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Tusnádi Erzsébet teljesíti 
a sztahanovista feltételeket 

' (Tudósítónktól) 
Tasnádi Erzsébet március-

ban lépett be először a Sze-
gedi Kenderfonógyár kapu-
ján. Kis szorongást érzett , pe-
dig nem egyedül ült a felvé-
telt intéző elvtárs előtt, aki 
szíves szóval magyarázot t az 
üzemrőL A fiatal lány — a k i 
még húsz esztendős sincs — 
a r r a is gondolt, hogy vajon 
milyenek lehetnek a gépek. 

Végre aztán 

elérkezett a pillanat, 
amikor levezették az előfo-
nóba; ú j munkahelyére , a 
20-as géphez. Repdesett a f i-
nom kenderszál, de a gépet 
kezelő munkásnő keze alat t 
azonban engedelmesen teke-
rődött a csévére. 

— Mikor tanulom én itt 
meg a munkát , — töprengett 
Tasnádi Erzsike. Nem sok 
ideje volt a gondolkodásra, 
mer t valaki megfogta a kar -
ját . 

— Ne fél jen a géptől kis-
lány, — szólt Süliné elvtárs-
nő, munkamódszerátadó. — 
Meglátja, m a j d összebarát-
koznak a géppel. 

Erzsike hálás volt a ked-
ves szavakért. A gépek zajá-
ban. amíg meg nem szokja 
az ember, nehéz a beszélge-
tés. Ezért Süliné elvtársnő 
magyarázott , a lány pedig 
hallgatott és figyelt. Igaz, 
tetszett neki a szép szőke 
kender, a sok táncoló cséve. 
El is határozta, megtanul 
fonni. 

— A legfontosabb a sza-
lagkötés — magyarázta Sü-
liné s ügyes ú j akka l bontotta 
szét a szalagot és türelmesen 
mutogatta, hogyan kell jól 
kötni. Aztán hozzá fűzte: 

— Próbál ja csak meg és 
nem baj , ha az első próbál-
kozásoknál nem s i k e r ü l . . . 
Tudja , nekünk nem volt á m 

senki, aki megmagyarázta 
volna, mi a jó módszer, ami-
kor jó tizenegynéhány évvel 
ezelőtt ide jöttünk dolgozni. 
Ügy kellett a régi fonónőktől 
ellopni a tudományt. 

A lány 
nekibátorodott 

Megfojta u j jáva l a selymes 
szalagot. Az első kötés nem 
sikerült. Kicsit pironkodott, 
de Süliné átsegítette zavarán. 
Próbálta a kötést. Közben 
azt is megtanulta, hogy a 
szálkötést azért kell jól meg-
tanulni, mer t azzal elkerüli 
a csomót. Ugyanis a csomó, 
ha a nyomhenger alá kerül, 
elakasztja a hengert, és hi-
bát okoz, amelynek a ki javí-
tása legalább 15 percet vesz 
igénybe. Az előfonóban húsz 
fonógép dolgozik és egy mű-
szakban, ha csak egyszer is 
történik mindegyiknél hiba, 
akkor a nyolc órai munka -
idő alatt öt óra kiesést je-
lent, a gépenként tizenöt 
perces javítás. 

Később Erzsike a váltást 
tanulta. A szalagvégeknek 
nem szabad becsúszni a gép-
be, mer t ebből selejt lesz. Vi-
gyázott is nagyon, hogy töké-
letesen megtanul ja a váltást. 
Egyre jobban ismerkedett a 
géppel, nem félt már tőle. 
Aihogy teltek a napok, a 
nyomhenger cserét is meg-
tanul ta hamar . Megismerte, 
ha a nyomhenger tele rakó-
dik pozdorjával, akkor el-
akad, nem forog, — nincs 
termelés. Így ismerkedet t a 
mesterséggel és legutoljára a 
munkamódszerátadó segítsé-
gével — a szovjet Kovaljov-
mozgalom keretében — a 
szálösszeeresztést tanul ta . Et-
től fél t egy kicsit, mer t a 
forgóhenger fölött kellett 
dolgozni. De Süliné segített 
neki és figyelmességre, kö-

rül tekintésre is szoktatta. 
Két hét u tán Tasnádi Er-

zsébet 

egyedül állt 
a gépnél. 

