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A tuberkulózis kórokozójának felfedezője 

K o c h R ó b e r t 
1 1 0 é v e a n n a k > hogy 1843 de* 

1 cember 11-én megszületett 
Koch Róbert, az orvostudomány 
úttörője, Pasteurrel együtt az or-
vosi mikrobiológia megteremtője. 

A fertőző betegségek kutatására 
létesített berlini Koch Róbert In-
tézet egyik szobájában berendeztek 
egy kis gyűjteményt, mely Koch 
Róbertnek pályája kezdetén, woll-
steini körorvos korában használt 
primit ív laboratóriumi felszerelését 
mutat ja be: a feleségétől születés-
napjára ajándékba kapott mikro-
szkópot, egérketreceit, különböző 
baktérium táptalajait , műszereit és 
készítményeit. Bámulatos szívós-
sággal folytatta mostoha körülmé-
nyei dacára vidéki körorvos korá-
ban a fiatal Koch Róbert úttörő ta-
nulmányait . 

1876-ban egycsapásra híressé 
lett, amikor beszámolt a boroszlói 
egyetem orvostanárai és. a nagy-
terű Ferdinánd Cohn botanikus 
professzor előtt kísérleteiről, me-
lyek kimutatták a lépfene bacillus 
testében keletkező idegen ellenálló 
spórák járványterjesztő szerepét. A 
baktériumokkal akkor még első-
sorban a botanikusok foglalkoztak, 
? betegségokozó mikróbák tulaj-
donságait Pasteur és Koch Róbert 
és tanítványai ismerték feL 

Míg Pasteur és iskolája a ve-
szettség, a lépfene, a sertésorbónc-
ellenes védőoltási eljárások kidol-
gozásával váltak az emberi hala-
dás pionírjaivá, úgyhogy szerény 
becslés szerint ls Pasteur felfede-
zései egymagukban felértek a 
Franciaország részéről Poroszor-
szágnak fizetendő 5 mil l iárd fran-
cot kitevő háborús jóvátétellel; 
Koch Róbert nagy érdeme abban 
rejlik, hogy a baktérium festési, 
íotografálási és tenyésztési eljárá-
sok felfedezésével az addig hasz-
nál folyékony táptalajok helyett 
szilárd, illetve kocsonyás tápanya-
goknak alkalmazásával, a színte-
nvésztés biztos módszereinek kidol-
gozásával 6 maga és iskolája a kór-
okozók egész sorát fedezte fel. 

Koch Róbert tanítványai te-
nyésztették kl és különítet-

ték el a diphteria. a typhus bacil-
lusát, a száj- és körömfájás viru-
sát. Maga Koch Róbert a kolera 
és a tuberkulózis-bactllus felfede-
zésével tette nevét halhatatlanná, 
tanítványa. Behring, a diphteria és 
tetanus szérum előállításával, 
Ehrlich a salvarsan felfedezésével 
vált az emberiség jótevőjévé. 

Koch Róbertnek több kötetben 
összegyűjtött munká i közül legna-
gyobb jelentőségű az a 70 oldalas 
tanulmány, mely 1882-ben a tu-
berkulózis kórokozójának felfe-
dezésével és a kísérletes fertőzésre 
vonatkozó vizsgálatokkal foglalko-
zik. Világraszóló felfedezése ells-
meréseül Berlinben a Birodalmi 
Egészségügyi Hivatalban laborató-
riumot ál l í tanak fel számára, ahol 
most már tanítványaival együtt 
zavartalanul napi 16—18 órát tölt-
hetett kémcsővei és kísérleti ál-
latai között. A Berlini Egyetemen a 
közegészségtan és bakteriológia pro-

fesszora lesz és kü lön kórházi osz-
tállyal kapcsolatos kutató intézet 
is készül számára a fertőző beteg-
ségek tanulmányozására, mely ha-
lála óta az ő nevét viseli. 

A fertőtlenítés kísérletes vizsgá-
latával a járványvédelmi gyakor-
lat számára fontos módszereket 
dolgoz ki, készülékeket is kon-
struál és a közegészségügy: a ta-
laj. a víz, és a levegő hygiéne te-
rületén is maradandót alkotott. 

