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A tapasztalatcsere eredménye

Burevesztnyik-mozgalom a Juíadrugydrban
EGY TAVASZI NAPON — set. De már van néhány ta-fl munkát. Ezért tehát a hulladémájus közepe táján — a Sze- pasztalatunk.
(kot nemcsak gépenként, hagedi Jutaárugyár pálrttitkára:
Melyek ezeik?
jnem egyénenként, s műszakonBárkányi Ferencné elvtársnő
1. A szükséghez mértend ként külön is mérni kell.
1
és az üzem főtechnológusa: Su- ugyanazon a gépen, egy mű- ] EZEK A TAPASZTALATOK
gár István elvtárs felkereste a szak alatt, bizonyos ideig lánc-b még főként a mázgalomnak speSzegedi Textilmüvekeí. Néhány fonalat, aztán más metrikus ciálisan a Jutaárugyárban való
nap múlva a Textilművek terv- méretű vetülékfonalat gyártunk- eredményesebb
alkalmazására
osztályáról Jónás Antal elv- Hogy a megfigyelések tökélete- vonatkoznak. De ezek teszik
társ adta vissza a látogatást. sek lehessenek, egy gépen csak; lehetővé a mozgalom céljának
Vajon mi volt a kölcsönös láto- egyféle fonalat kellene
t e r - megvalósítását, a gépek értégatások célja?
melni:
kelését, s ezt követően a hibák
A Központi Vezetőség már2. Csakhogy egy dolgozónak' kiküszöbölését. A hamarosan
ciusi határozata után minde- bizonyos ideig lánc, majd ve- sorrakerülő értékelések
már
nütt fokozottabb figyelemmel tülékfonalat kell gyártani,
s ilyen tapasztalatokkal szolgálfordultaik a termelékenység nö- ha a gépet nem állítjuk át, ak- nak, s ezért nagy várakozással
velése és az önköltség csökken- kor — mert az célszerűbb — tekintenek elébük.
tése felé. A Textilművekben másik gépen kell folytatnia a
(németh)
példamutatóan már több mint
egy éve alkalmazzák a szovjet
Rurevesztnyik-mozgaímat,
mely most a határozat megvalósításában nagyon jelentőssé
vált. A' látogatás, tapasztalatA magyar színjátszás ün- suth-díjas kiváló művész, a
csere célja pedig e mozgalom- népi hete hétfőn este meg- Nemzeti Színház igazgatója
nak a Jutaárugyárban való kezdődött a debreceni Cso- a színház dolgozói, Pásztor
meghonosítása volt.
konai színház ünnepi elő- János színművész a színház
Azóta a JutaárugyÉrban is adásával. A Nemzeti Színhá- pártszervezete, Ladányi Febevezették a Burevesztnyik- zat zsúfolásig megtöltötte a renc Kossuth-díjas
kiváló
mozgalmat a fonódá'ban. Ezért közönség, köztük politikai, művész a Színház és a Filmelismerést érdemelnek. Jó két gazdasági és kulturális éle- művészeti Szövetség nevében
hete gyűjtik már a mozgalom tünk számos kiválósága.
üdvözölte a debrfeceni Csotapasztalatait, s most közeledik
A himnusz hangjai után konai színház együttesét.
a kiértékelés.
Kállai Gyula
népművelési
Az ünnepség után került
— A kiértékelés érdekében, miniszterhelyettes
mondott
színre Erkel Ferenc "Bánk
melyet a mühelyszémadások ki- beszédet.
értékelésével együtt fogunk el-1 Ezután Major Tamás Kos-I b á n - című operája,
végezni — mondja Hajdú elvtárs a Jutaárugyár tervosztáA szegedi pedagógusok
lyán — minden fonógéphez
egyedi nyilvántartólapot alkalnagygyűlésen beszélték meg
mazunk a fontosabb adatok ösza Minisztertanács határozatát
szegyűjtésére. Hiszen a mozgalom célja az, hogy a gépek
A szegedi pedagógusok hét- anyagiakban nyilvánuló megtermelékenységét a legalapo- főn, a
Szabadság-moziban becsülést, hanem ösztönzést
sabban megfigyelhessük és ösz- nagygyűlésen beszélték meg is arra, hogy a tanítás melszehasonlíthassuk és így kiele- a fizetés-rendezésről