Az első nap még sokszor ke-
reste szemével Süliné elv-
társnőt, aki már mást taní-
tott. De ha valami fennaka-
dás mutatkozott , akkor min-
dig segítséget kapott tőle. 
Három hétig ellenőrizte és 
segítette a munkamódszer-
átadó a lányt, aki mindig úgy 
dolgozott, olyan helyes mó-
don, ahogy tanulta. 

A legutóbbi termelési érte-
kezleten — a DISZ kongresz-
szus előtt — nagy öröm érte 
a tanítót és taní tványát . Tas-
nádi Erzsikét 126 százalékos 
teljesítményével felvették a 
sztahanovisták névsorába. A 
fiatal lány már teljesíti a 
sztahanovista feltételeket, s 
ha eredményét ta r t ja , két 
hónap mul tán oklevelet kap. 

J ó szakmunkás válik a fia-
tal lányból, s ehhez adott 
lelkiismeretes segítséget Sü-
liné elvtársnő, munkamód-
szerátadó. 

Szabolcsi Giborné 

Ünnepségek ma a Magyar—Szovjet Társaság 
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából 

AZ IDÉN ÜNNEPLI a ma-
gyar szervezett békemozgalom 
fennállásának ötödik évfordu-
lóját. Ebből az alkalomból a 
megyei, a járási és a városi 
békebizottságok a legjobb béke-
harcosokat emléklappal tüntetik 
ki, illetve levelekben köszöntik 
őket. 

TÖBB MINT NÉGYEZER 
FORINT értékű bélyeget kap-
tak a megyében lévő békebi-
zottságok, hogy pénzt gyűjtse-
nek a VIT szolidaritási alapra. 
A gyűjtés sikeresen halad, hogy 
a VIT-en a gyarmati ifjúság is 
résztvehessen. 

Az ú j technológia alkalmazásával 12 százalékkal 
növekedett a termelékenység a Ruhagyár 6-os termében 
A Szegedi Ruhagyár 6-os 

munkatermében az élenjáró 
szovjet tapasztalatok felhasz-
nálásával a műszaki kollektíva 
pontos előkészítő és szervező 
munkával új szalagtípust: szin-
kron szalagrendszert szerve-
zett. Uj módja ez a munkának! 

A gyár többi termeiben 
transzmissziós meghajtású, 
úgynevezett vályús szalagok 
vannak és egyetlen motor hajt-
ja meg az összes gépeket. En-
nek a szalagtípusnak nagy hát-
ránya, hogy az új cikkekre való 
„átállás" előtt újra, meg újra 
át kell építeni a gépeket, úgy 
csoportosítva, ahogy az új 
munka megkívánja. Hátránya 
az is, hogy nem lehet beépíteni 
a folyamatba több munkaműve-
letet, például vasalást és kézi-
munkát stb. 

A u o c / e t íapasatalatok 

felhasználásával készült szin-
kron-szalagnak nagyon sok az 
előnye. Mi a szinkron-szalag? 
Nézzük meg röviden. Minden 
gépet külön motor hajt. A gé-
pek csoportosítását pedig, miu-
tán nincs a szalagtesthez köt-
ve, az „átállásoknál" gyorsan 
el lehet végezni. A munkadarab 
továbbítása egyik géptó'l a má-
sikhoz lejtős csúsztatóval tör-
ténik. 'A szinkron-szalagba már 
valamennyi munkahely beillesz-
kedik a folyamatba. A szalag 
egyik végén kezdődik a mun-
ka. A szalag másik végén pe-
dig már a teljesen kész, minő-
ségileg is átvizsgált munka-
darab kerül le. A szalagszerve-
zés új formájában egy-egy dol-
gozóra kevesebb reszort jut, 
kisebb az úgynevezett ritmus-
idő. így a betanított dolgozók 
is hamarabb el tudják végezni 
a rájuk bízóit feladatokat. 

