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Falusi esték a szegedi járásban 
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Jobb minőségű árut 
a fogyaszlóknalc 

A Szegedi Ruhagyárban az utób-
bi időben megszaporodott a selejt. 
Üzemünk dolgozói azonban meg-
értve kormányunk programm.iát, 
harcot indítottak a minőségi áru-
ért. November 21-én Áron József, 

s z E_ G E_n_E L E_ 7 É_ B_ 0 L 
Károm éve lépte át a gyár küszöbét — ma sztahánovista 
Férje mellett ült és 

figyelmesen hallgatta az 
előadó beszédét. Egy-
szer csak nevén szólitot-

Munkaérdemrendes sztahánovis- i fák. Mint, aki diómból 

tánk a hangos hiradón keresztül 
felhívást .intézett az üzem vala-
mennyi dolgozójához a jobb minő-
ségű munka érdekében. 

Jfapról-napra felvetődik az a 
kérdés üzemünkben, hogy gyenge a 
tervteljesítés — mondotta Áron 
elvtárs — s az áru nem felel meg 
a minőségi követelményeknek. 
Ugy érzem, hogy ezen ncl.ilnk kell 
gyökeresen változtatni. Azon kell 
lennünk, hogy helyreállítsuk üze-
münk hírnevét és minőségi árut 
adjunk népgazdaságunknak és a 
fogyasztóknak. 

Kerepesi elvtárs szalagjának 
dolgozója vagyok. Termelésem ha-
vonta átlagosan 160—170 százalek. 
Munkám minősége hosszú hónapo-
kon keresztül száz százalékos. Az 
üzem valamennyi dolgozóját most 
versenyre hívom a negyedik ne-
gyedévi terv sikeres befejezéséért. 
Különösen a szabászat dolgozói-
nak szólók, akiken döntő mérték-
ben múlik a szalagokban lévő dol-
gozók minőségi és mennyiségi 
munkája. Ezzel akarom elősegíteni 

. kormányunk programmjának si-
kerét". 

Al ig hangzott el Áron József 
elvtárs felhívása, máris ű j , k ivá ló 
sztahánovista jelentkezett. Engi 
Pálné, aki csatlakozott Áron J ó 
zsef felhívásához. 

Mikrofonon keresztül igy szólt a 
dolgozókhoz: 

A Kerepesi-szalag dolgozói ne 
vében örömmel csatlakozom a 
mozgalomhoz és ígéretet teszek, 
hogy minőségi munkát végzünk". 

Ezután Csanádi D^sső szakmány 
diszpécser beszélt: 

„Nem lehet a Ruhagyár egyetlen 
dolgozója előtt sem közömbös, hogy 
miiyen minőségű árut adunk dol-
gozótársainknak. A cél el rése ér-
dekében megerősítjük a társadalmi 
ellenőrzést, újraszervezzük a Zsé-
dely-mozgalmat. Termcnklnt ét 
egyénenkint szemléltető kimutatási 
fektetünk fel, ahol minden dolgo-
zó naponta tájékozódhat termelés! 
eredménye és minőségi munkája 
állásáról. Ra szükséges, a minőség 
javítása érdekében megszervezzük 
a munkamódszerétadást is. A sza-
bászat minden dolgozójának meg 
kell érteni, hogy az ő munkájuk 
adja meg a lehetőséget, hogy a 
gyártásban mindenhol javuljon a 
minőség. 

A jövőben csak kifogástalan 
szabványt fogadunk el. Hozzon ez 
a most elindított mozgalom döntő 
fordulatot a ruhagyári dolgozók 
minőségi munkájában. Legyen min-
den dolgozó jelszava: „Jobb minő-
ségi árut a fogyasztóknak1" 

A mozgalom elindulásának nap-

jától kezdve a Ruhagyár minden 

egyes dolgozója nagy gondot fordít 

a munkadarabok minősegére. 

ébred, tétován felállt, 
s az emelvény felé in-
dult. Nem nczett kö-
rül, pedig, ha ezt meg-
teszi, meglátta volna, 
milyen szeretetteljes pil-
lantásokkal kisérik mun-
kát ársai. — Megérde-
melte a sztahánovista 
kitüntetést. Jól dolgo-
zott. — Ezt mondta a 
sok beszédes szempár, 
meg a felcsattanó taps 
is, mikor Dotos István-
né, a Szegcdi Cipőgyár 
bélésszabásza átvette 
az augusztus 20-i ün-
nepi pdrtnapon a szta-
hánovista oklevelet. 

