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MÁJUS ELSEJE ELŐTT 

A Szegedi Kenderfonógyárban jól felkészültek 
a május 1-et köszöntő ünnepi műszak 

megkezdésére 

Á Szegedi Kenderfonógyár 
dolgozói április 4 után töret-
lenül folytatják tovább a 
versenyt, ú jabb eredménye-
ket érnek el. Becsületesen 
valóra akar ják váltani a má-
jus 1 méltó köszöntésére 
tett felajánlásokat. A máso-
dik negyedév április 20-ig 
esedékes tervét 100.3 száza-
lékban teljesítették. 

Az üzem vezetői, — a gyár 
pártbizottsága, pártszerve-
zetei, a vállalatvezetőség, a 
szakszervezet, a műszakiak 
— gondoskodtak arról, hogy 
jó l megteremtsék az ápri-
lis 25-től 30-ig tartó ünne-
pi műszak sikerének felté-
teleit. 

A műszák előkészítését 
Nagygyörgy Már ia elvtársnő, 
a vál lalat igazgatója által ve-
zetett sztahanovista komplex-
brigád is részletesen megbe-
szélte. A komplex-brigád ér-
tekezletén résztvettek az 
egyes üzemrészek főműveze-
tői is, s ismertették, hogy mit 
tettek a műszak eredményes-
ségének biztosításáért. A 
diszpécser szolgálat — amint 
Wei l Frigyes fődiszpécser 
megállapította — felmérte a 

rendelkezésre á l ló nyers-
anyag- és félkészáru készle-
tet. Ezután megfelelő csopor-
tosítást végeztek a folyama-
tos munkáért . Megbeszélték 
a karbantartó részleggel, 
hogy esetleges géptörések al-
kalmával a pótalkatrészek 
azonnal rendelkezésre állja-
nak. 

Szakadatlan szolgálatot 
tartanak, az egyes üzemré-
szek közötti legjobb együtt-
működésért. 

Bérci István főtechnológus is 
tevékenyen segíti a műszak 
jó megkezdését. Nagy gon-
dot fordít arra, hogy az elő-
fonó és kártoló üzemrészben 
megfelelő legyen az anyag-
ellátás és anyagmozgatás. 
Strasser Gyula elvtárs, terv-
osztályvezető, az egyes üzem-
részek tervfeladatának meg-
határozásán túl azt is kidol-
gozta: az egyes üzemrészle-
geknek mi t kell végezniük, 
hogy felajánlásukat ne csak 
teljesítsék, hanem túlszár-
nyalják. 

A május 1. tiszteletére fo-
lyó ünnepi műszak eredmé-
nyeit mindennap értékélik, 
az üzemrészekre és az egész 

gyárra vonatkozóan. így a 
dolgozók rendszeresen tájé-
koztatva lesznek a terv és a 
vállalások teljesítésének ál-
lásáról. 

Hatalmas, szépen feldíszí-
tett táblák hirdetik majd 
a dolgozók naponkénti tel-
jesítésé t. 

Természetesen a hangos be-
szélőn keresztül is ismertetik 
az eredményeket. 

A gyárban naponta gondo-
san elemzik a műszaki, mun-
kaügyi és egyéb adatokat, s 
ezeknek az ismeretében is 
gyorsan tudnak intézkedni; 
ha valahol hiba mutatkozik. 

A Kenderfonógyárban is 
lelkesen készülnek május 
l-re, az ünnepi műszakra. 

Ennek bizonyosan meg is 
lesz az eredménye és előre 
viszik az M D P Központi Ve-
zetősége márciusi határozatá-
ban megjelölt ipari feladatok 
végrehajtását. 

Hazánk felszabadulásának 
10. évfordulóját is méltóan 
köszöntötték a Kendergyár 
dolgozói. Hasonlóan — több 
és jobb munkáva l — akar ják 
ünnepelni a 11. szabad má-
jus elsejét 

A termelék<MiT§ég emelésének, 
az önköltség csökkentésének ú t j án 

Tudósítás a lulaárugyárból 

'Az 1955-ös év első negye-
dét eredményesen fejezték 
be a Szegedi Jutaárugyárban. 
Nőtt a termelékenység, csök-
kent az önköltség. Az egy 
órára eső termelési érték 
agy dolgozónál a mú l t esz-
tendő első negyedében 20 fo-
rint 56 fillért tett ki, most 
— ezév első negyedében — 
27.19 forint. Egy évvel eze-
lőtt még a Jutaárugyárban 
nem beszélhettünk az ön-
költség csökkentéséről, csak 
emelkedéséről. Ezévben már 
i t t is mutatkozik jó ered-
meny. 