Alig egy hete dolgozik a 6-os 
munkaterem kollektívája új mó-
don. De már is megmutatkozik 
a szinkron-szalagszervezés óri-
ási jelentősége. A 6-os terem-
ben 

aa új módsaerrel 

12 százalékkal nagyobb terme-
lékenységgel dolgoznak, mint 
a régi módszerrel dolgozó sza-
lagok, akik több hónapon át 
ugyanazt a cikket gyártják. 
Az eredménnyel természetesen 

nem vagyunk megelégedve. 
Gyárunk műszaki kollektívája 
minden segítséget megad a 6-os 
terem dolgozóinak ahhoz, hogy 
a teljesítmény emelkedés, — 
amely egy hete állandóan fel-
felé ível — töretlenül tovább 
folytatódjék. 

Természetesen a dolgozók 
keresete is arányosan növeke-
dik a teljesítménnyel. Kiváló 
eredményt ért el a legnehezebb 
reszortban Mónus Ilona elv-
társnő. Teljesítménye felül van 
a 120 százalékon. Kiválóan 
dolgozik és nagyban elősegíti 
a szalag fejlődését Borús Já-
nosné elvtársnő, s ő is minő-
ségileg kifogástalanul dolgo-
zik. Az új szalag megszervezé-
séné! — szólni kell erről is — 
Albert János fötechnikus és 
Komáromi Ferenc technikus 
elvtársak is jó munkát végez-
tek. 

A munkateremben 

Huszka Sándor a főművezető, 
s minden erővel segíti az ered-
mények elérését. A 6-os terem 
kollektívája elsőként kezdemé-
nyezte, hogy minden darabért, 
amit gyártanak felelősséget 
vállalnak. F.gyre javuló munká-
val ök is biztosítani kívánják 
országunk dolgozóinak jó, mi-
nőségi ruhával való ellátását. 
Meg kell említeni, hogy nagy 
gonddal és becsülettel dolgoz-
tak az új szalag megteremté-
séért a lakatosok, asztalosok és 
szalagszerelők. 

A 6-os teremben különösen 
lelkesen folyik a munka. Az 
ott dolgozók megszerették a 
szinkron-szalagszervezési for-
mát és a gyönyörű új beren-
dezést. A műszakiak, a gépnél 
dolgozók érzik és tudják, hogy 
a régi technológia hátráltatja a 
fejlődést: a magasabb termelé-
kenységért, az önköltség csök-
kentéséért folytatott harcban 
nagy szerepe van a korszerű, 
haladó technológiának. 

Bátran is kell alkalmasai 

a szovjet ruházati ipar tapasz-
talatait, technológiáját: a helyi 
viszonyoknak megfelelően. 

Gyárunk műszaki kollektí-
vája teljes erővel dolgozik azon, 
hogy a harmadik negyedévben 
többi munkatermeinkben is fo-

lyamatosan bevezessük az új 
szalagtípust és szervezést. Tud-
juk, hogy ezzel nagyban előse-
gítjük a több és gazdaságosabb 
termelést, a dolgozók szükség-
leteinek fokozottabb kielégíté-
sét. 

Szabó Sándor, 
a Szegedi Ruhagyár főmérnöke 

A Magyar—Szovjet Társa-
ság fennál lásának 10. évfor-
dulója és a DISZ II. kon-
gresszusa tiszteletére a Dol-
gozó I f júság Szövetsége vá-
rosi bizottsága, a Hazafias 
Népfront városi bizottsága, a 
Magyar—Szovjet Társaság 
városi elnöksége ma, vasár-
nap nagyszabású ünnepsége-
geket rendez Szegeden. 

Délelőtt fél 10-kor a Ma-
gyar—Szovjet Társaság klub-
helyiségében ünnepélyes ke-
retek között ny i t ják meg a 
Hódi Géza oroszországi mű-
veiből rendezett képzőmű-
vészeti kiállítást. Utána dél-
előtt 10 órakor megkoszorúz-
zák a szovjet hősök emlék-
müvét a Széchenyi téren és 
a szovjet ka tonák s í r já t a 
Dugonics temetőben. Majd 
11 órakor a Dugonics téri 
egyetemi d iákklub épületén 
emléktáblát lepleznek le. Itt 
Dénes Leó, a városi tanács 
végrehaj tó bizottságának el-
nöke mond ünnepi beszédet. 

