőtt 9 óra-
kor kezdődik a Városi Békciroda 
által rendezendő bekenagygyűlés a 
szegedi Nemzeti Színházban. Ez-
után ünnepi kultúrműsor tesz. 
amelyen a Nemzeti Színház művé-
szei és zenekara, a Városi Tanács 
népi táncegyüttese lép fel. Az ün-
nepi kultúrműsor Novikov békoin-
dtilójával fejeződik be, amelyet 230 
tagú üzemi énekkar ad elő, Pa-
ul usz Elemér vezénylésével. Min-

számolót tartott élményeiről. El- j den szegcdi dolgozó vegyen részt 
mondotta azt is, hogy a 28-i nagy- < a békenagygyűléscn. 

Évzáró a szegedi Állami Zeneiskolában 

A Szegcdi Állami Zeneiskola az 
idén első tanévét zárja l>e. Több, 
mint 400 zenét tanulni vágyó gyer-
mek iratkozott be tavaly ftepiem* 
barben az iskolába, hogy elsajátít-
sa a komoly zenei tanuláshoz szük-
séges alapismeretekei. A fiaiéi 
zenisko'a e ianéiv folyamán 1öbb 
hangversenyt rendezett. 

Az intézet ünnepélyes évzárója 

28-án, vasárnap délulán 5 órakor 

lesz. Ekkor oszí.ia hi az igazga;ő a 

Szülői Munkaközösség jutalmait az 

egész évben jól dolgozó tanítvá-

nyok között, ekkor lesz nz intézet 

tanári karának hangversenye. 

Tanulóiak nyári termelési gyakorlaton 

Négy kombájnnal és nyolc aratógéppel segíti 
a deszki gépállomás a Tito-határmenti termelőszövetkezeti 

községeket 
A deszki gépállomás jól felké-

szült az idei bő termés betakarí-
tására. öt termelőszövetkezeti köz-
ség: Üjszentiván. Szőreg, Deszk, 
Óffliontiván és Kübekháza dolgozó 
parasztsága várja segítségüké: a 
legnehezebb mezőgazdasági munká-
ban, nz. aratásban. Ez az öt köz-
ség közvetlen a Titó-határ mellet! 
fekszik s termel őcsoportjaik dús 
kalászt ringató tábláiról át lehet 
lÁtni a haláron, ahol a vetéseket 
felveri a gaz. Itt-ott egy-egy ka-
szás verejtékezve vágja az aeatos 
árpát s csodálkozva bámészkodik 
Ai erre az oldalra, aimikor a gép-
állomás valamelyik kombájnja kő-
zet fordul a határhoz. 

A deszki gépállomás 4 kombájn-

nal és 8 aratógéppel segíti a Tfoő-

határmenti termelőszövetkezeti köz-

ségek dolgozó parasztságát. Már 

vágják az őszi árpát. kombájn, 

vezetők bekearatási versenyre kel-

tek egymással. Vállalták, hogy 

180 hold helyett 4Ö0 holdon 
aratnak. 

Ez azt jelenti, hogy tervükön fe-
lül több mint ezer aratópár egy-
napi munkáját végzik el. A 8 ara-
tógépnek összesei 1200 holdat kel-
lene levágni. Ez gépenkint 150 hol-
dat jelent. Az aratógépkezelők 
azonban ennél többet vállaltak. 
Varga Sándor 170 holdat akar le-
vágni; ifjú Persi László 180 hold 
tearatnsára telt fogadalmat. Sós 
Irén nemrég került a deszki ,,Kos-
sufli" rézből a gépállomásra, ő leg-
alább 160 hold. levágásával veszi 
ki részét az aratási békeverseny-
bő'. 

Még csak néhány napja folyik 
az aratás, a deszki komhájnistúk 
és aratógépkezelők jó eredmények-
kel dicsekedhetnek, A komhájnisták 
napi normája 9 hold, Dalia József 
azonban ezt minden nap túlszár-
nyalta: 

10—12 hold teljesítményével. 