szóló lett tovább tanuljanak, kémezhessük, hogy az egyik gép minisztertanácsi
rendeletet, pezzék magukat.
ugyanolyan feltételek mellet melyet Rácz János, a PedaAz idősebb
pedagógusok
miért gyárt többet, mint a má- gógus Szakszervezet
Köz- köszönetét Szili Török Desik.
i .
ponti Vezetőségének titkára zső, az építőipari technikum
t a n á r a fejezte ki. Mint monTERMÉSZETESEN a Textil- ismertetett.
Dr. Varga Miklós, a sze- dotta. a fizetésrendezés a
művek és a Jutaárugyár berendezése, üzemszervezése nem gedi gépipari technikum fia- nyugdíjazás előtt álló taníazonos, így a mozgalom is kü- tal tanára felszólalásában ar- tóknak, tanároknak is sokat
Jönbözőképp a helyi viszonyok- ról beszélt, hogy a fiatal pe- jelent. Akik június 1 után
nak megfelelően érvényesül. A dagógusok számára milyen mennek nyugdíjba, az ú j fizetési rendszer alapján kapkülönbségekkel
kapcsolatban sokat jelent a Minisztertarendelete:
nemcsak ják a nyugdíjat.
Hajdú elvtárs megjegyzi, hogy: nács
— A Textilmüvekben általában egyféle nyersanyagot hasz- Á Tömörkény István Leánygimnázium kapla
nálnak, de nálunk a lenkóc,
a DISZ Bizottság vándorzászlaját
kenderkóc, juta stb. keveredik
különféle arányban:
munA szegedi DISZ Bízottság lai DISZ-szervezetek
— a Textilművekben egyetkáját.
az
Oktatási
Osztály
közrelen finomságú fonalat gyártaAz értékelés alapján a jó
működésével rendezett "Könak, míg nálunk 3—4 félét;
osztályközösségi munkáért, a
— végül, amíg a Textilmü- zépiskolások N a p j a " alkal- kulturális
ós
társadalmi
vekben valamennyi gép egyfor- mával a DISZ Bizottság a m u n k á b a n elért
eredméközépiskolák
részére
aktívama, új szovjet gyártmány, nányekért, a jó
tanulmányi
értekezletet
tartott
a
J
u
luk többféle gyártmányú, korú
hász Gyula Kultúrotthonban, eredményért a vándorzászlót
és szerkezetű gép működikalkalommal
Lázár a Tömörkény István Leány— Mindez — állapítja meg mely
gimnázium k a p t a meg.
Hajdú elvtárs — bonyolítja a Ilona, a megyei DISZ BiA vándorzászlót a DISZ II.
zottság
vezetőségi
tagja
érmozgalom céljának megvalósíkongresszusán lévő DISZtását, vagyis a gépek értékelé- tékelte a szegedi középisko- titkár helyett Mándoki Katalin, a DISZ-titkár helyettese vette át.
J ó m u n k á j á é r t dicséretben
részesült a
Tanítónőképző,
szakköri m u n k á j á é r t pedig a
5Í Szegedi Járási
Tanács' leti- és szemléltető eszközök Vegyipari Technikum DISZoktatási osztálya, hazánk fel- készítőit. Egyénileg Kamenszki
pedagógus szervezete.
szabadulásának 10. évfordulója Béla szatymazi
mintaalkalmából tanévvégi kiállítást nyert első helyezést,
sorozatával,
rendezett Kiskundorozsmán. A szerű biológiai
— A szegedi Nemzeti Színjárás 32 igazgatóságának 133 rajzaival, s más szemléltető
iskolája, s több mint száz szak- eszközeivel. Ezért 600 forintos ház június 25-én, szombaton
este 8 órakor nyitja meg újköre és pedagógus munkaközös- díjazásban is részesült.
sége hozta el az általuk készíAz együttes munkában
a szegedi szabadtéri színpadát
tett szemléltető eszközök legsi- röszkei pedagógus munkaközös- Huszka: Szép Juhászné című
kerültebb példányait. A kis- ség ért el legjobb eredményt:
kundorozsmai általános iskola domborművű földrajzi szemlél- operettjével. Az előadást a
mintegy tíz tantermét töltötték tető eszközeikért 800 forint ju- szabadtéri színpadon vasárineg a kiállított pályamunkák. talmat kaptaik.
n a p és szerdán megismétlik.