Délután 2 órától este 10 
óráig juniális lesz az újsze-
gedi ligetben. A sá t rakban 
étel és ital kapható és min-
den szórakozási lehetőség a 
dolgozók rendelkezésére áll. 
A juniális érdekessége az 
MSZT által felállított -Ta -
láld ki!" sátor lesz, ahol a 
különböző találós kérdések 

Ünnepi 
megemlékezés Szegeden 

az MSZT megalapításának 
10. évfordulója 

alkalmából 
A Magyar—Szovjet Társa-

ság megalapításának tizedik 
évfordulója alkalmából ün-
nepi megemlékezés lesz hét-
főn este 7 órakor a szegedi 
Nemzeti Színházban, ü n n e -
pi beszédet Sarló Sándor, az 
- Ű j Világ- című hetilap fő-
szerkesztője mond. Az ün-
nepségen a Magyar Néphad-
sereg Vörös Csillag érdem-
renddel ki tüntetet t művész-
együttese ad kul túrműsort . 
Az emlékünnepély u tán az 
MSZT Csongrád megyei el-
nöksége fogadást rendez a 
Hungária rózsaszín termében, 
ahol a társaság legrégibb 
társadalmi akt ívái t aranyko-
szorús jelvénnyel tüntet ik ki. 

megfej tőinek ju ta lmat adnak 
át . 

Délután 4 órai kezdettel az 
újszegedi szabadtéri színpa-
don Szeged és a megye leg-
jobb öntevékeny csoportjai 
lépnek fel: a szegedi ál talá-
nos iskolák énekkara, a 
Vasútforgalmi Technikum 
énekkara, a Konzervgyár né-
pizenekara, a Ruhagyár 
szalonzenekara, az Orvos-
egyetem citera-zenekara, az 
MSZT pengető-zenekara, a 

Zenekonzervatórium növen-
dékei, a DÁV tánccsoportja, 
Kálmán Jánosné, a Szalámi-
gyár szólóénekese, a Móra-
halmi Kultúrot thon úttörő-
zenekara és tánccsoportja, a 
tápéi ncpiegyüttes tánccso-
port ja , a pitvarosi népiegyül-
tes és úttörő-csoport, az apá t -
favi népiegyüttes, a szegvári 
DISZ kutúresoport és mások. 

Este 6 órai kezdettel ruha -
bemutató lesz a Széchenyi 
téren. Utána pedig utcabál a 
városi tanács épülete elölt, 

Palántálják a világhírű szegedi paprikát 
A többszázéves múl t ra 

visszatekintő szegedi papri-
katermesztés történetében 
minden évben jelentős állo-
más, ünnepszámba menő ese-
mény a palánták szántóföldi 
kiültetése. Ilyenkor a szo-
kottnál is élénkebb a határ , 
asszonyok, leányok ezrei ül-
tetik a tavasszal féltő gond-
dal nevelt, hidegtől, fagytól 
óvott palánták százmillióit. 

Sok baj, rengeteg törődés 
van a paprikával,- mégis szí-
vesen, türelemmel nevelik a 
szegedi határban. A röszkei 
Lenin Termelőszövetkezetben 
még a családtagok is segíte-
nek a munkában. A szövet-
kezet tagjai mél tán lehetnek 
büszkék arra, hogy az elmúlt 
években több mint ötezer 
mázsa csipős és csipősség-

mentes paprikát adtak az or-
szágnak. Most harminc hold 
jól előkészített fö ld jükre több 
mint egymillió palántát ül-
tetnek ki. Mivel Szeged ha-
tárában ők ér ték el tavaly a 
legjobb eredményt, most az-
zal bízták meg őket, hogy 
eli tpaprikát termeljenek, 
amelynek magvát továbbter-
mesztésre használ ják fel. A 
szövetkezet tagjai megfogad-
ták, úgy dolgoznak, olyan 
gondossággal ápolják a híres 
szegedi fűszernövényt, hogy 
minden holdon legalább har -
minc mázsa kiválóminőség ü 
paprikát termeljenek, s ez-
zel méginkább öregbítsék, 
terjesszék a szegedi „papri-
kások" hírnevét. 

