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Sugár Miklós, az Ujszegedi Kender- Lenszövő főmérnöke: 

Augusztus 20-a után minden erővel tovább a harmadik 
negyedévi terv teljesítéséért 

r Ha Alkotmányunk ünnepének 
Előestéjén számbavesszük elért 
fredményeinket, megállapíthatjuk, 
hogy az Ujszegedi Kender. Len-
szövő dolgos munkásai, műszaki 
értelmisége és különösen a fiata-
lok, jól megállták helyüket Alkot-
mányunk születése évfordulójának 
tiszteletére indított munkaverseny-
toen. Augusztus 15-ig az üzem 100.7 
•zázalékra teljesítette tervét. Nem-
csak a mennyiségi tervet teljesí-
tettük túl, hanem kedvezően ala-
kultak a műszaki mutatók, köz-
tük mindenekelőtt a legfontosabb, 
az áruk minősége. A minőségi 
terv 97,9 százalékos teljesítése bi-
zonyítja, hogy a dolgozók tudatá-
ban vannak, milyen fontos az or-
szág lakosságának 

megfelelő minőségű áruval 

való ellátása. A szövődé gépi ha-
tásfokának százaléka is egyre 
emelkedett. Július hónapban 60 
százalék volt a teljesítés, augusz-
tus 15-ig ez a szám 61,3 százalékra 
emelkedett. A gépek kihasználá-
sának terve a szövődében 59 szá-
zalék, vagyis a gépek jobb kihasz-
nálásával ezt a tervet is túltelje-
sítettük. A munkások versenylen-
dülete a több, jobb eredmények 
eléréséért folyó harca a műszaki 
dolgozók segítségével meghozta 
gyümölcsét. 

A jó eredmények mellett voltak 
nehézségek is. A 'munkában elő-
forduló akadályokat, problémákat 
mindenkor a kollektív vezetés 
irányelveinek alkalmazásával igye-
kezett a vállalatvezetőség meg-
szüntetni. A megfelelő időben tar-
tott termelési értekezletek nagy 
segítségére voltak a vállalatveze-
tőségnek. Például augusztus ele-
jén a stopoló üzemrész általában 
96—97 százalékra teljesítette ter-
vét. Ez igen nagy veszélyt jelen-
tett az üzem felajánlásainak tel-
jesítésére. Augusztus 10-én a stop-
polóban termelési értekezleten — 
ahová meghívták a szövőüzem 
egyes dolgozóit és művezetőit is 
—, megbeszélést tartottunk. A 
stoppoló munkásai rámutattak ar-
ra, hogy a szövődében 

milyen minőségi hibákat 
követnek el, 

amelyek a stoppoló tervteljesíté-
sét gátolják. A szövőüzem megje-
lent dolgozói vállalták, hogy eze-
ket a hibákat megszüntetik. A 
stoppolók megfogadták, hogy még 
fokozzák munkalendületüket. Az-
óta a stoppoló üzemrész 110 szá-
zalékra teljesíti naponta tervét. 

A vállalat vezetősége tisztában 
volt azzal, hogy egyedül, kollektív 
gazdasági intézkedésekkel nem 
tudja biztosítani a terv teljesítését 

és csak akkor érhet el jó eredmé-
nyeket, ha támaszkodik a párt és 
szakszervezet segítségére. A felvi-
lágosító szó, a pártszervezetek nép-
nevelői) a szakszervezeti bizal-
miak, a kommunisták példamuta-
tása, az általuk meglátott problé-
mák feltárása, javaslataik nagy-
mértékben segítették a vállalatve-
zetés munkáját, hogy mindenkor 
idejében a legfontosabb kérdések-
re összpontosíthassuk figyelmün-
ket és megtegyük a megfelelő in-
tézkedéseket. 

