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Több és jobb minőségű szövetet gyártanak a dolgozóknak 
az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat dolgozói 

n 
AK U j szogedi Kender Lenszövő 

Vállalat dolgozói az első félévben 
jó munkájukkal igyekeztek eleget 
tenni vállalt kötelezettségüknek, s 
harcoltak napi tervük mindenkori 
túlteljesítéséért. Munkájuk nem 
maradt eredmény nélkül. Első fél. 
éves tervüket értékben június 30.ig 
103 százalékra teljesítették. A 
mennyiségi termelés emelkedése 
melle't állandóan szem előtt tartót, 
ták a minőségi munka kérdését. 
Ápril is hónapban 94 százalékos mi-
nőséggel dolgoztak. Többször kap. 
tak reklamációt az áru nem me; 
felelő minősége miatt. A szövéshez 
szükséges pamut, és kenderfonál 
több esetben egyenlőtlen és csomós 
volt A hibák felszámolása érdfí. 
kében még a második negyedév kez-
detén minőségi ankétot rendeztek, 
ahol résztvettek azoknak az üze-
meknek műszakijai és élenjáró 
dojgozói, akik az Ujszegedi Ken-
dér-Lenszövő Vállalatnak szállít, 
ják az anyagot. Itt megbeszélték 
azokat &i problémákat és hiányos, 
súgókat, amelyeket a minőség 
megj avítssa érdekében a legrövi. 
debb időn belül meg kellett oldani-
ok. Azóta már 

sokait javult a minőség 
az üzemben, 

amit javarészben a dolgozók lelki-
ismeretesebb munkájával, t ». mű-
szakiak fokozottabb ellenőrzésével 
tudtak elérni. Június hónapban 
97.28 százalékra fokozták & minő-
séget, « egyre jobban csökken a II. 
osztályú áruk mennyisége. 

A z üzeni dolgozói a harmadik ne. 
gyedév beindulása után is beesüle. 
tesea helyt állnak a munwaverseny-
ben. Előirányzatukat minden nap 
túlszárnyalják. Június i-én 10S.lt 
százalékos üzemátlagot értek el. 
Az elért eredmények mind azt mu. 
tatfák. hogy az üzemben töretlen 
lendülettel folyik a munka. A z el . 
mult napokban, amikor a dolgozók 
értesültek Népköztársaságunk kor-
mányának ú j programmjaról, nagy 
öröni töltötte el valamennyiüket, 
A dolgozók tudatában vannak <ID. 
nak is, hogy kormányunk ú j pro. 
gramjának végrehajtásához az ő 
jó munkájuk is szükséges. Tudják, 
hogy amit pártunk, és kormányzar 
tunk megígér teljesíteni fogja. 
Ezért határozták el az üzem dolgo-
zói. hogy minden erejükkel és tu-
dásúikkal támogatják kormányunk 
ü j célkitűzéseit s a dolgozók élet. 
színvonalának emeléséhez minden 
eddiginél jobb minőségű munkájuk, 
kall járulnak hozzá. 

A szövő üzemrészben A gépek mel-
lett az idősebb szakmunkások és 
az ifjúmunkások együtt harcolnak, 
hogy minél több iméter szövetet ad. 
janak népgazdaságunknak. Júli-
us 6-án : i . 

Négy gépen dolgozik, kezének 
gyors mozgását alig lehet követni, 
villámgyorsan köti össze az elsza-
kadt szálaikat és cseréli a lefogyott 
vetülék csévóket. Már hosszabb 
időn át kiváló minőségű munkát 
végez. A tegnapi napon is ott 

láthattuk nevét a dicsőségtáblán 

azon dolgozótársai között, akik 

100 százalékos minőséggel dolgoz, 

tak. A kiváló dolgozó július fí.án 

Si napos tervelőnyre lett szert. 