Gondoskodás az emberről 

Munkavédelem a Szovjetunióban 
A Szovjetunióban megkez-

dődött a szakszervezetek és a 
vállalatok között kötött mun-
kavédelmi szerződések ellen-
őrzése. Ebben a munkában 
mérnökök, orvosok és más 
szakemberek vesznek részt. 

Az utóbbi öt évben körül-
belül kilencmilliárd rubelt 
fordítottak a munkaviszonyok 
további javítására a Szovjet-
unióban. A munkabiztonság 
technikájának kérdéseivel 15 
tudományos-kutató intézet, 
számos főiskolai tanszék, la-
boratórium foglalkozik. 

Nagy figyelmet fordítanak 
a levegő hőmérsékletére és a 
szennyező anyagoktól való 
megtisztítására. Különböző 
iparágakhoz tartozó vállala-

toknál nagy teljesítményű 
szellőztető berendezések, a 
levegő nedvességtartalmát 
szabályozó „éghajlatgépek" 
a munkásokat a hevítő ke-
mencék forróságától megóvó-
különféle permetező berende-
zések stb. működnek. 

A munkások egészségéről 
való gondoskodás a munka -
nappal nem ér véget. A Szov-
jetunióban többszáz üzemi 
szanatóriumot létesítettek. 
Ezekben a szanatóriumokban 
a munkásoknak és a lkalma-
zot taknak orvosi előírás sze-
rinti gyógyfürdők, zuhany, 
stb. áll rendelkezésükre, 
Moszkvában és a moszkvai 
területen több mint 70 ilyen 
üzemi szanatóriumot létesí-
tettek. 

Mikor először kerestem —> 
értekezleten volt. Mikor má-
sodszor kerestem — éppen el-
hívta a városi DlSZ-bizott-
ság valami fontos ügyben. 
Eldöntöttem magamban, 
hogy ez egy nagyon elfog-
lalt ember lehet, ügyesnek 
kell lennem, ha beszélni aka-
rok vele. Mikor aztán har-
madik próbálkozásom végi-e 
sikerrel járt , és este együtt 
ül tünk a DISZ-bizofctság he-
lyiségében, kiderül, hogy 
sokkal elfoglaltabb, mint 
ahogy hittem. Mikor októ-
berben átvet te a titkárságot, 
elég anarchikus állapotok 
uralkodtak az egyetem 
DISZ-éltében. Rengeteg 
munka vár t ró, tulajdonkép- j 
pen nem csak t i tkár volt, 
hanem egyszemélyben az 
egész vezetőség. Azonban 
csakhamar sikerült egy em-
berré: csak t i tkárrá válnia 
Előkerültek a vezetőségi ta-
gok, dolgozni kezdtek: meg-
indult a DISZ-élet. 

És most? — Kiss Csaba 
sorolni kezdte, mi mindent 
csinálnak, aztán abbahagyta 
a felsorolást és nevetve 
mondta, hogy ír jam, ami 
eszembe jut, mer} náluk 
minden van, amire gondul-
hatok és amire nem is gcln-
dolok. Persze nem kis miin-
kájába került, hogy ezt így 
nekem elmondhassa: szabad-
idejének legnagyobb részét a 
titkári tennivalók elvégzésére 
fordít ja. De ezt a munká t sa-
já t jának érzi, szeret} csinálni 
és ez a legfontosabb. Nyáron 
Szegeden tölti az egyhónapos 
kórházi gyakorlatot és ezt az 
időt másrészről arra aka r j a 
felhasználni, hogy összeállít-
sa a jövő iskolaévi munkater -
vet, A kórházi gyakorlat 
után Révfülöpre megy az 
egyetemi t i tkári táborba, az-
tán pedig 'haza, Kaposvárra, 

Hét U&HfruwzusL küldött 

KISS CSABA 

Hiszen otthon is kell lenni 
egy kicsit. 