Megkezdődött a magyar színjátszás
ünnepi hete

Tanügyi kiállítás nyílt
Kiskundorozsmán

A kiállítást vasárnap
délelőtt nyitotta meg Pályi Béla,
a pedagógus szakszervezet járási bizottságának elnöke. Utána Bálint Dezső, a Szegedi Járási Tanács oktatási osztályának vezetője ismertette a járás
oktatásügyének tíz éves fejlő
dését.
A
megnyitó
ünnepségen
résztvett és felszólalt
Rácz
János, a Pedagógusok
Szakszervezete Központi Vezetőségének titkára. Hangsúlyozta: a
pedagógusok szeptember elsején érvénybe lépő fizetésemelése is serkentse még jobb munkára a járás tanítóit, tanárait.
A fiatalok megfelelő nevelésével segítsék elő, hogy kialakuljon bennük a közösségi szellem, s így könnyebben fellendüljön falun a termelőszövetke1
zeti mozgalom.
Végül mintegy ötezer
forint jutalomban részesítették a
legszebb, a nevelést legjobban
elősegítő pályaxnuakákat, kísér^
"
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A helsinki
béke-világtalálkozó nagy eseménye
alkalmából békebeszélgetéseket
tartanak Szegeden a különböző kerületekben. Az elmúlt pénteken
például Rókuson a Makkos-erdő
sor és a Nádas utca sarkán az
utcán, mintegy hetven férfi és
asszony gyűlt össze, hogy a világpolitikai eseményeket és különösképpen a küszöbön
álló
béke-világtalálkozóról
beszéljenek. Szombaton este a Ságvári telepi iskolának nagytermét töltötték meg zsúfolásig a
Táncsics TSZ tagjai, egyénileg
dolgozó parasztok, fiatalok és
idősebbek: itt is a
béke-világtalálkozóról, a nemzetközi eseményekről, a békeharcról folyt
a szó. A
békebeszélgetésen
mintegy 170-en jelentek
meg.
E hét folyamán tovább folytatódnak városunkban a békekisgyiilések.

A Minisztertanács határozata
az 1955. évi terménybegyűjtésről
A párt és a Minisztertanács a mezőgazdaság sokoldalú támogatásával a mezőgazdasági termelés fellendítésének új, nagy lehetőségeit nyitotta meg. A munkásosztálynak az ipari termelés fokozása által nyújtott segítsége, a
dolgozó parasztság becsületes munkája azt eredményezte,
hogy a termelőszövetkezeti és az egyénileg dolgozó parasztság helyzete lényegesen megjavult. Meg van tehát
minden előfeltétele annak, hogy a parasztság nehézség
nélkül, határidőre teljesítse beadási kötelezettségét.
Az életszínvonal emelésének lényeges előfeltétele és
az ország zavartalan kenyérellátásának alapja a gabonabegyűjtési tervek hiánytalan teljesítése. A gabonabegyűjtés sikeres végrehajtása a dolgozó parasztságtól, a tanácsoktól és a begyűjtési szervektől közös erőfeszítést követel.