Az önköltségcsökkentési terv 
megvalósítása egyik elsőrendű fel-
adatunk augusztus 20-a után is. 
A Len-Kenderipari Igazgatóság a 
vállalat részére a dolgozók önkölt-
ségcsökkentési munkájának jutal-
mazására a II I . negyedévre 5 ezer 
forint összegű keretet állapított 
meg. A gyár vezetősége az ön-
költségcsökkentési terv biztosítása 
céljából 

megjelölte azokat 
a feladatokat, 

amelyeknek végrehajtása biztosít-
ja az önköltségcsökkentési terv 
teljesítését. E feladatok között el-
ső helyen áll a szövődében hasz-
nálandó sablonok szerkesztése, el-
készítése és bevezetése. Eddig eze-
ket a sablonokat Magyarországon 
nem használták. A szovjet tapasz-
talatok nyomán most már tudjuk, 
hogy ez a munkamódszer a mű-
szaki munkálatok elvégzésének 
magasabb fokát biztosítja. Azelőtt 
a gépek helyes beállítását csak 
azok a művezetők tudták elvégez-
ni, akik mögött többévtizedes gya-
korlat állt. A szövőgép beállító 
sablonokkal lehetővé válik, hogy 
az a művezető, aki csak egy-két 
éves gyakorlattal rendelkezik, el 
tudja végezni munkáját olyan 
eredményesen, mint a szakmában 
régebben dolgozó szaktársai. Ezzel 
a módszerrel viszonylag kisebb 
munkával, nagyobb termelékeny-
séget tudunk elérni a szövődében. 
E szovjet munkamódszer beveze-
tésére a vállalat 3 ezer forint cél-
jutalmat tűzött ki, amelynek meg-
valósítása augusztus 20-a utáni 
feladatunk. 

A szocialista iparvezetés szem-
pontjai azonban nemcsak a ter-
melés kérdéseire terjednek ki, 
hanem mindig szem előtt tartja azt 
az alaptételt, hogy a szocialista 
termelésben legfőbb érték az em-
ber. Ennek alapján 

a munkavédelem és a 
balesetelhárítás fokozása, 

különösen a párt és a kormány 
határozata óta, a vállalat munká-
jában első helyre került. Augusz-
tus 20. már a munkavédelem 

szempontjából is fordulópontot je-
lent az Ujszegedi Kender-Lenszövő 
Vállalat dolgozói életében. A mai 
napon veszik át a kazánházban 
dolgozók az új salakfelvonót és 
így a jövőben gépi erővel fogják 
a salakot két méter magasságban 
kiemelni. Eddig ezt a munkát ta-
licskával, kézierővel végezték el. 
A jövőben ez a gép egyszerre 600 
kilogrammot tud felemelni, ami-
nek eredménye a kazánházban 
dolgozók egészségének megvédése, 
munkájuk könnyebbé tétele. Ez 
az intézkedés azonban nem egye-
dülálló. A munkavédelem állandó 
fokozásával igyekszik a vállalat 
vezetősége a dolgozók munkáját 
megkönnyíteni, egészségét megvé-
deni. így például augusztus 20. 
után, még a harmadik negyedév-
ben a fonalraktári munkák köny-
nyebb elvégzése céljából egy mo-
torral meghajtott csörlőt készítte-
tünk, amivel az igen nehéz fizikai 
munkát végző dolgozók munkáját 
könnyítjük meg. 

A gyár dolgozói érzik a párt és 
a kormány gondoskodását, s egyre 
inkább felismerik, hogy mint 
könnyűipari üzem, milyen hatal-
mas feladatok állnak előttünk, 
hogy 

több szövet, több ruha jusson 
a dolgozóknak. 

Ezért igyekeztek dolgozóink erejük 
és tudásuk javával az augusztus 
20. tiszteletére folyó munkaver-
senyben. A IV. Világifjúsági Ta-
lálkozó tiszteletére többnapos VIT-
műszakot tartottak a fiatalok, 
amelyen például öze Mária 150 
százalékra teljesítette tervét. A 
copsolóban Széli Józsefné 211 szá-
zalékot ért el. A felvetőben Sági 
Rozália 142, a cérnázóban Vörös 
Erzsébet 138, a stoppolóban Veig-
linger Ferencné 156, az erőtelepen 
Bürgés István 114 százalékos ered-
ménye bizonyítja — az üzem töb-
bi dolgozóinak kiváló teljesítése 
mellett, — hogy méltóképpen ké-
szültek Alkotmányunk nagy ün-
nepére, s a megbecsült munkáju-
kat, a munkához való kötelessé-
gük helyes tudatában emelték ma-
gasabb szintre. A VIT-műszak 
alatt, az Alkotmány ünnepére való 
készülés során új, gazdag ta-
pasztalatokkal gazdagodott a mun-
kaverseny. E tapasztalatok fel-
használásával, azok fejlesztésével 
igyekszünk tovább minden erőnk-
kel augusztus 20. után a kormány-
programm eredményes megvalósí-
tásáért. Az Ujszegedi Kender-Len-
szövő dolgozói műszaki értelmisé-
ge mindent megtesznek, hogy 
munkalendületüket tovább fokoz-
va, új győzelmeket érjenek el a 
II I . negyedévi terv teljesítéséért 
folyó harcban. 