A messzi jövő? — Ha va-
laki III. éves és nem V. éves, 
akkor is vannak már tervei, 
céljai az egyetem utáni éve-
ket illetően. Kiss Csaba ku-
tató munká t akar végezni, a 
kórélettani intézetbeiT sZerel-
ne elhelyezkedni. 

Szabadidejében nyelveket 
tanul, filozófiával foglalko-
zik és olvas. A klasszikus 
irodalmat nagyon szereti, 
legfőképpen a görögöket, 
mint ahogy filozófiában is 
mostan leginkább a görög fi-
lozófusokkal foglalkozik. E-
meLlett szereti a zenét, e l jár 
hangversenyekre — egyszó-
val sokoldalú az érdeklődése, 
ahogy ez ál talában az orvos-
tanhallgatókra jellemző. 

Gondolom, velem együtt 
senki sem csodálkozik, hogy 
Kiss Csabát küldöttnek vá-
lasztottók meg a DISZ II. 
kongresszusára. 

DOBÓ MARGIT 

Második gimnazista, a Tö-
mörkény leánygimnázium 
DISZ-tiíkára és a DISZ II. 
kongresszusán, mint megyénk 
egyik küldötte vesz részi. 

Izgalmas napon, izgalmas 
órákban kerestem fel: a másnap 
sorrakerülő matematika-vizsgá-
ra készült és ilyenkor a diák, 
bármennyire is tudja az anya-
got — izgulni szokott. Ez már 
az ő joga. 

Tavaly októberben választot-
ták meg titkárnak és ahogy a 
beszélgetésből kiderül, bizony 
elég sok munkája volt az el-
múlt hónapokban. Néha nem 
tudta egykönnyen végrehajtani 
a rábízott feladatokat, legfő-
képpen azért, mert jóformán 
semmi tapasztalata sem volt a 
titkári teendőket illetően. De 
aztán segítségére sietett saját 
akaratereje, iskolája: az igaz-
gató, a tanárok, a díszmunká-
ban már tapasztaltabb lányok. 

Segítségére sietett maga 3 
DISZ is azzal, hogy egyhetes 
titkári tanfolyamra küldte ez 
év januárjában Pécsre. Dobó 
Margit egyre biztosabb kézzel 
tudta vezetni iskolája disz-
é leiét, s bár váratlanul érte, 
hogy megyénkből ö az egyet-
len középiskolás, aki részt ve-
het a kongrésszuson, az együt-
tes bizalom nem véletlenül, ha-
nem^kiváló munkájáért válasz-
tolta küldöttnek. 

A dísz-munka mellett, per-
sze, legfőbb kötelessége a ta-
nulás, már csak azért is, mert 
a gimnázium után orosz és 
idegen nyelv-szakos hallgató-
ként akar továbbtanulni. Eddig 
jelesen vizsgázott és most is, 

.míg beszélünk, azért izgul, 
hogy holnap a niatematika vizs-
gán ismét sikerüljön jelest sze-
reznie. 

Nagyon szeret olvasni, majd-
nem minden, felesleges idejét 
ezzel tölti el. Talán Gárdonyit 
szereti legjobban, de nagyon 
tetszett neki Vinogradov Pa-
ganiniről szóló könyve. Ahogy 
tovább beszélgetünk, kiderült, 
miért írtam, hogy m a j d n e m 
minden idejét tölti olvasással: 
ugyanis nagyon szeret táncol-
ni is. 

Mikor először megláttam az 
arcát, őszintén szólva megijed-
tem, hogy egy kedvetlen „funk-
cionáriussal" kell beszélnem, de 
aztán kiderült, hogy szeműve-
ge egész vidáman tud csillog-
ni, egy eleven, fiatal lány ül 
velem szemben, aki lelkiisme-
retesen elvégzi munkáját, de 
amellett friss, örömteli és szó-
rakoznivágyó is. Olyan fiafal, 
akiből minél több kellene ebben 
az országban, — 

i - s). 


