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A szántás-vetésben és a begyűjtésben 
tapasztalható nagyfokú lemaradás relszámolása 
érdekében nagyfontosságú határozatokat hozott 

a megyei tanácsülés 

Felhívás Csongrád megye dolgozó parasztjaihoz 

Németh Károly november 7-re készül 
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A Vasgy i i j l ő H ó n a p s i k e r é é r t ! 
November 2-án országszerte megkezdődött a Vasgyüjtő Hó-

nap, amely fontos eseménye gazdaság' életünknek: Egy teljes hó-
napon át városban és falun, a gyárakban, hivatalokban, lakóterü-
leteken egyaránt folyik ma jd a felhasználatlanul heverő vas, fém 
acél, színesfém és a többi értékes hulladék összegyűjtése. A fém-
gyűjtés sikerei komoly segítséget adnak iparunk további erősíté-
séhez, ötéves tervünk sikeres végrehajtásához. 

Azt a felemelő, lelkesítő célt tűztük magunk elé, hogy ha-
zánkat erős, virágzó, szocialista országgá változtatjuk. Ű j gépekkel 
könnyít jük, gyorsítjuk a legnehezebb munkákat , traktorok és 
kombájnok ezreit kü ld jük a mezőgazdaságnak, vil lanyfényt adunk 
minden falunak, alkotó munkánk új szocialista városokat teremt. 

Ahhoz, hogy céljaink minél előbb valósággá vá l janak, mind 
több vasra, acélra, színesfémre van szükségünk. Az acéltermelés-
hez többek között hulladékvasat használunk fel. Miné l több a ren-
delkezésre ál ló hulladékvas, annál gyorsabb ütemben fejlődik 
iparunk. Hazánkba jórészt külföldről kell behozni ezeket az első-
rendű fontosságú nyersanyagokat. A fémgyűjtés segítségével érté-
kes valutát takarí tunk meg, saját tartalékainkból fedezhetjük a 
szükséges színesfém jelentős részét. 

Az elmúlt kampányok során a fiatalok tízezrei mutat ták 
mea. hogy megértették a vas- és fémgyűjtés jelentőségét és má-
zsaszámra kutatták fel a vas- és fémanyagokat. Szegeden a Ma-
dách-utcai általános iskola úttörői tűntek ki az eddigi fémgyűj-
tés során, 245 százalékra teljesítették gyűjtési tervüket. 13 DISZ-
fiatal Fuchs Anta l kőműves-tanuló brigádja — az algyői híd-
nál 4 tonna vasat emelt ki a vízből. Számos fiatalt tüntettek ki a 
-Kiváló gyűjtő* kitüntető jelvénnyel. Legyen most is a Vasgyüjtő 
Hónap során a fémgyűjtés motorja, lendületes szervezője az ifjú-
ság. A fiatalok nyitott szemmel járnak az életben, fürgék, szor-
galmasak, találékonyak. Ezek a tulajdonságok különösen alkal-
massá teszik if júságunkat, hogy termelő munká j uk és a tanulás 
mellett sikerrel vegyenek részt a fémgyűjtésben. De fontos az is, 
hogy az üzemekben a gépek mellett szerteheverő hul ladékokat 
összegyűjtsék, csinosítsák, tisztítsák meg a heverő vas- és fém-
anyagoktól a telephelyeket. 

Az üzemi bizottságok, szakszervezetek legyenek gazdái a 
fémgyűjtésnek, szaktudásukkal, anyagismeretükkel irányítsák a 
fémgyűjtés munká já t . Segítsék elő a hulladékanyagok gyors el-
szállítását. 

Az üzemek dolgozói pedig mutassanak példát otthon is: ku-
tassák át házuk, lakásuk minden rejtekét, a pincéket, a padláso-
kat, a kamrákat , ezáltal megszabadítják otthonaikat a felesleges 
lim-lomoktól, ugyanakkor hozzásegítik iparunkat ahhoz, hogy 
ezekből az összegyűjtött vas- és fémanyagokból ú j háztartási esz-
közöket, lábasokat, vödröket, a lumin ium fazekakat és ezénkivül a 
gyermekeknek sok-sok játékot készítsenek. 

Az áprilisban megtartott Fémgyüjtő Hónapban a Malom-

ipari Egyesülés dolgozói 42 tonna vasat gyűjtöttek össze, nagy-

szerű bizonyítékát adva, milyen kimeríthetetlen gazdag erőforrá-

sunk a takarékosság. M a már hazánkban a takarékosság mi l l iók 

mozgalmává terebélyesedett, a Vasgyüjtő Hónap vasban, színes-

fémben és egyéb hasznos anyagokban gazdag eredménye ú jabb 

megnyilvánulása lesz ma jd ennek a fejlődésnek: a dolgozók, a fia-

talok öntudatának, a szocialista takarékosságnak. 