Az oklevéllel egy bo-
rítékot is átnyújtottak 
neki. Ez egy beutaló-
jegyet tartalmazóit, az 
ország legszebb üdü-
lőjébe. „Galyatető, szla-
liánovista üdülő". — ezt 
olvasta a beutalóról, 
szinte hihetetlen volt 
számára, hogy ö elme-
het. erre a gyönyörű 
helyre, amelyről már 
olyan sok szépet hal-
lott. Még akkor sem 
akarta elhinni, mikor a 
vonat arrafelé robogott 
vele és férjével, — mert 
együtt mentek. 

Az alig 23 éves fia-

dalasszony sokszor el-

gondolkodik munkáján. 

•Gondoldtban újra vé-

Iglgjárja azt az utat, jgíűjarjq azt az uxai, 
fomelyert eljutott a szta-
hanovista cím elnyeré-
séig. 

í 
cipő 

'atlan voltam a 
ízakmában. — 

mondja Botosné. — De 
azért bálran léptem át 
a gyár küszöb í ezelőtt 
három esztendővel. Csak 
egy gondolat foglalkoz-
látott, meg egy kicsit 
aggasztott is. Férjem 
helyére kellett állni, aki 
akkor bevonult katoná-
nak. ö pedig kétszeres 
sztahánovista. 

Nem ment könnyen a 
munka, de sikerült, le-
küzdenie minden ne-
hézséget fíotosnénak. 
Akart első lenni, akar-
ta, hogy büszkék legye-
nek rá. Az akarat nála 

félsikert jelent, Igy dol-
gozik ma is. 

A galyatetői üdülés 
óta már eltelt egy-két 
hónap. Uj erővel, új len-
dülettel dolgozik azóta 
ez e kedves fiatalasz-
szony. Versenyre kelt 
férjévél, aki felsőbőr-
szabász és aki egyben 
tanítómrSlere is volt kez-
detben. Tőle tanulta meg 
a mintahil szabás mű-
vészetét. Most naponta 
169 pár bélést is kiszab. 

Alig egy hete, hogy 
egy fényképész megje-
lent a szabász teremben. 

öt kereste, mint egyik 
legjobb dolgozót, hogy 
lefényképezze. A képet, 
amikor elkészült, őröm-
mel vitte haza. Kisfia, 
a hét esztendős Pityuka 
igy szólt hozzá: 

— Édeském, — mert 
igy szólítja anyját. Az 
iskolában a dicsőségtáb-
lán is ott van a ké-
ped, meg apáé is és nem-
sokára az enyém is oda 
kerül. Megmondtam 
ugye, ha sztahánovista 
leszel, én akkor élta-
nuló leszek. 

Valóban Botos Pityuka 
a legjobb tanuló abban 
az osztályban, ahova jár. 
Negyedévi bizonyítvá-
nyában csak egyetlen 
4-cs osztályzat van. Pél-
dát vesz szüleiről és 
erős akarattal tanul. 

Sok, neves szakmun-
kást túlhaladt már Bo-
tos Istvánné munkájá-
val. Szorgalmáért ha-
mar megszerette min-
denki az üzemrészben. 
Az új dolgozók is bál-
ran kérnek tőle segít-
séget. Most három fia-
tal van mellette és azo-
kat oktatja. 

— Nem sokára engem 
fognak ismét tanítani, 
— újságolja. Kérdően 
nézek rá. — Igen, mert 
nem bélésbőrt, hanem 
felsőbőrt, kell szabnnm 
ezután. Erre is a fér-
jem tanit majd. 