Fogass Andrásáénak azonban ezen 
a napon is több versenytársa akadt. 
Nem messze miairadt el mögötte Mé. 
szaros Ferencnó sem 135 százaléká-
val. Kakuszi Margit i f júmunkás 
munkájának minősége is állandóan 
100 százalék körül van. Atlagtel. 
jesítménye meghaladja: a 130 szá-
zalékot. Császár Istvánná 125, 

Bortolák Györgyné 115, Varga Ist-

vánná 120, Liscsevics Lajosné 110 

százalékra teljesítette napi elő-
irányzatát 100 saázalékos minő-
«éei raumikw mellett. 

Ahhoz, hogy a szövő üzemrész 
dolgozói kimagasló eredményt tud-
nak elemi, 

nagymértékben hozzájárult 

Királyházi Sándor, a parti mi1 
vezetője is, aki minden segítséget 
megad ahhoz, hogy a dolgozók za 
vartalnnul végezhessék termelő-
munkájukat. Ha valahol a gépe-
ken hiba mutatkozik, azonnal ki-
javítják. 

A kopszoló üzemrész dolgozói kö-
zül a tegnapi napon Nyári And. 
rásnf járt az élen. 185 százalékos 
teljesítményével. A cérnázóban 
szép eredményt ért el S'ei»er 
Lászlóné 142, Sebők Mária pedig 
114 százalékos teljesítésével. 

A z Ujszegedi Kender-Lenszövő 
Vállalat dolgozói harcoljanak to. 
vábbra is eredményes munkájuk-
kal tervük maradéktalan teljesítő, 
sóért, adott szavuk megtartásáért, 
mert csak több és jobbminőségű 
munkával tudják győzelemre vinni 
kormányunk célkitűzéseit. 

M N W : 

Biztonságban tervezhetek egy-kél- évre előre 

a legkiemelkedőbb 
eredményt 

Fogass Andrásni sztahánovis'a érté 
el 140 százalékos teljesítésével. 

Újításokkal segítjük elő 
az új búza gyors őrlését 

A vásárhelyi malom dolgozói a 
harmadik negyedéves terv első nap. 
jaiban is már lendületes munkát vé-
geztek, hogy a ránik váró feladato-
kat a megnövekedeit őrléssel meg-
oldhassuk. Fél évi tervünket 102.2 
százalékra teljesítettük, amelyben 
nagy része volt Fálimkás Sára elv. 
társnő brigádjánál:, amiely lisztki. 
szerelésnél 159 százalékot ért el. 
Sütő György elvtárs, aki lisztkisze-
relö vezető, bevezetett egy újítást, 
amely a gabona szállítását könnyíti 
meg. A a új í tás előtt egy vagont két 
ember 8 óra alatt rakott meg és 
ma négy óra alatt igen könnyen 
megrakják kevesebo fizikai erővel. 
Ugyanakkor, míg eddig egy ember 
két csomag lisztet vitt a vállán 40 
kiló súlyban, most ezt a Sütő elv. 
társ által újított zsáktolókocslk 
szállítják, amelyek©:-, úgy nagyobbí-
tottak meg, hogy a kerekeknél ki-
toldották egy deszkával. így egy 
dolgozó könnyűszerrel elvisz a ko-
csin 10 .csomagot is kevesebb f á . 
radtsággal. 

A munka gördülékenyebbé tétele 
érdekében én magam is, mint újí-
tás . és balesetfelelős arra tö,reked-
teim, minél könnyebb, gyorsabb 'és 
veszélytelenebb legyen a munka. 
Munkavédelmi faliújságot állítok 
össze dolgozótársaim segítségével a 
közeljövőben és balesetelhárítási 
röpgyűléseket tartok, ahol meghall-
gatom a dolgozók véleményeit á 
hiányosságokról. Ugyanakkor gon-
doskodok róla, hogy az újítások és 
«z ötletek, amelyeket a dolgozók 
benyújtanak, minél cl óbb megváló, 
buljajnak üzemünkben. 