A tuberkulin előállításával, me-
lyet kezdetben Kochin-nak nevez-
tek, a betegség felismerése terén 
jelentős haladást ért el, de ugyan-
akkor sok támadásban is volt része 
amiatt, hogy ezt a diagnisztikailag 
értékes tuberkulin készítményt bíz-
tató állatkísérletei a lapján gümű-
kóros betegek gyógyítására is fel-
használta. Kétségtelen azonban, 
hogy az e téren ért csalódásai da-
cára a mai sikeres gyógyszeres ke-
zelése a tuberkulosisnak, csak 
Koch Róbert kísérleti kutatásai-
nak alapján fejlődhetett ki. 
/C A éves korában, munkabírása tel-

jében leköszönt az egyetemi 
katedráról, de kutatásait tovább is 
folytatta: ezekért 1905-ben a Nobel-
dí j koszorúját is elnyerte, sok nem-
zetközi kitüntetés mellett. Beteg-
sége dacára még tengerentúli ku-
tató expedícióra is vállalkozott és 
tanácsadóként működöt t a járvá-
nyos betegségek leküzdése érdeké-
ben. 

. 1910 má jus 27-én halt meg Ba-
nenben, tetemét kívánságára el-
hamvasztották, az urna a berlini 
Koch Róbert Intézet mazuleumá-
ban van, abban az intézetben, 
mely az ő halá lával sem szűnt meg 
a mlkroblóliógiai kutatás egyik 
legfőbb fellegvára lenni, ahol szá-
mos magyar orvos sajátította el a 
mikrobiológiai kutatás módszereit. 

Lőte professzor magának Koch 
Róbertnek a laboratóriumában dol-
gozott, én magam má r csak a ta-
nítványai által azóta is évente ren-
dezett hygiénés-bakteriológlai szak-
tanfolyamon vettem részt 1928-ban 
és az egykori résztvevők közül 
ma van, aki professzor lett Nan-
kingban. orvostábornok Konstanti-
nápolyban, professzor Szófiában, 
Koppenhágában és egykori tanfo-
lyamtársaim között van a Sztálin-
díjas Jermoljeva doktornő is, a 
szovjet penicillin előállítója. 

T7" och Róbert tanítása és Isko-

Iá ja még ma ls él. kutatásai-

nak eredményeit, melyek közül a 

nagyközönség elsősorban a tuber-

kulosis bacillus felfedezését is-

meri és értékeli, élvezi az egész 

emberiség. Magyarországon a fel-

szabadulás óta sikerült a gümőkór 

halálozást felére lecsökkenteni. E 

téren még mindig van Koch Róbert 

szellemében tenníviló, mert 1940-

ben még közismert volt, hogy min-

den félórában meghalt egy ember 

Magyarországon tuberkolósisban. 

Kanyó Béla 

egyetemi tanár 

A kormányprogramm helyi megvalósítása 
lendületesebb munkát követel a Városi Tanácstól 

Szerdán délután rendkívül i ülést 
tartott Szeged Város Tanácsa. A 
tanácsülés megvizsgálta azoknak a 
feladatoknak végrehajtását, melyek 
a Központi Vezetőség júniusi ülé-
sének határozatai, a kormánypro-
gramm megjelenése alapján a he-
lyi tanácsra hárulnak. Az ülésen 
résztvettek a tanácstagokon kívül a 
helyiipari vállalatok, kereskedelmi 
szervek vezetői, a tanács egyes osz-
tályának dolgozói s ra j tük kívül 
igen sok érdeklődő ls. 

A tanácsülés előadója Dénes 
Leó elvtárs, a végrehajtó bizottság 
elnöke volt, aki beszámolójának 
első részében arról beszélt, hogy a 
fokozódó feladatok, 

a kormányprogramm helyi 
megvalósítása lendületesebb 
munkát , nagyobb önállóságot 
követel meg a tanácstól minden 

vonalon, 

amit elő kell segíteni a felsőbb 
szerveknek. Ezután részletesen be-
szélt a tanácsi vállalatok s a kis-
ipari szövetkezetek munká járó l 
melyek a jövőben legkevesebb 60 
százalékban Szeged lakossága szük-
ségleteinek közvetlen kielégítése 
érdekében kell, hogy végezzék 
munká jukat . Ugyanakkor hangsú-
lyozta azt is, hogy meg kell javí-
tani a helyiipar anyagellátását s 
lehetővé kell tenni, hogy a szegedi 
üzemekből kikerülő hulladékanya-
got helyileg dolgozzák fel s ebből 
elégítsék ki a helyi szükségleteket 
s csak a fennmaradó mennyiséget 
adják ét a MÉH-nek. 