Bízilc benne, hogy jól 
megtanulja a felsőbőr 
szabását is Botos Ist-
vántól. Büszke is, hogy 
férje ilyen jó szakmun-
kás. Neki is minden 
vágya, hogy azzá vál-
jon. (RIKK) 

z Űjszegedi Kender-Lenszövő Vállalat 

DlSZ-fiataljai „Minőségjavító ifjúsági műszaka-hal 

készülnek az új vezetőségválasztó taggyűlésre 

Jobb áruellátást 
a külvárosok 
Népboltjaiban 

Szeretném, ha az alábbi pana-
szomra az illetékesek felfigyelné-
nek és sürgősen orvosolnák: 

A Cserzy Mihdly-utcai 89-es 
Népboltnak a Kenyérgyár olyan 
rendszertelenül szállítja a kenye-
ret, hogy azt már jogosan kifogá-
solják a dolgozók. A Népbolt reg-
gel fél 8-tól fél 2-ig, majd délután 
i órától 6 óráig van nyitva. Szám-
talan esetben megtörtént már, hogy 
a kenyérgyár kocsija zárás után, 
háromnegyed 2-kor szállítja a 
kenyeret népboltunknak, amikor 
az már zárva volt. Így egész dél-
előtt kenyér nélkül vagyunk ezen a 
területen. Egyik szombaton pél-
dául az esti zárás előtt egy órá-
val, fél 5-kor jött a kenyeres ko-
csi. Természetesen ilyenkor sor-
baállás, veszekedés, tolongás van. 
Azt a kenyeret, amely egy óra 
alatt, tehát zárásig nem fogyott 
el, azt hétfőn, kedden, megvehet-
jük szikkadton, mert másmilyet 
nem kapunk a boltban, hiszen an-
nak is el kell fogyni. 

Választ kérünk arra, miért nem 
hozzák a kenyeret reggel 8—10 
óra között, mint ahogy azt a sze-
ződés szerint kellene. 

Megjegyzendő még az ls, hogy a 
Cserzy Mihály-utcdban és környé-
kén, több üzem van, ahonnan a dol-
gozók ebédszünet alatt sokszor 
mennek kenyérért, de ebben az 
időben nincsen, legtöbbször nem 
kapnak. 

Kérjük az illetékeseket, gondos-

kodjanak róla, hogy ne csak a bel-

városi árudálc kapjanak meg min-

dent időben, hanem úgy minőség-

ben, mint mennyiségben, a város 

külterületén lévő árudák is, hogy 

az arra lalió dolgozók a lakásuk-

hoz közel lévő drudában be tud-

ják szerezni mindennapi szükségle-

tüket. 

a Cserzy Mihdly-utcai lakók 
nevében: 

TARJÁNYI BÉLÁNÉ 

A DISZ alapszervezeTeinek életé-

ben újabb álloméit, újabb mérföld, 

követ jelentenek a röv desen iezaj. 

lö vezetőségválasztó taggyűlések. 

Az Ujszegedi Kender-Lenszövő Vál-

lalat DJSZ fiataljai már felmérték 

ennek az eseménynek a jelentősé-

gét és a legutóbbi taggyűlésen eL 

ihatározták, hogy deeember 5-tel 

18-ig .íjMiiiő.égjavító if júsági mü-

y méL 

vezet 3-

aggyüiésre. A vállalat 

D ISZ szervezetének vezetősége lel-

K a h e f e j s s ő d l k esz E l s ő B é k e k ö l c s ö n 
öíöíliüs s o r s o l á s a 

A z Á l l a Mi K5nyv !c r jesz !5 V á l l a ' a t k S n y v k i á i l í ás t rendez 

I l á ram nap ó la minden nap zsúfolásig megtelik emberekkel a 
Szegerii Á l lami Nemzeti Színház, ahol az I . Békekö'ozön ötödik hú-
zása történik. A b í r o m nap alatt számos szegedi ilo'gozót ért az a 
szerencse, hogy többszSrSbcn vissza'iapta azt az összeget, amelyet az 
á l lamunk adott kötésűn. M a ú j ra megtelik emberekkel a színház és 
több m'n t ezer do'gozó lesz szemtanúja annak a jelenetnek, amikor 
az úttörők kihúzzák a 100.003 forintot nyerő kötvény számát. 

kes örömmel fogadta az i f j ú i ág 

alulról Jövő kezőieményezősit és 

ígéretet te?t arra, hogy ezt a moz. 

gaimat minden erejével támogatni 

fogja. Az üzem DISZ szervezetének 

vezetősége már eddig i® jórészben 

valóra váltotta ígéretét, mert a ' 

mennyiség és a minőség fokozása 

érdekében minden eszközzel segíti 

a fiatalokat azért, hogy a minőség 

megjavítása terén kiváló ereimé, 

nyek sziiKtíiessenek a z üzemben. 