Tervek és feladatok 
A szegedi Állami Nemzeti Színház új évadja elé 

ÉPÜLŐ TISZÁTAJ 
Augusztus 20-án kiállítás nyílik az újszegedi „November 7" kultúrotthonban 

Alkotmányunk ünnepének napján 
nyílik meg Újszegeden a „Novem-
ber 7." kultúrházban délután 5 
Órakor az Épülő Tiszatáj című ki-
állítás. A kiállítás központja a Ti-
szaíöki Vízlépcső. A természetét, 
alakítás megvalósításában a víz-
építési munkák igen fontos szerepel 
töltenek be. A Tiszalöki Vízlépcső 
létrehozása lehetővé teszi a Tisza 
•vizének gazdaságos és egységes, 
tervszerint való hasznosítását. A 
vízlépcső és a csatornarendszerek 
megérintése ulán 350 hektár kiter-
jedésű terület válik öntözhetővé. A 
második ötéves tervben 650—700 
ezer hold válik öntözhetővé. 

Megváltozik az élet a főcsatornák 
mentén. A kiállítás ezt is bemutat-
ja. Az egyik kép bemulatja a mult 
társadatmának kizsákmányolóit és 
mellettük bűnüket: az erdő kiirtá-
sa ulán a szik, homok, aszály kese-
ritelte a dolgozó parasztok életét. 
A másik képen már népi demokrá-
ciánk nagyszerű terveit látjuk. Az 
aszály káros hatásai ellen fásítás-
sal, erdősáv létesítésével harcolunk. 
A fásítással kettős célt érünk el. 
Egyfelől csökken a szelek talajki-
szárító hatása, másfelől nő a tárói-
ható talajvíz készlet. Alföldünknek 
jelenleg 5 százaléka erdő, 367.000 
hold ez, s még 1^50.000 holdra nö-
veljük. Az épülő vízierőmű 35 mii. 
lió kilowatt vülamos energiát ter-
mel évenkint. 

A tiszántúli hajózható főcsator-
na 97 kilométer hosszú. Észak-Dél 
irányban szeli át a tiszántúli. A 
Tisza szabályozásával, a Tisza Zá-
honyig, a Tisza és Bodrog össze, 
sen 150 kilométer hosszúságban vá. 
lik hajózhatóvá. Nemcsak Tisza-
lök és a vízlépcsői mutatja be a ki-
állítás, hanem az egész Tiszántúlt 

és a tiszakörnyéki városok, falvak 
megváltozott életét. Uj növények 
jelenlek meg az Alföldön, a gyapot 
is a rizs. Az új növények mellett, 
új gépekel is látunk. A gép fel-
szabadítja az embert nehéz munká-
jától. A kiállítás bemutatja azt is, 
hogy könnyebb munka 1 is géppel 
végeznek el már, Székkulason kom-
bájn szedi a gyapotot. 

A vidéki városok fejlődő iparát 
is bemutatja a kiállítás. A szép, 
nagy, modern gyárakat, a Szegedi 
Textilműveket, a Hódmezővásárhelyi 
Méfleggyárat, Hajdúsági Gyógyszer-
gyárat is. 

Az új kormányprogramm alapján 

a jövőben is sokkal nagyobb gondot 
fordítunk a vidék és a tanyai isko-
lákra. A cél az, hoay hazánk népe 
boldog, művelt nép legyen. A kiál-
lítás be.cél a szegcdi diákok életé-
ről is. Bemutatja a Szegedi Mező-
gazdasági és Öntözési Technikum 
tanulóit tanulás közben és a tisza-
vidéki iskolák életéi. 