Áttérve a beszámoló a lakosságnak 
élelmiszerrel és iparcikkel való el-
látásának tárgyalására, megállapí-
totta, hogy az elért ' eredmények 
mellett meglévő hiányosságok meg-
szüntetésének egyik előfeltétele, 
hogy a tanács hatáskörét kUérjesz-
szék a kereskedelmi élet területén 
a bolthálózat kiszélesítésére és 
szükséges az, hogy az árualaDterve-
zetek megállapításánál, szétosztá-
sénál kikérjék véleményét. Ezután 
a lakosság szociális és kulturális 
körülményeinek megjavításával 
foglalkozott Dénes elvtárs, ma jd 
bejelentette, hogy 

az egészségügyi ellátás további 
javítása érdekében a városi ta-
nács megkapta a volt honvéd-
kórházat s ezzel nagymérték-
ben szaporodik a kórházi ágyak 

száma. 

Ebből a szempontból Szeged az or-
szág egyik legjobban ellátott vá-
rosa lesz. 

Rendkivüii tanácsülés Szegeden 
A mezőgazdasági feladatokról 

szólva az őszi mélyszántás és a be-
gyűjtés területén mutatkozó elma-
radás behozását sürgette s beszélt 
a termelőszövetkezetek feladatai-
ról, az állattenyésztés fejlesztésé-
vel és a kertészeti gazdálkodással 
kapcsolatosan. Beszélt a termelő-
csoportok eredményeiről, melyek 
során a Haladás ért el legjelentő-
sebb sikert, ahol 

a terményben és pénzben ki-
adott juttatás értéke munka* 
egységenkint meghaladta a 36 

forintot. 

Befejezésül arról beszélt, hogy a 
tanács munká j ának még sikeresebb 
végzéséhez szükséges a tanácsta-
gok aktívabb tevékenysége, a tö-
megkapcsolat további szélesítése ls. 
Hozzáértő káderekkel meg kell 
erősíteni a tanács egyes osztályait 
és a párthatározatok, a kormány-
programm megvalósítására kell 
összpontosítani minden erőt. 

A beszámolót követő vitában 
többen felszólaltak, javaslatokat, 
kérelmeket terjesztettek elő s fel-
hívták a végrehajtó bizottság fi-
gyelmét több fontos feladat meg-
oldására. Komócsin Anta l felszóla-
lásában a többi között bírálta a 
Szegedi Tervező Irodát, mert a 
200 ú j lakás építéséhez szükséges 
tervek egy részét még nem készí-
tette el. Ez a Jósika-utcai építke-
zésnél akadályozza a munka to-
vábbi gyors előrehaladását. Ennél 
az építkezésnél már emeletmagas-
ságban tartanak a munkával . Fo-
dor István, a Haladás termelőszö-
vetkezet elnöke bejelentette, hogy 
a szövetkezet tagjai közül 26-an 
családi házat akarnak 'építeni. 

Ehhez tervek elkészítése vol-
na szükséges, de ezt egyelőre 
nem tudják megkattni a Ter-

vező Irodától. 
A továbbiak során felhívta a ta-
nács figyelmét, hogy a volt jár-
ványkórház, melyet az Erdőgazda-
ságnak Utaltak ki iroda céljára, 
üresen ál l hónapok óta s ott ille-
téktelen személyek romboló mun-
kát végeztek s ennek további el-
harapódzását meg kell akadályoz-
ni. Bárdos Miklós tanácstag fel-
szólalása során városépítészeti és 
kulturális kérdésekkel foglalkozott. 
Utána Lajos Sándor, Csurl Mihály 
és Dunai József tanácstagok szó-
laltak fel, ma jd Zomborl János elv-
társ, a Városi Pártbizottság tit-
kára, a végrehajtó bizottság tagja 
szólalt fel. Felszólalásában elmon-

dotta,. hogy a Központi Vezetőség 
júniusi határozata óta jelentős Vál-
tozások történtek városunk életé-
ben, kedvezően alakultak a dolgo-
zók életkörülményei ls. Ugyanak-
kor az elért eredmények mellett rá 
kell mutatn i a hiányosságokra — 
mondotta. Zombori elvtárs felszó-
lalásának ebben a részében foglal-
kozott a kereskedelem kérdéseí-
vel s 

bírálta a tanács kereskedelmi 
osztályát, mert nem tesz meg 
mindent s nem harcol eléggé a 
lakosság jobb ellátásának biz-

tosításáért. 