A Vasgyüjtő Hónap csatáját meg kell nyerni. Közel 1 mi l l ió 

forint jutalomban részesülnek e hónap során a legjobb eredményt 

elérő gyűjtők. Indul jon nemes vetélkedés minden dolgozó között, 

versenyezzenek fiatalok és felnőttek egyaránt: ki gyűjt több vas-

és fémhulladékot. Versenyezzenek a -Kivá ló fémgyüjtő* jelvény 

elnyeréséért. 

Ma értelmiségi békenagygyűlés 
az Ady-léri Egyetemen 

Szeged Városi Békebizottság, az egyetemi és főiskolai békebi-
zottságok. ma, kedden este fél 7 órai kezdettel értelmiségi béke-
nagygyűlést tartanak az Ady-téri Egyetemen, az Auditór ium Maxi-
mumban. A békegyúlésen Komócsin Zoltán elvtárs, a Központi Veze-
tőség agit.-prop. osztályának helyettes vezetője mond beszámolót a 
nemzetközi békeharc kérdéseiről. Városunk értelmiségi dolgozói lel-
kes érdeklődéssel készülnek a békegyűlésre. 

üzemünk békebizottságai a no-
vember 22-én Szegeden megtartan-
dó béketaláikozóra való készülő-
dés során már hetekkel ezelőtt bé-
kebeszélgetéseket tartottak, ahol a 
béketitkárok ismertették a béketa-
lálkozó jelentősegét. üzemünkben 
5 békeküldöttet választunk, akik 
a béketalálkozón képviselik üze-
münk dolgozóit. Ezek a küldöttek 
sztahánovlsták és a békeharcban 
élenjáró dolgozók lesznek, akik el-
mondják majd a bóketalálkozón. 
hogy üzemünk minden dolgozója jó 
termelőmunkával, a minőség meg-
javításával küzd a békéért. A kül-
döttválasztó gyűlést, ma, november 
3-án ünnepélyes keretek között, rö-
vid kultúrműsor kíséretében tart-
juk meg. 

Békeharcosaink a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalom és a Sze-

geden megtartandó béketalálkozó 

tiszteletére elsőnek tettek felaján-

lást, amit már teljesítettek, sőt 

I z Újszegedi Kender-Lenszövőgyár dolgozói ma választják 
meg küldötteiket a november 22-i béketalálkozóra 

túlteljesítettek. Csöke Jo lán béke-
megbízott 175, Bodó Pálné béke-
megbízott 129, Bakacsi István bé-
ketitkár 155, Szemmári Gyuláné 
kormánykitüntetett kétszeres szta-
hánovista békebizottsági tag 198, 
Vadlövő I lona békebizottsági tag 
172, Komáromi Etel i f júmunkás 
békebizottsági tag 138 százalékos 
teljesítményével tesz hitet a béke-
harc fokozása mellett. 

A békebeszélgetéseken számos 
hozzászólás hangzott el, melyek 
sorún Selmcci János például ki-
hangsúlyozta, hogy — eredménye-
inket mind az Októberi Szocialista 
Forradalom győzelmének, a hatal-
mas Szovjetunió segítségének kö-
szönhetjük, akinek fiai vérükkel 
fizettek azért, hogy felszabadítsa-
nak bennünket a kizsákmányolás 
alól. Felhívta békehareos társai 
figyelmét, hogy méltóképpen ün-
nepeljék meg ezt o nagy napot. 

Jakab Ferenc 
békemegbízott 

Köszöntsük kiváló munkával november 7-ét9 

vigyük győzelemre évi tervünk teljesítését 

Megkezdődött a forradalmi műszak Szeged üzemeiben 
A november 7-i versenyt kezdeményezd üzemben a forradalmi műszak első ni pián 

Tegnap reggel 6 óra 
előtt az üzem dolgozóit 
zenekar fogadta a mun-
kábaérkezésük alkalmá-
val. A munka megkez-
dése előtt rövid röpgyü-
léseken megbeszélték a 
forradalmi műszak je-
lentőségét az üjszegedi 
Kender-Lenszövő Válla-
lat dolgozói, s azt: ho-
gyan érjenek el ezen a 
héten kiváló eredmé-
nyeket, s készítsenek 
még több, még jobb szö-
vetet a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalom 
évfordulójának tisztele-
tére. 

A röpgyülés után min-
den dolgozó sietve ment 
gépéhez. Mózes Irén if-
júmunkás szövőnő már 
röpgyülés előtt előké-
szítette gépét és pont-
ban müszakkezdéskor 
elindította: túl akarja 
teljesíteni vállalását. 
Fogas Andrásné szövő-
nő több dolgozóval be-
szélgetett a röpgyülés 
után és lelkesítette őket. 