Ezért halad ilyen jól, mert előre 

megbeszéli a termelőszövetkezetek-

kel, hol fog dolgozni. A szöregi 

„Petőfi" Isz tagjai — ahol most 

arat — a kombájn érkezése előtti 

napon mindig átvizsgálják a láblát, 

nehogy kő vagy más akadály gá-

tolja a gép munkájút. A kombájn-

vezető fa a Isz jó együttműködé-

sének meg is van az eredménye: 

az eddig levágott árpa 15 mázsás 

átlagtermést adott. A kombájnve-

zetök kihasználják a harmatmen-

tes éjszakákat és vasárnap is dol-

goznak. 

Az aratógépkezelők békeverse-

nyében Varca Sándor vezet, de jó 

eredményt ért el ifjú Persi László 
és Varga József is. 

A gépállomás vezetősége 
állandóan ellenőrzi a munkát, 

hogy a minisztertanács által elő-
irt batáridőket betartsák. Csányi 
Sándor vezető mezőgazdász és a 
többi agronómusok rendszeresen lá-
togatják a termelőszövetkezeteket. 
Nemcsak az aratásban, hanem a 
másodvetésben és a hordásban is 

segíti a tszcs-ket a gépállomás. A 
tarlóhántást éjjel végzik s utána 
folyik a másodvetés is. A fcre-nc-
szállásii „Úttörő" tszcs.nek mind-
össze tíz, az újszenliváni „Szabad 
Fö!d"-nek 12 fogata van. E tszcs-
ket a hordásban is segítik. Már azt 
is megbeszélték velük, hol legye-
nek a szérűk, hogy semmi se aka-
dályozhassa az idei gazdagnak 
ígérkező termés veszteség nélküli 
betakarítását. 
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Béke-est a z ú j szegedi s z a b a d i é r i sz ínpadon 

Szombaton es|e 8 órai kezdettel 
az Országos Filharmónia Vidám 
Békeestet rendez az újszegedi sza-
badtéri színpadon. A vidám, zenés 
műsorban fellépnek Honthy Hanna 
Kossuth-díjas érdemes művész, Pali. 
ló Imre Kossuth-díjas kiváló mű-
vész, Feleki Kamii Kossuth-díjas 
érdemes művész, Lakatos Gabriella, 
az Operaház szólótáncosnője és a 
Szegedi Nemzeti Színház művészei 

közül Paipp Júlia, Inke László, 
Károlyi Isjván, Káldor Jenő, Ko-
vács Mária és Mezei Károly. Köz-
reműködik a Szegedi Konzervgyár 
és a Szegedi Jutaárugyár tánccso-
portja. A Szegedi Fiihtirmónikus 
Zenekart Paulusz Elemér, a Sze-
gedi Állami Nemzeti Színház kar-
nagya vezényli. Rendező Ormai 
Miklós, konferál Anlalffy József, a 
Fővárosi Operettszínház művésze. 

Mint minden évben, az idén l s 

a II I . év ;itán üzemi gyakorlaton 
vesznek részt a vegyészhaliga lók. 
Az idén a még jobb vegyészképzés 
érdekében hosszabb időre megyünik 
a gyárba, mint eddig. 

A gyakorlatot komoly szervező 
muankri előzte meg. Az elhelyezés-
ről, a szerződéskötésről és sok min-
den másról kellelt gondoskodni. 
Már a májusi vizsgák eiőjt min-
denki tudta, hogy hová kerül fa 
mit dolgozik. Munkahelyét a lehe-
lőség szerint mindenki maga vá-
lasztotta. 

Egy-egy gyárban áljalában ötfiar 
hatan vagyunk. Egyedül a Rugy-
gyantngyár az, amelybe 18 hallga-
tó jutóit. A gyárakban igen kedve-
sen és nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Most mindenben segít-
ségünkre vannak a mérnökök, a 
technikusok, a fiatal dolgozók egy-
aránt. 

Én, a Magyar Pharma Gyúgy-
árugyárbam vagyok; erről tudok 
részletesebben beszámolni. Reggel 
fél 8-ra járunk és délután 4-ig va-
gyunk benn. Az első hejet a té-
mákkal kapcsolatos irodalom fel-
dolgozásával töltöttük a gyár jól 
felszerelt könyvtárában. E hét alatt 
a gyárat is alaportin megnéztük. 
Mindenki kapott egy fehér köpenyt, 
egy pár gumicsizmái és egy szap-
pant. A gyár fürdője állandóan a 

á ík 1 
munkásainak rendelkezésére 

A népi Lengyelország éleiéből 

— FELAJÁNLÁSOK NOWA HU-1500 új liétosztúlyos általános Iskolai működik vagyis 
TÁÉBT. épül. A hét osztályos iskolák száma | tava'y. 