A terménybegyűjtés
előkészítése
és
végrehajtása
A Minisztertanács felhívja teljesítette-e a cséplőgéptől
határozatában a dolgozó pa- gabonabeadását.
rasztságot, a tsz-tagokat és
Azokkal
a
termelőkkel
az állami gazdaságokat, hogy
szemben, akik
figyelmeztea betakarítást és a cséplést
tés ellenére sem tettek elegyorsan, a
szemveszteséget
get kötelezettségüknek,
a
a legkisebb mértékre
csöktörvény szigorával
járnak
kentve végezzék el, gaboel.
nabeadási
kötelezettségüket
fgy
10 százalékkal felemelik
közvetlenül a
cséplőgéptől
a határidőre nem teljesített
hiánytalanul
teljesítsék.
Az átvevő telepre pedig ga- beadási kötelezettséget és a
bonából sorrendben a cséplő- hátralékokat a helyszínen begéprészt, a terménykölcsönt, h a j t j á k .
Felhívja a. Minisztertanács
a talaj-munkadíjat és a terület utáni kötelezettséget — a tanácstagok, az állandó biezen belül először a termé- zottságok tagjait, a begyűjtés
szetben előírt földadót —, a dolgozóit, hogy dolgozó nétermelési szerződéses beadást pünk kenyérellátásának bizpedig a szerződéses feltételek tosításáért folyó harcban álljanak a begyűjtési munka
szerint teljesítsék.
A termelők idejében ké- élére és az állam iránti köteszüljenek fel a cséplésre, gon- lezettségek pontos és becsüdoskodjanak
a
csépléshez letes teljesítésével mutassaszükséges zsákokról, tisztít- nak példát. A Minisztertasák ki és fertőtlenítsék a ter- nács felkéri a Hazafias Népfrontot,
a
MEDOSZ-t. az
ménytárolásra használt heEDOSZ-t, a DISZ-t, az MNlyiségeket. A tsz-ek mutassa- DSZ-t,
a
SZÖVOSZ-t. a
nak példát kötelezettségük KPDSZ-t. valamint a Közalpontos teljesítésével az egyé- kalmazottak Szakszervezetét,
ni termelőknek, s már a hogy a saját területükön is
cséplés
előtt állapodjanak segítsék a gabonabegyűjtés
meg a megyei termény forgal- sikeres végrehajtását.
mi vállalatokkal arra nézve,
hogy a beadásra előírt gabo- A termények
átvétele,
nát melyik átvevő telepen
tárolása
és
szállítása
kívánják átadni.
A határozat ezután intézkeA minisztertanácsi határodik arról, hogy a földműve- zat szerint a begyűjtési milésügyi miniszter a begyűj- niszternek gondoskodnia kell
tési miniszterrel egyetértés- arról, hogy az átvevő telepek
ben szervezze meg a cséplés a terményeket pontosan mérlebonyolítását és a gabona- jék és a fennálló jogszabá
termés hivatalos nyilvántar- lyokban meghatározott feltétásba vételét. A begyűjtési telek szerint vegyék át. Vaszerveknek is fel kell készül- sárnap és más munkaszüneti
niük
a gabonabegyűjtésre. napokon a működő cséplőgéGondoskodni kell arról, hogy pek számának megfelelően
a terményátvevő telepeken — ügyeletes raktár nyitvatartámegállapított használati dij sával kell az átvételt biztosíellenében — a parasztság ré- tani,
szére a csépléshez elegendő
a cséplőgépeknél pedig jól
kölcsönzsák álljon rendelkelátható helyen meg
kell
zésre. A határozat szerint
jelölni, hogy a
terményáta termelők részére a kevétel melyik raktárban
és
nyérgabona
beadása
után
milyen időben
történik.
járó korpamennyiséa
egy- A tanácsok végrehajtó bizottharmadát, de legalább
30 ságainak a begyűjtési szerkilót a beadással
egyidejű- vekkel együtt a gabonabeleg, legkésőbb
azonban a gyűjtés időszakában rendszebeadástól számított 10 na- resen ellenőrízniök kell az
pon belül ki kell adni,
átvevőtelepek munkáját, és
A fennmaradó
mennyiség részükre mind a munkaerő
felét 1955. november 25 és biztosítása, mind az igaerő
1956. január 31 között, a har- kirendelése, raktárak igénymadik részét
pedig
1956. bevétele tekintetében halamárcius 1—április 30 között déktalanul
segítséget kell
kell kiadni.
nyújtani.
A vetőmagszükségletet
«—
a begyűjtés több éves rendTermény begyűjtési
szeréről szóló
törvényerejű
verseny
rendeletnek megfelelően —
minden termelőnél
vissza
Széleskörű segítséget kell
kell hagyni,
nyújtani ahhoz, hogy a dolA határozat szerint a be- gozó parasztok, a termelőszögyűjtési szerveknek napon- vetkezetek. az állami gazdaként kell ellenőrízniök, hogy I ságok egymással egyénileg és
minden termelő hiánytalanul I kollektív módon minél na-

A béke-világtalálkozó előtt
helye, a finn főváros mozgalmas képet mutat ezekben
a napokban. A finn posta a
béke-világtalálkozó alkalmából kiilfai bélyegzőt használ.
A kongresszus színhelyén, a
Kiállítási Palotában a sajtóés rádiótudósítók k ü l ö n m u n kaszobában
dolgoznak. A
karzaton lévő külön stúdiókban és hangfelvételi fülkékben folyik a világ közvéleményének tájékoztatása
a
béke-világtalálkozó
eseményeiről. A kétezer küldött
étkezését tíz étteremben bonyolítják le. Az értekezlet
színhelyén posta, táviróhivatal, telefon, utazási iroda,
büffé és bank áll a küldöttek rendelkezésére.