Becsei Imre 

Márta János tápéi dolgozó pa-
raszt szombaton a jólvégzett mun-
ka után az esti órákban tért haza 
a határból. Hamarosan értesültar-
ról, hogy hangszórókon követítik 
az Országgyűlésen elhangzott be-
szédet. Meggyorsította lépteit s 
otthonában azonnal bekapcsolta a 
rádiót. A beszéd után akadt mon-
danivalója bőven. 

— Örömmel töltenek el a kor-
mány ú j intézkedései. Bizony jól 
látják vezetőink, mire van szük-
sége a dolgozó népnek, a dolgozó 
parasztságnak. Nem tartozom a 
rossz gazdák közé, mindig első vol-
tam a beadásban s mindig azon 
töröm a fejem, hogyan érhetnék el 
még több termést, ö t holdamból 
400 négyszögölön ősziárpát vetet-
tem. 12 keresztet raktam belőle és 
helyére , 

m á s o d v e t é s n e k 
rövid tenyészidejű kukoricát 

vetettem. 
Már 10—IS centiméter magas. A 
cukorrépámat is négyszer kapál-
tam. Mégis sokszor volt bennem 
valami bizonytalan érzés. Az, hogy 
lesz-e tagosítás, hogy s mint gaz-
dálkodhatok a következő évben. 
Sokkal biztosabban tudtam volna 

tervezgetni, ha egy-két évre előre 
számíthatok. Jobban megtrágyáz-
tam volna a földet, ha biztosan 
tudom, 'hogy a következő évben 
ugyanarra a területre vetek. Most, 
hogy értesültem a kormány pro-
grammjából: az ősszel nem lesz 
tagosítás, máris másként látom a 
holnapi munkámat. 

— Különösen megragadta fi-
gyelmemet, hogy a nagyarányú 
termelési segítségen túlmenően in-
gyenessé teszi a kormányzat az 
állatorvosi szolgáltatást. Bizony, 
szép állatállománnyal büszkélked-
hetem. Két tehenem, két lovam, 
70—80 baromfim van, az ólban há-
rom süldőm, egy anyakoca, négy 
kismalac. Most 

még bátrabban fogom 
állatállományomat növelni , 

hiszen tudom, hogy a szakszerű 
állatorvosi ellátás segít ebben. 

— Végighallgattam a beszédet. 
Nagyon helyeslem kormányunk ú j 
gazdaságpolitikáját és azt is meg-
értettem, hogy ezt a magunk jó 
munkájával ls kell segítenünk. 
Éppen ezért minden talpalatnyi 
kalászosom helyére másodnövényt 
vetek s az elsők közt maradékta-
lanul teljesítem beadási kötelezett-
ségemet, 

Minden nap ejyenleies, ütemes ieruieléssel járulunk 
taá egész nemzetünk növekvő jóiéts gra gramm iának 

megvalósításához 
Az Ujszegedi Ládagyár fiataljai 

az idősebb munkásokkal váU-váll 
mellett küzdenek 1 ervük teljesítésé-
ért. A fiatalok még június elején 
felajánlást tettek a VIT tiszteletére 
s nagy számmal vaunak olyan fiata-
lok, ak'k már felajánlásuk túltelje-
sítésével dicsekedhetnek-

A legmagasabb százalékkal Ko-
vács Péter motorszabász tűnt ki 
a DISZ fiatalok közül. Június 
hónapban 148 százalékra teljesí-

tette normáját. 
A takarékosságban ls szép ered-
ményei vannak, ugyanígy a mi-
nőségi munkában is. A hónap ele-
jén még 96.5 százalék vol j a minő-
ségi munkája, július elsejére már 
100 százalékos minőségű munkát 
végzett. Példát mutat az elméleli 
tanulásban is. Csak két százalékkal 
maradt el mögötte június hónapban 
Sándor Gyula motorszabász. A mi-
nőségben is két százalék a különb-
ség közöltük 

Hosszabb ideje ér el Ilyen szép 
eredményt Sándor Gyula i f jú-
munkás. erről tanúskodik két 

sztahanovista jelvénye ls. 
Teljesítette a V I T tiszse'etére tett 

fogadalmát Kispéter István sztaha-
novista i f júmunkás is. Elvtársi se-
gítséggel gépmunkáseá képezte 
Horti Árpád segédmunkást. Teljesí-

tették vállalásukat Bürcsök Fcrenc, 
Simon Istvánná, Kunos Katalin és 
sokan mások az ifjúmunkások kö-
zül. 