A lengyel minisztertanács 1953 ezzel az év végére eléri a 13.500at,| 
május 4-én határozatot hozott a ami a háboriíelőtji falusi 

számának háromszorosa. Nowa Huta Kombinát építkezésé-lek 
meggyorsításáról. A nagy építke-
zés megrendeléseit teljesítő bányák 
és üzemek dolgozói felajánlásokkal 
seglttk elő n munkálatok meggyor 
sítását. A ,,Zal>rzc" Kohóművek dol-
gozói pl. 1200 tonna hengerelt áru 
IcrvenfeMiti elkészítését vállalták. 
Stanke olvasztár és Dio.iiza Klimo 
rnwska olvasztárnő felajánlották, 
hogy átlagos teljesítményüket 1"0 
százalék fölé emelik. A „Zgoda" 
Műszaki Berendezések Gyára és a 

Bialski Műszaki Berendezések Gyára 
versenvbe léptek a szállítások gyor. 
sabb teljesítés" érdekében. A napok 
ban csatlakoztak a versenyhez 0 

„Pokoj" Kohóművek dolgozói is. 
•ir 

— A BARNA ARANY. 
A kapitalista Lengyelországban 

teljesen elhanyagolták a barnaszén 
termelését. A népi Lengyelország 
kormánya új bányák építésével és 
a régiek helyreállításával segíti 
e/ő a „barna arany" bányászatát. 
Egyedül a korszerűsített koninoi 
bánya többszörösét termeli a há'.io-
rúelőtti 18.000 tonnás barnaszén-
termelésnek. 

• I 
— ÖTSZÁZ UJ HÉTOSZTÁLYOS 

ISKOLA EPllL A LENGYEL FAL-
VAKBAN. 

A lengyel falvakban még az Idén 

kétszcranri) I, mini 

ÉS 

— KÉPVISELŐI BESZAMO 
LÓK A MUNKAHELYEKEN. 

A lengyel Nemzetgyűlés, a 
Szejm képviselői szerte az ország-
ban ismertetik a választóik előtt 
a törvényhozás által elfogadott új 
lengyel költségvetés számadatait. 
A beszámolók utáni felszólalások 
során a dolgozók lelkesen méltat-
ták a költségvetési tervet. T. To-
polski a lodzi „Sztálin" textilgyár 
élmunkása felszólalásában a kö-
vetkezőket mondotta: Bennünket, 
munkásokat rendkívül érdekel ál-
lamunk költségvetése . . Minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy ter-
melési kötelezettségeink tökéletes 
teljesítésével még jobban alátá-
masszuk a költségvetési törvényt." 

* 

— BŐVÜL A FALUSI KISKERES-
KEDELMI HÁLÓZAT. 

A lengyel falvakban működő kis 
kereskedelmi árusítóhelyek száma 
1953 c'ső évnegyedében 786 új Uz-
leltei gyarapodott és jeen'rg meg. 
ha adja a 35.0<Hret. Az állandó Uz 

Iskolák' _ MŰSZERÉSZ. TUDÓS 
IDIÁK UJ TALÁLMÁNYA. 

A konzervdobozok töltése és le-
zárása gépekkel történik, de le-
mosásukat eddig kézzel végezték. 
Jan Dombrowski húsipari dolgo-
zó, Brach professzor, a var-sói mű. 
egyetem tanára, valamint három 
egyetemi hallgató segítségével el-
més konzervdobozmosó gépet szer-
kesztett. Az új találmány révén a 
dobozok mosása lényegesen meg-
gyorsul. 

* 
— FOLYNAK A TALAJJAVÍ-

TÓ MUNKALATOK. 
Lengyelország egész területén je-

lentős talajjavító -munkálatok foly-
nak. A lakosság társ/odaírni munká-
val siet a talajjavítók segítségére. 
Csupán a mlcndzyrzei parasztok 
állal felajánlott munka értéke 
meghaladja az 1 millió zloLjl-

-k 
— ÁLLANDÓAN EMELKE-

DIK A LENGYEL DOHÁNY. 
TERMELÉS. 