Mint pártcsoportbizalmi 
úgy kezdett a munká-
hoz, hogy kiváló ered-
ményét, példáját követ-
hessék dolgozótársai. A 
munkakedv nagy volt 
és minden egyes dolgo-
zón látszott a lelkesedés: 
mar az első percekben 
nag figyelemmel hajol-
tak gépeik fölé. 

Mint egy szorgalmas 
család, úgy lüktet a 
munka a szövődében. 
Barna Mihálynénak nem 
megfelelő minőségű ve-

tülékfonalat adtak ki. 
— Igy nem tudom a 

vállalásomat teljesíteni. 
— jelentette a művezető-
nek, mutatva a vetülék-
fonal minőségi hibáit. 

Másik vetüléket ka-
pott, s jól haladt a mun-
kával. Fürtön Józsefné 
cérnázó november 7. 
tiszteletére 100 százalé-
kos minőségi munkát 
vállalt, — szavát a for-
radalmi műszak első 
napján, már beváltotta. 

Palotás László 

197 százalékra (okozta 
teljesítményét 

Az Április 4. Cipész KSZ-ben is 
ünnepélyesen indult be a forradal-
mi műszak. Valamennyi szövetke-
zeli tag meg fogadta, hogy a mű-
szak alatt még kiemelkedőbb telje-
sítményt ér el. Az ortopad részle-
gen lelkes munka folyik, hogy 
mennyiségileg és minőségileg is fe-
lülmúlják eddigi eredményüket. Itt 
dolgozik Németh Lajos, aki a ma-
gakészítette cipőmodelleket, ponto-
san, méret szerint szabja. Teljesít-
ményét a régebbi 160—170 százalék-
ról a forradalmi műszak első nap-
ján 197-re fokozta. 

Elsőrendű minőségi munkás Né-
meth Lajos és ludasát átadja má-
soknak is, hogy ezáltal még jobb 
hírnevet szerezzenek szövetkezetük-
nek. Kiváló munkájával hozzá já-
rult, hogy az ortopad részleg átlag-
teljesítménye 135 százalékra emelke-
dett a tegnapi napon. 

Kimagasló mtmkasikerek 
a Jutaárngyárbau 

A Szegedi Jutaárugyárban a hét-
fői napon ünnepélyesen köszöntöt-
ték a dolgozókat abból az alkalom-
ból, hogy november 7. tiszteletére 
forradalmi műszakot tartanak. Mű-
szakkezdés előtt nagy sürgés-for-
gás volt az üzemrészekben. A mű-
vezetők a gépeket vizsgálták, a fo-
nók és szövök is előkészületeket 
tettek, hogy egész napon át zavar-
talanul dolgozhassanak. 

Már a kora délelőtti órákban 
nagyszerű eredményekről számoltak 
be az üzemrészek művezetői. A vetű-
lékcsévélőben Vida Pálné délelőtt 
10 óráig 80 kg-os tervelőirányzatát 
91 kg-ra teljesítette. A fonóban 
Bodor Jánosné teljesítménye is 
szépen emelkedett: az első nap 17 
ki logrammal haladta túl a tervét. 
Hucsek Vera i f júmunkás is kitett 
magáért a forradalmi műszak első 
napján. 200 ki logramm helyett 237 
kilogramm fonalat termelt. Fodor 
Anna az előfonóban az első négy 
óra alatt 77 ki logrammal teljesí-
tette túl előirányzatát. 

A kétgépes szövőnők közül Már-

ta Jánosné teljesítménye emelke-

dik, aki kifogástalan minőségű szö-

vetet gyártott. Délelőtt 10 óráig 45 

méter helyett 67 métert készített, 

Rácz Isvánné 19 méter elsőrendű 

szövettel adott többet terven felül. 

Lehetne még tovább sorolni azo-
kat a szövő- és fonómunkásokat, 
akik szép termelési eredményükkel 
már az első napon hozzájárultak a 
forradalmi műszak sikeréhez és 
ahhoz, hogy az üzem tervét ezen a 
napon 104.6 százalékra teljesítette. 

II forradalmi műszak alatt 
túl akarja szárnyalni 

felajánlását 

A „Felszabadulás" Asztalos KSZ-
ben Szabó Ferencet jól ismeri min-
denki. Szorgalmával és a minőségi 
munkájával kitűnik munkatársai 
közül. Fokozatosan emeli termelésit 
is. November 7. tiszteletére 148 szá-
zalékos teljesítményt vállalt és 145 
százaléknál tart. 