Zomborl elvtárs foglalkozott egyes 
vállalati vezetők helytelen maga-
tartásával, ak ik akadályozzák a 
kormányprogramm gyors végre-
ha j tásá t Példának hozta fel Boda 
József elvtársat, az Erdőgazdaság 
szegedi igazgatóságának vezetőjét, 
aki vonakodik átadni a Roosevelt-
téren lévő általuk lefoglalt lakás-
helyiségeket. A hónapokkal ezelőtt 
számára biztosított pénzt nem hasz-
nálta fel annak érdekében, hogy a 
tanács által kijelölt helyen rendez-
ze be az igazgatóság irodáit. Az 
Erdőigazgatósághoz hasonlóan több 
más vál lalat van még Szegeden, 
akik húzzák-halasztják a lakások 
átadását, melyben jelenleg vannak 
és ebben hibásak az illető minisz-
tériumok is, mert nem ellenőreik a 
Népgazdasági Tanács Idevonatkozó 
rendeletének végrehajtását. 

A következő felszólaló Molnár 
András tanácstag volt, aki az utak 
karbantartásáról beszélt. Javasolta 
a végrehajtó bizottságnak, hogy a 
lehetőséghez képest tegyen intéz-
kedést a Boross József-utcai köve-
zet megjavítására és a Cserepes-
sori úttest rendbehozására. Gazdag 
János bírálta a tanács mezőgazda-
sági osztályát, mert az Alkotmány 
termelőszövetkezet részére nem 
adott meg minden szükséges se-
gítséget s 

nem segítették eléggé m zár-
számadás elkészítését sem. 

Felszólalt még a tanácsülésen Te-
mesl János, Katona Antal , Holnat 
Gyuláné és Kövesdi Pá l tanácsta-
gok, majd Dénes Leó elvtárs vála-
sza után Tombácz Imre elvtárs, a 
végrehajtó bizottság elnökhelyette-
se négy pontból ál ló határozati ja-
vaslatot terjesztett elő, melyet a 
tanácstagok egyhangúlag elfogad-
tak. Ezzel a rendkívüli tanácsülés 
véget ért. 

Két szegczőhrígád versenye 
©A kalapácsos mesterek, azok 

aztán á m a Jó munkások!- — így 
beszélnek a szegezőműhely dolgo-
zóiról az Ujszegedi Ládagyárbán. 
Ha valaki más üzemrészben lema-
radt a termelésben, az ő példájuk-
ra hivatkoztak előttük, hogy jobb 
munkára serkentsék őket. 

Azonban a százalékuk nem emel-

SZEGEDI JEGYZETEK 

Egy szép hangverseny 

'.A Közalkalmazottak 
Szakszervezetének kul-
túrotthonában hétfőn es-
te magasszínvonalú, mű-
vészi élményt jelentő 
hangversenyt adott a 
Szegedi Nemzeti Színház 
két kitűnő művésze, Papp 
Júlia és Megyesi Pál. 
Már maga a műsor sokat 
ígért. Első részében a 
dalirodalom remekei sze-
repeltek, második részé-
ben operaáriák. A műsor 
összeállítása példái mu-
tat arra, hogyan lehet a 
legmagasabb művészi 
szempontokat a közért-
hetőséggel összeegyeztet-
ni, hogy mindenki szá-
mára legyen mondaniva-
lója, s a műsor meghall-
gatásával mindenki élmé-
nyekkel gazdagodjék. A 
müvek megértését, han-
gulatukba, érzéstartal-
mukba való bekapcsoló-
dást az előadóművészek 
kiemelkedő teljesítmé-
nyén kívül nagymérték-
ben elősegítette Szathmá-
ry Géza, a Zeneművésze-
ti Szakiskola tanárának 
magvas, mindig lényeg-
re mutató, színes, han-
gulatos ismertetése. A 
bemutatott dalokon ke-
resztül vázolta a daliro-
dalom történetét, az 
egyes zeneszerzők stílu-
sának jellegzetességeit, s 
az illető mű tartalmi 

magvát, érzésvilágát. El-
mélyült esztétikai és ze-
netörténeti tudástól su-
gárzó mondatait külö-
nösen élővé tette ízes, 
szuggesztív előadásmódja. 