A szegedi Haladás-tszos és a Tán-
csics.tsz és a Tudományos Eszkö-
zöket Termelő KSz terményeit és 
alkotásait is láthatja a kiállítás 
látogatója. Falitáblák szemléltetően 
mutatják Szeged fejlődését a város-
gazdálkodás, a víz és csatorna ren-
dezés és a villamosvasút fejlődése 
ter én-

Készü l az ú j tanévre a Szegedi Tudományegye tem , 

Orvosegyetem és a Pedagóg ia i Fő isko la 

A szegedi egyetemeken és a Pe-
dagógiai Főiskolán az új tanévre 
való készülés már jóval a tanév 
befejezése előtt megkezdődött. A 
legtöbb karon már az első félév 
befejezésekor megindították az is-
koláztatási munka előkészítését. 
Agitációs csoportok alakultak, 
Agitációs csoportok alakultak. Az 
agitációs csoportok általában jó 
munkát végeztek. Különösen jól 
dolgozott a Pedagógiai Főiskola. 

A tanév befejezése után, a 
nyári szünidőben kezdődtek meg a 
felvételi vizsgák. A felvételre je-
lentkező hallgatókat mindenütt a 
DISZ-szervezetek brigádjai fogad-
ták, elbeszélgettek a hallgatókkal, 
ismertették a felvétellel kapcsola-
tos feladataikat. 

A Tudományegyetemen felvé-
telt nvert halleatók közel 50 

[ százaléka jeles eredményű s 
elenyészően csekély az elégsé-
gesek száma. Jellemző, hogy a 
bölcsészkarra jelentkezett el-
sőéves hallgatók között nincs is 

elégséges rendű. 
Az új elsőéves hallgatók 57 szá-
zaléka munkás- és parasztszárma-
zású tanuló. 

A megnövekedett feladatok sike-
res végrehajtása érdekében kiegé-
szítik az Orvosegyetem, a Tudo-
mányegyetem és a Pedagógiai j fe . 
iskola tanszemélyzetét. 

Nemsokára megkezdődik az új 
oktatási év. Az új egyetemi évadot 
előkészítő szerveknek most az a 
feladatuk, hogy minden erővel biz-
tosítsák az előkészítő munka pon-
tosságát, a teendők határidőre való 
elvégzését, hogy az új tanév min-
den zavar nélkül indulhasson meg, 

A nyári szünet ulán ismét 
megkezdődött a munka a szegedi 
Nemzeti Színházban. Szeptember 
I9-én a Denevér előadásával nyitja 
kapuit a színház, de az új évadra 
való felkészülés már megindult, a 
próbák megkezdődtek. A nemrégen 
még csendes épületből zongoraszó, 
énekszó hallatszik ki, a próbatáb-
lára újra felkerültek a munkát irá-
nyító utasítások, nagy sürgés-for-
gás van most már az épületben. 
A színház dolgozói készülnek az új 
feladatokra. 

Az évadnyitásig az újszegedi sza-
badtéri színpadon tart előadásokat 
a színház. Ezek már megkezdőd-
tek. Tegnap este adták elő a Pil-
langókisasszonyt. Ezt követik a Ri-
goletto, a Carmen, a Három a kis-
lány és a Tosca előadásai. Nagy 
munkát jelentenek ezek az előadá-
sok is s a színház dolgozóinak ko-
moly és gondos munkával kell se-
gíteniök a szegedi dolgozók nyári 
szórakozását. 

A z ú j é v a d megkezdése 
előtt még egy nagy feladat vár a 
színház dolgozóira. Az idén az új 
évad megkezdése előtt rendezik 
meg Budapesten a Vidéki Színhá-
zak Ünnepi Hetét. A szegedi Nem-
zeti Színház ezen a fesztiválon az 
elmúlt évad egyik legnagyobb si-
kerű darabjával, Illyés Gyula: 
Fáklyaláng című drámájával sze-
repel. Az elmúlt évben a szegedi 
színház szereplése a Vidéki Szín-
házak Ünnepi Hetén több tekintet-
ben kiemelkedő sikerrel járt. Barsy 
Bélát a Vas és acélbeli alakításáért 
az idén Kosuth-díjjal tüntették ki. 
Az akkori sikert a komoly felké-
szülés, a szereplést megelőző gon-
dos munka biztosította. A szegedi 
Nemzeti Színház művészei most 
készülnek az idei szereplésre. A 
mostani sikert is csak az elmé-
lyült készülés teszi lehetővé. Sze-
ged dolgozói érdeklődéssel tekinte-
nek a fesztivál elé s ha a fesztivál 
megkezdődik, várakozással figye-
lik majd eseményeit és a szegedi 
Nemzeti Színház művészeinek sze-
replését is, 