A Ládagyár DISZ fiataljai hétfő 
óla — fellelkesülve a kormány pro-
grammján amelyet nemcsak helye-
selnek. hanem valamennyien egy 
akarattal támogatnak is — még nu-
gyobb akarattal újabb sikerek eléic-
séé-rt harcolva veszik ki részükei » 
terv teljesítéséből. 

A ládagyári dolgozók vállalták, 
hogy három nappal előbb feje-
zik he a harmadik negyedévi 
tervükéi, augusztus 20-ig két-
napos tervelönyt szereznek, 
ugyanakkor az eddigi 96 száza-
lékos minőségi munkát 99 szá-
zalékra növelik és 76 ezer fo-
rintos önköltségcsökkentést ér-

nek el. 

Egyöntetűen veszik ki részüket e 
célkitűzés megvalósításából a láda-
gyári fiatalok. Harcolnak, hogy a 
nap minden órájában, minden nap 
egyenletes, ütemes termeléssel j á -
ruljanak hozzá egész nemzetünk nö-
vekvő jótéte programmjának meg-
valósításához, amelyet a Magyar 
Dolgozók Pártja Központi Vezetősé-
gének javaslatára az ú j kormány 
elénk tárt. 

Réti Anna DISZ-titkár 

Csökkentik a földadót és a beadást azoknál a (emelőknél, 
akiknél elemi kár terméskiesés! okozott 

Dolgozó parasztságunk szorgal-I nagyságának megfelelően mérsékli 
m a i munkája és a kedvező időjá- | a gabonabeadást és a földadót. A 

Aratnak a kübekházi Sarló-Kalapács tsz 
DISZ tagjai is 

A kübekházi Sarló-Kalapács-tsz 
DISZ-fiataljaí megértették és ma-
gukévá tették a Megyei Pártbizott-
ságtól kapott megbízatást. A ga-
bona beérésekor lelkes lendülettel 
kezdtek hozzá az aratáshoz. A ter-
melőszövetkezet 9 DISZ-tag ka-
szása az idősebb dolgozókkal 

együtt lelkesen dolgozik s harcol 
minden szem gabonáért. Munkájuk 
a tsz-ben dolgozó két kombájn és 
két aratógép munkája mellett je-
lentősen hozzájárul a betakarítái 
gyors befejezéséhez. 

, Nyerges József 

Jól sikerült a vasárnapi ejtőernyős ugrás 

rás következtében az idén gazdag 
gabonatermést takarítunk be. A z 
eddigi cséplést eredmények teljes 
mértékben igazolják a jó termés-
kilátásokat. Egyes helyeken azon-
ban előfordult az is, hogy a bősé-
ges eső miatt a gabonaföldek egy 
része huzamosabb ideig víz alá 
került. Szórványosan egy-két köz-
ségben — a jégeső ls némi kárt 
okozott a gabonában. Mindezek az 
egész gabonaterület egy csekély ré-
szén kisebb-nagyobb terméski-
esést okoztak. 