A kezdet után tovább 
akarnak menni előre. Ezt 
mutat ják azok az intézkedé-
sek, amelyeket a dolgozók, 
a műszakiak tettek az első 
negyedév befejezése után. A 
Központi Vezetőség márciu-
si határozata arra buzdította 
a Jutaárugyár vezetőit, dol-
gozóit, hogy ú jabb és ú jabb 
eredményeket érjenek el az 
önköltség csökkentésében. 
Mert csak ezen az úton ér-
hető el az életszínvonal nö-
velése, 

Az intézkedési tervek 
erre a negyedévre is elké-
szültek. A műszaki intézke-
dési terv a gyártási eljárás-
sal, a munkakörü lmények 
jobbátételével is foglalkozik. 
Az operatív intézkedési terv 
má r részletesen tárgyalja 
azt is, hogy a fonoda és szö-
vődé ú j dolgozóit m in imum 
tanfolyamon kell megtanítani 
a legjobb munkafogásokra. 
Ezt má r meg is valósították 
az üzemben és rendszeresen 
37 dolgozó látogatja a szak-
mai előadásokat. Az újító-
mozgalom továbbfejleszté-
sét is fontos feladatnak te-
kint ik, mert segít a terme-
lékenység emet'seben, és ön-
költség csökkentésében. Ügy 
határoztak, hogy ? legjobb 
új í tó cím elnyc] éséért ver-
senyt indítanak az üzemben. 
Egy bizottság felülvizsgálja, 
hogy az eddig el nem foga-
dott új í tásoknak és az elfo-
gadott új ításoknak m i lett a 
sorsa. Az új í tó kiállításokat 
rendszeresítik. Ez is azt a 
célt szolgálja, hogy sokkal 
nagyobb kedvvel kezdemé-
nyezzenek, új ítsanak a dol-
gozók. 

Az előfonodában egy gépet 

tartalékként használtak hosz-

szú idő óta. Ez hiányos al-

katrészei miatt sok munká t 

adott a műszákiaknak és a 

gép kezelőjének is. MOST a 

régi gép helyett rövidesen 

újat szerelnek ma jd fel. A 

szövődében is nagy előkészü-

letek folynak. A harmadik 

negyedévben gőzmeghajtás i A terv teljesítése azt mutat-
helyett / ja, hogy mindenki 

elektromos 
meghajtásra 

szerelik át a szövőgépeket. 
A teljes előkészítésnek ebben 
a negyedévben kell megtör-
ténni. Ez az "átál lás* is elő-
segíti ma jd a termelékeny-
ség növekedését. Ha a gőz-
meghajtással a nagyteljesít-
ményű mángorlógépet üze-
meltetik, észrevehetően 
csökken a szövőgépek fordu-
lata. Ez alacsonyabb terme-
lést jelent. Megszüntetik ezt 
a hibát a gépek elektromos 
úton való meghajtásával. 

A szocialista munkaver-

senynek nagy szerepe a 

termelékenység emeléséért, 

az önköltség csökkentéséért, 

a minőség javításáért folyó 

harcban. Az üzemben a dol-

gozók tovább folytatják a 

versenyt. Má jus l-re is szép 

felajánlások hangzottak el. 

igyekszik 
túlszárnyalni 

igéretét. A szövődé április 
elejétől átlagosan 110.1 szá-
zalékra teljesíti tervét. A 
fonoda 103.9 százalékra áll. 
A varroda eredménye 106.5 
százalék. Az előfonóban Fü-
löp Sándomé brigádjának 
napi terve ezer ki ló fonal 
készítése. Vál lalták, hogy 
naponta 75 ki lóval többet 
fonnak. Ma má r 1536 kiló fo-
nalait készítenek naponta. 
Takács Jenőné fonónő 210 
ki logramm fonalat igért na-
ponta, áprilisban már har-
mincnyolc kilóval többet ad 
a szövődének. Kovács L. Mi-
hályné copszolónő 168 kilo-
gramm napi termelést igért 
Ezt má r túlteljesítette, 257 
ki lónál tart. 