A színház nemrégiben nyilvános-
ságra hozta az ú j évad műsorter-
vét. Szeged és egész Csongrád me-
gye dolgozói — mint mindig — 
most is nagy várakozással tekin-
tettek a műsorterv elé. Az új mű-
sorterv arról győz meg, hogy igé-
nyesen állították össze s egészében 
alkalmas arra, hogy tanítsa, ne-
velje, szórakoztassa dolgozóinkat. 
A műsortervben ú j darabok, klasz-
szikusok bemutatása szerepel. A 
revizor, az Othello, a Nem magán-
ügy, az Anyegin, a Rokonok, az 
Uborkafa — hogy csak a legki-
emelkedőbb darabokat említsük — 
bemutatása elé komoly várakozás-
sal tekintenek dolgozóink. S bár a 
műsorterv egy bemutatóval keve-
sebbet ígér, mint a tavalyi bemu-
tatók száma, a bérletek iránt nem 
véletlenül nagy az érdeklődés. A 
bérletek váltásának első két nap-
ján például 100 dolgozó jelentke-
zett a színház pénztáránál bérlet-
váltásra. Szeged dolgozói jól tud-
ják, hogy az eggyel kevesebb be-
mutató azt jelenti, hogy jelentős 
idő szabadul fel a többi darab elő-
készítése számára. Nem keveseb-
bet, hanem többet ad a Nemzeti 
Színház az idén. Hiszen az alapo-
sabb felkészülés következtében 
emelkedik az előadások színvonala, 
emelkedik művészi értékük. 

A s z e g e d i s z í n h á z művészei 
azonban csak úgy tudnak a foko-
zott várakozásnak megfelelni, ha 
jó munkával mindent megtesznek 
azért, hogy az egyes előadások 
művészi színvonala emelkedjék. Ez-
zel kapcsolatban az egyik legfon-
tosabb feladat a Sztanyiszlavszkij-
rendszer állandó tanulmányozása 
és alkalmazása. A Sztanyiszlav-
szkij-rendszer tanulmányozása ter-
mészetesen nem a rendszer egyes 
műszavain való sokszor meddő vi-
tatkozást jelenti, hanem azt, hogy a 
művészi munka középpontjába az 
eszmei mondanivaló, az egyes da-
rabok eszmei tartalmának kifeje-
zése, tolmácsolása kerül. Ettől el 
nem választható feladat, hogy a 
főiskolát nem végzett színészek 

stúdióbeli tanítására is sok gondot 
kell fordítani. A főiskolát nem 
végzettek eredményes nevelése 
csak úgy lehetséges, ha nagy gond-
dal tanítják őket a szakmájuk is-
meretére és segítenek nekik álta-
lános műveltségük rendszeres fej-
lesztésében. 

Az állandó tanulás, az elmélyült, 
gondos munka biztosítja a sikert, a 
színház egyes előadásainak és az 
egyes színészek fejlődésének sike-
rét. A szegedi Nemzeti Színház 
művészeinek fejlődését is csak a 
rendszeres tanulás és a gondos 
munka, az előadások előkészítésé-
nek nagy munkájában való tevé-
keny részvétel biztosítja. A ko-
moly tanulás és a jó munka teszi 
lehetővé a művészi sikerek eléré-
sét, az egyes darabok eszmei mon-
danivalójának megfelelő tolmácso-
lását, tehát az eredményes mun-
kát. j 

Fontos fe ladata a szegedi 
Nemzeti Színháznak a dramatur-
giai munka állandó javítása. A dra-
maturgiai munka fontos tényezője 
az előadások sikerének. A drama-
turg feladata az is, hogy segítse a 
fiatal és a színpadtechnika ismere-
teiben majdnem mindig járatlan 
kezdő drámaírókat. Ennek a mun-
kának állandó javítása is új sike-
rek elérését teszi lehetővé. Az el-
múlt évadban a Fekete arany több 
hibáját elmélyültebb dramaturgiai 
munkával ki lehetett volna javí-
tani. 