A dolgozó parasztok több hely-
től kérték, hogy az elemi károk 
miatt csökkentsék a gabonabe-
adást és a földadót. Kormányunk 
helyt adott ezeknek a kérelmeknek 
s ezért azokat a terméskieséseket, 
amelyek elemi kár miatt követ-
keztek be, mind az egyéni terme-
lőknél, mind a termelőszövetkeze-
teknél, f igyelembe veszi és a kár 

begyűjtési, a pénzügy-, a belügy-
és a földművelésügyi miniszter 
együttes utasítást adott ki, amely-
ben intézkedik, hogy a vízkár 
nagyságát a termelő kérelme alap-
ján a járási tanácstól kiküldött 
kéttagú bizottság, a jégkárét pedig 
az Állami Biztosító kiküldöttei a 
legrövidebb időn belül állapítsák 
meg. A z utasítás előírja, hogyha 
az elemi kar következtében a ter-
méskiesés 25—50 százaléik között 
van, a földadót és a gabonabeadást 
25 százalékkal, ha pedig 50—75 
százalék között van, 50 százalék-
kal kell csökkenteni. Ha a kár 
meghaladja a 75 százalékot, akkor 
a gabonabeadást is és a földadót 
is 73 százalékkal kell mérsékelni. 
Ha az elemi kár következtében a 
termés teljesen elpusztult, akkor 
az összes földadót és a gabonabc-
adást el kell engedni, 

Kert-mozi nyílik a Horváth Mihály utcában 

A Fáklya-mozi melletti nagy I 
üreg udvaron gyorsütemű építkezés | 
za ja veri fe l a nyári csendet. Kí-
váncsian tekintgetnék be a keríté-
sen az emberek, s akik tudják, 
hogy ml készül, őrömmel nézik a 
telek szélén felmagasió faállványt. 
Kert-mozit kap Szeged, a nézőtér 
épül a Horváth Mihály-utcában. 

A szegedi dolgozók régi kíván-
sága valósul meg július 9-én, 

akkor lesz az első előadás. 
A nézőtér 800 személyes, kényel-
mes, ú j székek várják a közönsé-
get s a nyári hőséget állandó lo-
csolással is igyekeznek majd elűzni. 
Tarka virágok fog ják szegélyezni 
a széksorokat. 

Ilyen kellemes környezetben 
július 9-től szeptember 30-te 

mindennap a legújabb és a 
réglek közül a legsikeresebb 
filmeket láthatja majd a közön-

ség. 

A kertmozi a Vörös Csillag film-
színház műsorát játssza. A Fáklya 
műsorát a nyári hónapokban a Vö-
rös Csillag filmszínház épületében 
velítik. 

A dolgozók márig nagy érdeklő-
déssel várják a szabadtéri előadáso-
kat. Számosan keresték fel eddig a 
Fáklya-mozi pénztárát, hogy je-
gyet váltsanak a csütörtökön elő-
adásra kerülő, egyszer már nagy 
sikerrel fogadott szép csehszlovák 
játékfilmhez, a „Gőgös hereegnő"-
höz, amely a kerimozi műsorán f o g 
szerepelni. 

Vasárnap délelőtt ejtőernyős ug-
rás volt a szegedi közforgalmi re. 
pülőtéren. A kellemes, .az ugrás-
hoz nagyszerű időben sok száz sze-
gedi dolgozó és fiafal ktres'.e fel 
a repülőteret, hogy közelről lát. 
hassa a bátor fiafal ejtőernyős ug-
rók bemutatóját. 

A lomhatestű, ezüstös csillo-
gású repülőgép már harmadszor 
emelkedik a levegőbe és a mgy-
erővel búgó motorok lassan emelik 
egyre feljebb. Mire a gép egy kört 
tesz, már megfelelő magasságban 
érkezik visszai a repülőtér fölé, s 
a nézők nagy érdeklődéssel figye-
lik a fejük felett elhúzó repülőgé-
pet. A nézők soraiból hirtelen fel-
kiáltások hallatszanak. Többen szá-
molni kezdenek. Egy, kettő, három, 
négy, öt. hat. A felszállt ugrók fe-
le — fiúk és leányok — ugrott 
először, míg a másik hot fö még 
egy kör lerepülése után ugrott ki 
a gépből, s az ernyő alatt lengve, 
egyre gyorsabban közeledlek a föld 
felé. 