Papp Júlia műsorából 
kiemelkedett Beethoven 
Adelalda című dalának, 
a klasszikus dalirodalom 
e halhatatlan remekmü-
vének előadása, melyben 
a túláradó érzéseket ne-
mesen egyszerű, közvet-
len előadókészséggel tol-
mácsolta. Schubert: Ho-
vá. .. című dalában a 
zongoraktséret csermely-
csobogát-szerü hullámzó 
játéka felett könnyedén, 
vidáman áradt és bom-
lott ki a népi hangvéte-
lű, páratlan egyszerű és 
éppen ezért akár egy-
szeri hallás után is a 
lélekbe lopódzó örökszép 
melódia. De talán Schu-
mann Holdas éj cimü da-
lában vetítette ki leg-
megkapóbban a szív leg-
mélyebb rezdüléseit a 
romantika által oly 
sokszor megénekelt ál-
mok és vágyak világá-
nak e festőién szép kilá-
rulásában. Weber Bű-
vös vadász cimü operá-
jának Agatha áriájának 
előadásával az opera tel-
jes drámai légkört meg-
elevenítette 

Sf egyesi Pál kitűnő 
énektechnikai készségét 
már első számaiban Gi-
ordono és Handel bel 
canto stílusú számainak 
előadásával megcsillan-
totta. Kiemelkedő si-
kert ért el Loewe: Az 
óra cimü dalának elő-
adásával, melyet a kö-
zönség szűnni nem akaró 
tapsa meg is ismételte-
tett. A dal váltakozó 
hangulatait, őszinte lí-
ráját kifejező művészi 
eszközökkel érzékeltette. 
Liszt: Ha álmom mély... 
című dalát, mely a nagy 
mester művészetének 
egyik legragyogóbb 
gyögyszeme, a romanti-
kus szenvedélyek vihar-
zó áradásával szólaltat-
ta meg. Verdi Aida cimü 
'operájának Radames ro-
máncából férfias erő, hő-
sies páthosz és izzó sze-
relem áradt. A műsor 
méltó befejezése volt 
Verdi Othello című ope-
rájából az első felvonás 
ket'ősének előadása. 

Zongorán Szathmáry 
Géza kísért. Játéka 
mindvégig méltó kiegé-
szítője volt a két mű-
rész előadásának, hű-
en kifejezte a dalok han-
gulati tartalmát, biztos, 
elmélyült zenei stílusér-
zékről tanúskodott. 

A hangverseny köve-
tendő kezdeményezés ab-
ból a szempontból, hogy 
megmutatta, milyen ki-
tűnő művészek élnek vá-
rosunkban, akiknek a 
hangversenypódiumon is 
meg kell adni az őket 
méltán megillető helyet 
Az Országos Filharmónia 
fontos feladata, hogy 
hangversenyein mind-
jobban szóhoz juttassa a 
Szegeden működő, ki-
emelkedő képességű mű-
vészeket. 

A hangverseny közön-
sége szeretettel, lelkese-
déssel fogadta a mű-
sort. 4 terem befogadó 
képessége miatt azonban 
csak túlságosan szűk-
körű, a zenével köze-
lebbről is kapcsolatot 
tartó közönség hallgat-
hatta meg Pedig a mű-
sor színvonala. helyes 
összeállítása, tanulságos 
ismertetése alkalmassá 
tenné arra. hogy a dol-
gozók szélesebb rétegei-
nek érdeklődését is fel-
keltse a dalkultúra re-
mekművei iránt, s ezért 
hasznos lenne a zenei 
műveltség terjesztése Cél-
jából is elsősorban üzemi 
dolgozók részére megis-
mételni. 

ERDŐS JÁNOS 

kedett. ©Szegezőműhely 115 száza-
lék*. Több sohasem, inkább néha 
kevesebb. Ezt mutatta hónapokon 
ót a versenytábla, ezt mondta be a 
hangos híradó is. Először még fi-
gyelmen kívül hagyták ezt a gyár 
dolgozói, de mikor sorozatosan ezt 
a számot hallották, elcsodálkoztak 
©Itt megrekedtek* — mondták. Ké-
sőbb — úgy három hónap eltelté-
vel — már ugratni kezdték a sze-
gező műhelybéHeket. 