A szegedi Nemzeti Színház élénk 
kapcsolatot tart az egész megyével. 
Csongrád megye falvaiban és vá-
rosaiban rendszeresen tart tájelő-
adásokat. A tájelőadások színvona-
lának emelése azt teszi majd le-
hetővé, hogy Csongrád megye dol-
gozóit még jobban neveli, tanítja 
és szórakoztatja a színház s ezzel 
együtt azt is eredményezi, hogy 
megyénk dolgozói még jobban meg-
szeretik a színházat, a színház dol-
gozóit. 

Tovább kell munkálkodni azon 
ebben az évadban is, hogy a szín-
ház művészeinek szorosabb kapcso-
lata legyen az írószövetség helyi 
csoportjával, az üzemi kultúrcso-
portokkal, dolgozóinkkal. Az író-
szövetséggel való kapcsolat legyen 
eleven és munkára serkentő. Ne-
csak a dramaturg tartsa a kapcso-
latot az Írószövetséggel, hanem a 
művészek is. Ez segítené azt, hogy 
jó helyi darabok születhessenek 
meg, helyi szerzők alkotásai, me-
lyeket műsorára tűzhet a színház. 
Ez a munka még akkor is nagyon 
eredményes lenne, ha ezek a da-
rabok kezdetben talán kisebb je-
lentőségűek lennének. Az üzemi 
kultúrcsoportokkal való kapcsolat 
necsak felszínes üzemlátogatásból 
álljon, hanem szélesedjen tovább 
az a munka, amely már eddig is 
hozott jó eredményeket. A jövőben 
biztosítani kell azt, hogy a művé-
szek támogató és segítő munkája 
még rendszeresebbé, még elmé-
lyültebbé váljék. 

Az idén is több új tag érkezett 
a színházhoz. Az alakuló társulati 
gyűlésen az új tagok elmondották, 
hogy nagy kedvvel és ambícióval 
jöttek Szegedre. A színház vezető-
ségének feladata biztosítani, hogy 
az új tagok munkakedve kellő te-
ret kapjon, hogy megfelelhessenek 
annak a várakozásnak, amellyel a 
szegedi dolgozók szereplésük elé te-
kintenek. Különös gonddal foglal-
kozzék a színház vezetősége a fő-
iskolát most elvégzett fiatalokkal. 
Az elmúlt évben a főiskolás fiata-
lok sikeresen szerepeltek, kiemel-
kedő sikerrel oldották meg azokat 
a feladatokat amelyeket a színház 
rájuk bízott. A fiatalok lelkes mun-
káját vegye is igénybe a színház 
igazgatósága. 

S z e g e d dolgozói szeretik a 
színházat, szeretik művészeinket, 
Ezt a szeretetet a szegedi Nemzeti 
Színháznak jó munkával kell to* 
vábbra is biztosítania. A előadá-
"sok terve, az a terv, amelyet nem-
régen a vezetőség a szegedi dolgo-
zók elé bocsátott, alkalmas arra, 
hogy a színház művészei megmu-
tassák tehetségüket és munkakész-
ségüket. A színház vezetősége biz-
tosítsa, hogy ez be is következzék, 

A Magyar Néphadsereg Színháza szerepel 

augusztus 20-án Zsombón 
Egésznapos ünnepélyt rendez 

Alkotmányunk napjának tisztele-

téig a zsombói községi tanács 

végrehajtóbizottsága. Délelőtt 

sakk- és asztalitenisz verseny, 

délután labdarúgó mérkőzés, zsák-

bafutás, lepényevési verseny lesz 

a községi dolgozók és a honvédsqp 

között. Azután a községi kultúr-
csoport és a honvédség kultúrcso-
portja szórakoztatja az ünneplő-
ket. Este 8 órakor a Magyar Nép-
hadsereg Színházának művészei 
vidám, zenés estet rendeznek. Az 
est keretében fellép Benkő Gyu-
la, Bikády György, Komlós Juci, 
Kozák László, 