Ennek az ugrásnak az érdekessé-
ge az volt, hogy m egyik ugró fél 
ú-on még egy ernyőt nyitott, s a 
két ernyő alatt függve ért a földre. 

Kisebb szünet itlán újabb tigrók 

szálltak fel a gépre. Itt ls, o't '* 
hangok hallatszottak, most jön-
nek a suhanó ugrók. Mindenki ta. 
lálgalta, hányan lesznek, hol nyit. 
nak ernyőt. Ekkor már a. gép Ismét 
egy kört írva le, a fejünk fölé értt 
s minden szempár a repülőgép fa-
lok részére szegeződött, figyelve, 
mikor válnak el apró, fekete pon. 
lok, s lefelé zuhanva, hogyan vál-
nak egyre nagyobbá. Most a nézők 
hirtelen fclmorajlanak, mindenki 
feláll a helyéről, nem is tudja sen-
ki számolni, hogy hányan ugrót, 
tak, mert mindannyiójuk figyelmét 
az akndálynélkül lefelé zuhanó 
egyelőre még alaktalan „csomagok"' 
kötik le. Miajd öt, hat másodperces 
zuhanás után. kinyílnak nz el-
ső ernyők. Utoljára a legelső 
ugróé, aki jóval a többiek 
alatt nyitotta ki ernyőiét. Most 
már ismét lengő ember alakok limr 
bálódznak az ernyők alatt, portó-
íMn kilencen. Ennyien ugrott nl; 
zuhanó ugrással. Az ugrók alig 
egy perc alatt földre érnelc, ügyes, 
gyakorlott mozdidatM állnak fel. 
a földről, maguk alá vonják a: er-
nyőt, s vonulnak be a repülőtér 
központjai felé. Az ugrás befeje-
ződött. 

t (GERA) 

4 nyári mezőgazdasági munkák idejére 
megyénk minden töldmíívesszövetkezete 

mozgóbolíokat létesít 

Földművesszövetkezeteink dolgo-
zói a nyári mezőgazdasági mun-
kák megkönnyítésére mozgóbolto-
kat létesítenek, amellyel könyebbé 
teszik a vásárlást a dolgozó pa-
rasztoknak. Ilyen mozgóboltot lé-
tesít megyénk minden földműves-
szövetkezete, amely dohányt, cu-
korkát, hűsítő italokat, mezőgazda-

sági felszereléseket, például kaszát, 
kaszakövet visz az aratómunká-
soknak. Hódmezővásárhelyen, 
Mindszenten, Tömörkényen már 
megkezdték a mozgóboltok az áru-
sítást, Legjobb eredményt éri el 
eddig a tömörkényi mozgóbolt, 
amely egy hét alatt 9700 forint ér-
tékű árut adott el. 

A francia kormány pénzügyi nehézségei 
Párizs (MTI) A z ú j francia kor-

mány még elődeinél is súlyosabb 
terheket akqr a nép vállára rakni, 
hogy megkísérelje -egyensúlyba 
hozni* az ország súlyos pénzügyi 
helyzetét. Edgár Faure pénzügy-
miniszter hétfőn hozta nyilvános-
ságra a kormány erre vonatkozó 
javaslatait. 

Laniel új adókat akar bevezetri 
és pótadókat akar kivetni, hogy 
ezáltal 60 milliárd frank újabb jö-
vedelemhez jusson, így a benzin 

adóját literenként 5 frankkal szán-
d é k o z f t SEielni, a szesz adóját 30 
százalékkal. Pénzügyi programm-
ban szerepel, hogy Laniel külön-
leges felhatalmazást kér a nemzet-
gyűléstől törvényerejű rendeletek 
kibocsátá- ' a. Ezekkel a törvény-
erejű re Jeletekkel akarják niesz-
szemer.ően csökkenteni a polgári 
szükségleteket szolgáló költségve-
tési hiteleket, 