Az élenjárók népszerűsítése érde-

kében a legszélesebb körben alkal-

mazzák a szemléltető ag'tációt, a 

hangoshíradót éa a faliújságot. 

Ugyanakkor go doskodr.ak arról ís, 

hogy már a műszak megkezdése 

előtt is> de a!ati ' 3 a fiatalok minél 

nagyobb számiban vegyenek részt o 

politikai iskolákon a szemináriumo-

kon. 

Sz'kora Sándor. 

az Ujszegedi Kender-lenszövő 
V. D ISZ szervezete 

Új üzemel !é:esí?e t 
az Állami Fodrász Vállalat 

Az Állami Fodrász Vállalat a 
Sztálin-körút 30., a Kö'c.ey-uksn 1. 
szám a'at i üz.lnle után most meg-
nyitotta az Oroszlán-utca 4. szám 
n.Vt'i női fodrász és kozmetika üze-
mét is. 

A 1-o-mány rrogrammj 'nak meg-

(VaV'aítása so án s az r'rtészá1 ílns 
utón jelentöS"n rorgnövekedetf n 

jdolgozó nők igénye ív ü "P p n ezért 
tez Ál'ami Forirá z Vállalat ere-re 
'több lirieVf é» itt-jntt nvit azért, 
hory n dolgozó nők növekvő fodr*>_ 

Szegoden a K IOSZ Klau iáUér i 
helyiségében az Állami Kö..yvter-
jesztö Vállalat novemi.er 28 tói do-
censi cr 6-ig kö.iyvk áilí ás; re.rdvz 
A kiállítóé mindennap d lelőtt lü 
órától este 7 óráig van nyitva . 

A Könyvterjesztő Vállalat a 
könyvkiállítás ke.etében december 
2-án. esle 6 órai kezdettel kívánság-
ankétot rendez. Az fiukét keretéb?n 
Jászberényi József elvtírs, „ Szén-
irodalmi Könyvkiadó igazgrtója és 
Farkas Anna elvtársnő, az If júság' 
Könyvkiadó igaz'-atéia ismertetik 
kiadóik 1954-es k 'a 'ás i terveit 

Azokat a szeífedi dolgozókat, akik 
ezen nz ankétem részt veszlek, a--
n kéri az ÁltenT Könyvteri"sztő 
Vállalat szépirodalmi és ifjúsági 

könyv kiadói, hogy mondják ol. 
milyen könyvek nyertek meg tet-
stéüikct 1953-fcan. Milyennek taíál-
jáfc a könyvek kiállító., át, mit hiú -
nyolnak a ma magyar Irodalomból 
milyen témájú könyveket olvasnak 
legszívesebben mi a véleményük é j 
milyen javaslataik vannak az If-
júsági Könyvkiadó „Hátáért és s-a-
bnc'f-ágért" sorozatáról, az Ifjúsági 
regények területén mit vérnek 
í ók t ó l hogyan haíznó' ják fel o'-
vnsmányrrkaf munkój"kban? A 
gyamrkek nevei'"e terén m : ly»n 
segítséget jelentenek nz ifiúsági 
könyvek, regények, milyen téma. 
köri kiegészítést Javasolnak 1954-re 
a kiadóknak 

Eqyetáiói d ' ák l lub 

iget tegyen. 

! ozmettkai igénycinek ele. 

Nemrég nyílt meg az egyetemi és fáisko'ai d iákklnb a í. 
nics-tér 12. szám alatt. Az egyetemi és főiskola! kal 'gaiók kényeim 
szórakozva tölthetik itt el szabadidejüket. A d lákk 'ub tl 'lutánon!-: 
fél 3-tól este fél 11-ig, szombaton éjCcl'g van nyitva. Hétfőn srü"rr 
A kényelmesen berendezett társalgóban a ha!'gr.tók h i v a t h a t j á k 
rádiót, gramofont, sakkozhatnak, zongorázhatnak. Az <-' --"Vrguib 
nyugodtan olvashatnak. A b " ff ében d >"3 smeményeiret b(V?t.} Iá-
tokat vásárolhatnak. a diákok. (Liebuiünn Bőiu feivé ejei, Fény- Szöv i 