Az üzemi gyakorlat, úgy érezzük 
eléri célját. A hallgatók közelebb 
kcrüipek a termelő munkához és 
már most megismerik ezt a mun-
kát, amelyben u diploma megszer-
zése uián ők maguk is dolgoznak. 
Valamennyien hálát érzünk álla-
munk iránt, hogy lehetővé tette szá-
munkra az egyetemen való tanulást. 
Ez[ mi jó tanulással fa most az 
üzemben jó munkával akarjuk vi-
szonozni. 

Dobó Pál 
I I I . éves vegyészhall ga tő 

| KÖZÉPISKOLÁSAINK | 

A azegedi Vegyiipari Technikum 
tanulóinak nyári szüne!éb?.n is hacy 
változást hozott hazánk rohamos 
fejlődése. A megérdemelt üdülés, 
pihenés mellett két csoportra osztva 

nyári termelési gyakorlatokon vesz-
nek részt a másod- és harmad-
osztáiycs tanulók. A II. évesek a 
legmodernebb üzemekben dolgoznak. 
Megismerik ötéves tervünk büszke, 
"égét, a Tatai Aluminiumkohót, a 
hatalmas Kénsavgyárai' Szolnokon 
fa sok más üzemet. A III . osztályo-
sok szerves kémiával kwpcso'a I os 
gyakorlatokon vesznek részt szerves-
re gyógyszeriparunkban. Sokan 
nyertek beosztást újjáépített, kor-
szerűsített budapesti és vidéki 
gyógyszer- és vegyszergyárainkba so-
kan kerülnek szocialista építésünk 
új alkotásaiba, a Hajdúsági Gyógy, 
szergyái-ha, ahol a penicillin gyár-
tásával is megismerkednek. 

A négv hét termelési gyakorlat 
ifjúságunk számára nemcsak az 
iskolában tanult elméletnek nz üze-
mi gyakorlattal való összekiapcsolé-
sát jeleni,i. Ősszel DISZ tagjaink 
aiz üzemi szervezetek gazdng in-
pasziíilataivul térnek vissza isko-
lánkba és gyümölcsözően fogják 
azokat iskolai szervezetünk meg. 
erősítésére felhasználni. 

Ifjúságunk tanulmányi munkájá-
ban már ebben n tanévben is ha-
talmas lendítőerőt r.yujtolt a nyári 
termelési gyakorlatok élménye. 

Tanulóink a gyakorlatok végén 

munkájuk alapján komoly jutalmat 

nyerhetnek az üzemekben, az téká-

jában pedig megírják tapasztal i á-

ikról beszámolóikat. Ezeket a bo-

•számolókit is szép jutalomban ré-

szesítik az üzemek. A tanulóifjúsá-

got. a termelési gyakorlatok idején 

kollégiumokban helyezik el, nevelői 

vezetés meilejt. Hatalmas összeg 

az, amit népi demokráciánk e célra 

ferdít. Ennek keretében egyedül 

iskolánk 75 ezer forintot kap. Az 

l'thonmaradók sem ülnek tátler.ül. 

Sokan vesznek részt a nyári me-

zőgazdasági munkákban, vagy isko. 

iánk építkezésein. De nemcsak az 

itthonminiMdő I. osz'ályosok, ha-

nem a termelési gyakorlatokon részt, 

vevők között is vannak, kik mező-

gazdasági munkánk vagy az épít-

tetek mellett növelik az ideiglenes növelésével és gondosabb növény-
árusítóhelyek szántát ls. Jelenleg ápolással erőről át halótag túlszár. 
1800 ilyen ideiglenes árusítóhely I nyalják a tavalyi eredményt. 

A lengyel dohánytermelés évről-1 k c z é s munkáiban is részt akarnak 
évre emelkedik. 1938-ban az egy venni gyakorlatuk befejezése uján. 
főre erő termelte mindössze 570 
gramm volt, 1952-ben már 1.216 
gramm. Idén a bevetett területek 

Valóra akarják válaini a jelszót: 

„nemcsak jobb tanulással, hanem 

jobb és löbb munkával köszönjük 

meg újjáépülő iskolánkat " 

Szépfalusi József 