Sokan mások is jó ered-
ményt értek el. A gyárban a 
legszebben: jó munkáva l 
köszöntik a 11, szabad má-
jus elsejéit. 

L e l k e s é l ü z e m a v a t ó ü n n e p s é g e t t a r t o t t a k 
a K o n z e r v g y á r b a n 

Szombaton délután benső-
séges ünnepségre gyűltek 
össze a Szegedi Konzerv-
gyár dolgozói, szépen feldí-
szített kultúrtermükben. 
Nem is olyan régen is ünnep 
volt a gyárban; átvették a 
Csongrádmegyei Párt-végre-
hajtóbizottság emlékzászla-
ját, mert a megye és Szeged 
üzemei között a legkiemel-
kedőbb eredményt érték el a 
felszabadulási versenyben. S 
szombaton délután a lelkes 
élüzemavató ünnepséget tar-
tották meg s átvették az cl-
üzem zászlót. Az első ne-
gyedévben végzett jó mun-
kával érdemelték k i az 
ú jabb kitüntetést; az élüzem 
csillagot. 

Először 1952-ben ragyo-
gott az élüzem csillag a gyár 
főbejárata felett. Most újból 
odakerült az ötágú csillag. 
Vezetők és munkások, kom-
munisták és pártonkivüliek 
együtt teremtették meg a si-
kert. Az élüzemavatást pe-
dig úgy ünnepelték, hogy 
már túlteljesítették a má jus 
1 tiszteletére tett felajánlá-
sukat is. A műszakiak — 
élükön Kardos Ernő főmér-
nökkel, igazgató-helyettessel 
— létrehozták a jó munka 
feltételeit és így a dolgozók 
jó munká jáva l áprilisi ter-
vüknek má r 130 százalékban 
eleget tettek. 

Az élüzemavató ünnepsé-
gen résztvett Nyári Mihály 
elvtárs, a Csongrádmegyei 
Párt-végrehajtóbizottság ipa-
ri osztályának vezetője, Szé-
les Lajos elvtárs, az ÉDOSZ 
központ elnöksége részéről, 
Gulyás Ferenc elvtárs, a 
Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsának elnöke, Kovács 
László elvtárs, az Élelmiszer-
ipari Minisztérium konzerv 
és paprikaipari igazgatóságá-
nak főmérnöke, helyettes 
igazgatója. 

Nacsai István elvtárs, az 
üzemi bizottság elnökének 

vács László elvtárs szólalt 
fel. Az Élelmiszeripari Mi-
nisztérium nevében köszön-
tötte a gyár minden dolgo-

elvtárs a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsának elnöksé-
ge nevében köszöntötte az 
üzem dolgozóit. Nyári Mi-

Vezetők és munkások együtt dolgoztak az élüzem cím el-
nyeréséért. Képünkön balról jobbra: Asztalos János gyár-
tásvezető, Kardos Ernő főmérnök, igazgatóhelyettes, 
Soós István lakatos, Imre Endre főgépész és Sípos Jó-
zsef hegesztő megbeszélést tart. A főmérnök műszaki 

kérdésekről beszélt. 

zóját s vázolta az előttük 
álló feladatokat. Széles 
Lajos elvtárs, a ÉDOSZ 

hály elvtárs, a Csongrádme-
gyei Párt-végrehajtóbizott-
ság és a városi párt-végre-

A Szegedi Konzervgyárban szorgos a munka. Készü-
lődnek a konzervgyártás ' öze 'gő nagy idényérc; a fel-
adatok minél jobb végrehajtására. Képünkön: a vácuum 

sűritők javítása. 

központ 
megnyitó szavai után Ko- széről, 

Az üvegeket gondosan osztályozzák. Képünkön : a reke-
szekbe rakott üvegek már vár ják, hogy borsó kerül jön 

beléjük. Zavartalan lesz az üvegellátás. 