— Ml az, nem tudjátok megola 
józni a kalapácsot? . . . Milyen te-
res kalapácsos mesterek vagytok 
hogy ráültök a 115 százalékra?! 

Igy ment ez jóide'g. 
A harmadik negyedév vége felé 
már a szegezőműhelyben kezdték 
szégyelni a dolgot. Eddig nem tu-
dott kialakulni egészséges verseny-
szellem. Egy brigád volt az egész 
műhely. Kovács Imre dolgozott itt 
legrégebben, ő tanította be a töb-
bieket s valahogy nem volt kezde-
ményező, aki ©kiugrott* volna a 
115 százalékból. 

— Valamit tenni kell, nem lehe-
tünk elégedettek ezzel az ered-
ménnyel. Alakítsunk két brigádot 
és versenyezzünk — javasolta Ko-
vács Imre. 

Lett is erre ellenkezés, mert. ha 
külön brigádot alakítanak, kétfelé 
vál ik a csoport és a tanítványok-
nak kell szembenézni a tanítómes-
terükkel — ami bizony nem köny-
nyű dolog. Ez ellen a mostani Ke-
néz-brigád tagjai ti ltakoztak leg-
jobban. 

— TI jóval erősebbek vagytok. 
Könnyűszerrel győztök majd -— 
egyre csak ezt hajtogatták. 

A vita során azonban mégis úgy 
döntöltek, hogy 

vállalják a versenyt. 
Ez mintegy két hónapja történt. 

Megalakult a két brigád és azóta 
a szegezőműhelyben mint ezernyi 
pisztolylövés, úgy csattognak egy-
másután az ütések a szögek fejére. 
A 4—5 centiméteres szög egy ütés-
re eltűnik a deszkában. Percek 
alatt elkészülnek a láda-alj, vagy 

oldal összeállításával mindkét bri-
gád tagjai. 

A műhely egyik részében a Ke-
néz-, a másik részében a Kovács-
brigád dolgozik. Mögöttük máglyá-
ba rakva sorakoznak a kész láda-
részek, melyék a kora délelőtti 
órákban már szinte hegyekét ké-
peznek. Kívülrő l tudják, hogy egy-
egy Uyeti maglyában hány darab 
oldal- és tetőrész van. Sűrűn oda-
pil lantanak ezekre a deszkahegyék-
re és ha lát ják róla, hogy a másik 
brigád előretört, a brigádvezető 
nagyhangon kiadja a jelszót: „most 
pedig hajrá, mert elm-jradunk!" A 
nagy hang figyelmeztetés ls a másik 
brigádnak, hogy „jó lesz vigyázni". 
Ilyenkor azután csak a kalapácsok 
zaja hallatszik a műhelyben — 
mert az egyik brigád se hagyja 
magát. 

A tanítványok — a Kenéz brigád 
tagjai — a mul t hónap utolsó nap-
jaiban nagyon a sarkába tapostak 
a Kovács-brigádnak Csupán egy 
százalék hiányzott ahhoz, hogy 

u'álérjók ékel. 
Kicsit csodálkozva vette ezt tudo-
másul a „tanítómester" brigádja, 
de nem szóltak semmit. Kovács 
Imre, aki kétszeres jelvényes szta-
hánovista (és csak azért nem több-
szörös, mert sztahánovista jelvény-
ből többet nem kaphat), még örült 
is a Kenéz-brigád sikerének. Büsz-
ke volt rá juk, de ezt így leplezte: 

— Nem fogtok elénk kerülni ! 
Eddig valóban a „tanítómester'' 

brigádja vezet. Termelésük a 180 
százalékot is túlhaladja. A Kenéz-
brigád sokat fejlődött ebben a Ver-
senyben. Má r 178 százalékot érnek 
el. Minden szándékuk az, hogy el-
hagyják a most még erősebb Ko-
vács-brigádot. 

— Még nem tudjuk, hogyan ke-
rülünk eléjük — mondja Kenéz 
brigádvezetö. 

A két brigád az egymással vgló 
versenyben jó eredményeket ért el. 
Büszkén beszélnek róluk a gyár 
munkásai. A műhely átlagteljesít-
ménye: 145 százalék. 

(r. J.) 