Laboratóriumi asztalokat készit. 
Közvetlen a géptől kapja az aszla. 
lok darabjait, gondosan átvizsgál-
ja azokat, s azután hozzálát a ré-
szek összeállításához. Nagy figye-
lemmel végzi munkáját, hogy min-
den darab pontosan a helyére ke-
rüljön, munkája minősége kifogás• 
talan legyen. Az ő példáját követik 
a szövetkezet dolgozói és a forra-
dalmi műszakban igyekeznek az ed-
diginél több és jobb munkát vé-
gezni. 

Eredményes szakmai továbbképzés a Szegedi Gőzfűrészeknél 
(Tudósítónktól). A Szegedi Gőz-

fűrésznél a mul t év őszén kezdő-

dött el a rendszeres szakmai okta-

tás. Háromhónapos általános alap-

ismereti tanfolyamot indítottak be, 

amelynek a célja az volt, hogy az 

üzem dolgozói megismerjék a fa-

anyag feldolgozásával kapcsolatos 

általános ismereteket. Az első kí-

sérlet nem nagy eredményt hozott, 

mert a dolgozók egyrésze a tanfo-

lyam első előadásai után távol ma-

radt a további foglalkozásokról. Az 

oktatásfelelős nem ellenőrizte kel-

lőképpen az előadókat, akik — 

mint később megállapították — 

nem készültek fel kellően az elő-

adásokra. Ezért nem tudták az 

előadásokat érdekessé, színessé 

tenni és ez volt a lemorzsolódás 

egyik legfőbb oka. 

Az első tanfolyam tapasztalatai 

alapján indult be ez év tavaszán a 

sztahánovista keretfűrészes tanfo-

lyam. Ezen 22 keretfűrészes, illetve 

keretfűrésznél dolgozó segédmun-

kás vett részt. Erre a tanfolyamra 

az oktatási felelős már előre elké-

szítette az oktatás . tematikáját , 

melynek segítségével az előadó 

már hetekkel előbb tudta, hogy 

mikor és miből tart előadást, s volt 

ideje az alapos felkészülésre, 

A tanításban a művezetőkön 
kivül résztvettek az üzem leg-
jobb sztahánovista keretfűré-
szesei — Lebák Lajos, Sörös 
Ferenc, Daróczi János — is, 
akik sokéves tapasztalataikat 

adták át munkatársaiknak. 
A jól megszervezett oktatásnak 
meg is lett az eredménye: a há-
romhónapos tanfolyam alatt egyet-
len lemorzsolódás sem volt és 
m ind a 22 dolgozó eredményesen 
végezte el a tanfolyamot. Igy pél-
dául Ábrahám István, Oravecz Ist-
ván keretfűrészesek, ma má r mint 
mesterek végzik munká juka t és 
átlagteljesítmény százalékuk 125— 
130 szazalék között mozog. Ezek az 
elvtársak a 26—28 forintos napi 
segédi kereset helyett, ma már 35 
—40 forintot keresnek, mint ke-
retfűrészes mesterek. 

A szakmai továbbképzés érdeké-

ben a keretfűrészesek után június 

hónapban megkezdődött a körfű-

rész szaktanfolyam is 25 hallgató-

val. Négy hónapon keresztül ta-

nulták körfűrészeseink a magasabb 

nívójú technikát. Ennél az okta-

tásnál az előadók még jobban fel-

készültek. Megvitatták egymás kö-

zött a menetközben előforduló hiá-

nyosságokat és segítették egymás 

munká já t . A tanfolyam hallgatói i 

és oktatói együttesein minden hó-
napban munkaközösségi értekezle-
tet tartottak, ahol értékelték az 
elvégzett munkát . Az oktatók egy 
része itt is, a keretfűrészes tan-
folyamhoz hasonlóan, az üzem leg-
jobb körfűrészesei közül kerültek 
ki: Tótpál Imre, Hódi I I . Ferenc, 
Körmöczi Ferenc sztahánovista 
körfűrészesek. Az eredmény: a 24 
hallgató sikeresen letette a vizsgát. 

Október 20-án kezdődött a mű-

vezető alapképző tanfolyam, 

ahol hét üzemi dolgozót képe-

zünk ki művezetőnek. Megta-

nul ják a gyártás folyamatát, 

ezen belül megismerkednek a 

gyártás irányításával, a feldol-

gozandó fának a technológiá-

jával . 

Az egy évre terjedő tanfolyam 
minden egyes előadása előre pon-
tosan be van ütemezve és úgy az 
előadók, mint a hallgatók meg-
kapják az egész tanfolyam anya-
gát. Az előadók felkészültségét az 
oktatási felelős minden egyes al-
kalommal ellenőrizni fogja, de 
ugyanakkor figyelemmel kíséri a 
hallgatók munká já t is. Igy folyik 
a szakmai továbbképzés a" Szegedi 
Gőzfűrésznél munkaeredményeink 
további növelése érdekében. 

Barát János 