MEGNYÍLT SZEGEDEN 

elnöksége ré- hajtóbizottság nevében üdvö-
Gulyás Ferenc zölte az üzem dolgozóit ab-

ból az alkalomból, hogy jó 
munkáva l kiérdemelték az 
élüzem címet. Rámutatott ar-
ra, fontos, hogy a Kon-
zervgyárban is ú jabb sike-
rek legyenek; tovább nőjön a 
termelékenység, csökkenjen 
az önköltség, javul jon a mi-
n ő s é g . A párt-végrehajtóbi-
zottság nevében további 
eredményes munká t k í v án t a 
feladatok jó végrehajtásá-
hoz. Kardos Ernő elvtárs, a 
gyár főmérnöke, igazgatóhe-
lyettese beszédében a to-
vábbi tennivalókról is szólt. 
Hangoztatta, hogy az élüzem 
cím kiérdemlését a gyár 
minden dolgozójának közös, 
együttes munká j a biztosítot-
ta. A vezetők és munkások 
szoros együttműködése a jö-
vőben is további sikerekhez 
vezet a párt útmutatásával. 
Kifejezte a gyár dolgozóinak 
azt a szilárd elhatározását, 
hogy minden erővel tevé-
kenykednek az M D P Köz-
ponti Vezetősége márciusi 
határozatának végrehajtásá-
ért. 

Ezután Asztalos János elv-
társnak, gyártásvezetőnek és 
Imre Endre elvtársnak, fogé-
nesznek átad iák az "Élelmi-
szeripar Kivá ló Dolgozója* 
jelvényt. A munkában élen-
járó 62 dolgozónak 14.000 fo-
rint pénzjutalmat adtak át. 

A jutalom kiosztása után 
kultúrműsor volt, s megér-
demelt sikert aratott a tánc-
csoport is. A közös vacsora 
után együtt vígadtak, szóra-
koztak a gyár dolgozói, 

Hűvészkűldotfség u'azott 

a cannesi 

filmfeszi válta 

Pénteken éjszaka művész-

küldöttség utazott a cannesi 

filmfesztiválra. A küldöttség 

tagjai: Várkonyi Zoltán Kos-

suth-díjas érdemes művész, 

S imó Jenő, az M D P Köz-

ponti Vezetősége tudományos 

és kulturál is osztályának he-

lyettes vezetője, Hárs Lajos 

a M O K É P igazgatója, Kren-

"sey Marianne filmszínésznő. 

A szabadegyetem heti programmia 

Tegnap délután 4 órakor 
ünnepélyes keretek között 
megnyitotta az Atomenergia 
Kiállítást az Ismeretterjesztő 
Társulat Csongrád megyei 
titkársága az Építőipari Tech-
nikum Deák Ferenc utca fe-
lőli nagytermében. A meg-
nyitón a tömegszervezetek 
vezetői, a szakemberek és a 
meghívottak vettek részt. 

Llebmann Béla felvétele 

Koch Sándor Kossuth-díjas, | tói nyitva ál l az "Atomkiáll í-
a TTIT megyei elnöke meg- ! tás* a nagyközönség előtt. — 
nyitó szavai után Budó Fentebbi képünk az úgyne-
Ágoston Kossuth-díjas a ka- vezett "kaszkád-generátor-

démikus, az egyetem fizikai 

tanszékének vezetője tartott 

rövid előadást. Ma jd a je-

lenlévők megtekintették az 

igen érdekes és tanulságos 

nak" a kiállításon látható 

pontosan kicsinyített modell-

jét ábrázolja, A háttérben 

balra pedig különböző ato-

mok szerkezetét ábrázoló 

M a délelőtt M orá- modellek láthatók. 

Április 25-én, este fél 7-

kor a Tudományegyetem 

Béke-épületének előadóter-

mében Solti Mihá ly tanár-

segéd, az akadémiai korró-

ziós bizottsága tagja *A fé-

mek korróziója és a korró-

zió elleni védelem" címmel 

tart előadást. 

26-án este fél 7-kor, a 

Tudományegyetem Ady téri 

épületének előadótermében 

Király József adjunktus *Az 

ember lelki működése* cím-

mel tart előadást. 

27-én este fél 7-kor a Tu-

dományegyetem Ady térUelóadásea, 

épületének előadótermében 

Bíró József tanár *A kapi-

talizmus fejlődése az impe-

rializmusra való átmenet 

idején. A munkásmozgalom 

és az agrárszocializmus. A 

dualizmus válsága" címmel 

tart előadást. 

29-én este fél 7-kor a Tu-

dományegyetem Ady téri 

épületének előadótermében 

Halász Előd egyetemi tanár 

"Madách Imre* címmel tart 

előadást. Érdeklődők részére 

2 forintos belépődíjjal helyet 

tudnak biztosítani minden 