tek a békeharcosok díszes
békegalambbal, vagy a nemzetek zászlaival díszített színes lapokat
Helsinkibe a
Béke-Világtanács több tagjának. Az Üjszegedi KenderLenszövő Vállalat békebizottsága, a Tejüzem, a
Ruhagyár dolgozói harcos üdvözletüket küldték és eredményes munkát kívántak a világ-találkozó
részvevőinek.
Ilyen békelapokat
nemcsak
a nagy esemény színhelyére
juttatták el Szeged dolgozói,
hanem testvér-vállalatoknak,
kiváló dolgozóknak is küldtek mintegy ezer díszes béke-üdvözlő lapot.

*

Turkuban, Finnország volt
•
fővárosában a helsinki béke
Az elmúlt napokban szá- világtalálkozó ideje alatt a
•
A bcke-világlalálkozó szin- mos szegedi üzemből küld- finn békemozgalom n^Hfkza-

bású kiállítást
rendez a
nemzetközi
békcharcról.
Több mint húsz ország dokument-gyűjteményét
mutatják be Turkuban. A kiállításon a magyar békemozgalom legfontosabb
eseményeit egy másfélszer kétméteres díszes tabló örökíti
meg.

•
A holnap kezdődő
béke-világtalálkozó alkalmából a szegedi békeharcosok is több üzemben elhatározták, hogy június
22-től 29-ig békemiiszakot tartanak. A Szegedi Ruhagyár, az
Alkotmány TSZ kezdeményező
elhatározása
több
szegedi
üzemben követőkre
talált: a
Szegedi Textilművek
homlokzatát már díszítik: képeket békezászlókat erősítenek fel
és
itt is békeőrségeken
mutatják
meg a dolgozók hogy lelkesen
munkálkodnak
két
kezükkel,
erejükkel a béke megvédésén.

gyobb számban lépjenek versenyre a begyűjtési tervek
határidőre történő teljesítéséért. illetve túlteljesítéséért.
A Minisztertanács felkéri a
tömegszervezeteket, a Hazafias Népfrontot, a tanácsokat,
és felhívja a begyűjtési szerveket. hogy a dolgozó parasztság, a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok
közölt fejtsenek ki agitációt
a begyűjtési verseny előmozdításéra, tudatosítsák a gabonabegyüjtési tervek teljesítésének.
túlteljesítésének
jelentőségét.
Gazdagyúléseken, taggyűléseken, tanácsüléseken,
versenytáblákon
stb. rendszeresen ismertessék
a begyűjtési verseny állásat,
népszerűsítsék a jól teljesítőket.
A terménybegyűjtési
vefm
seny az alkotmány
tisztelétére a Magyar
Népköztársaság
Minisztertanácsának vándorzászlajáért
folyik és szeptember
10-én
zárul.
Az 1953. évi 27. sz. tvr.
alapján megállapított keretből a terménybegyűjtésre eső
ősszeggel jutalmazni kell á
gabonabegyűjtési versenyben
kimagasló eredményeket élérő községek (városok) dolgozó parasztságát, továbbá a
termelőszövetkezeteket, a tanácsi. a begyűjtési és a vállalati dolgozókat.

Szabadpiaci értékesítés
Az állami begyűjtés több
éves rendszeréről szóló 195S,
évi 27. sz. tvT. intézkedései
szerint a termelő elsősorban
a beadási kötelezettségét tartozik teljesíteni. Ennek biztosítása érdekében
a községekben
(városokban) a gabona
szabadpiaci
értékesítése
július
hó 1.
napjától kezdve
mindaddig
szünetel,
amíg a község
(táros)
gabonabegyüjtési
tervét nem
teljesiti.
Azok a termelők, akik beadási kötelezettségüket teljesítették, a terményforgalmi
vállalatok részére feleslegeiket a község (város) szabadpiaci
értékesítési
jogának
visszaadása előtt is, megkötöttség nélkül eladhatják szabadpiaci áron.
A községek (városok) szabadpiaci értékesítési jogának
visszaadása után a termelők
akadálytalanul és
minden
korlátozás nélkül eladhatják
a szabadpiacon vagy a szabadfelvásárlással
megbízott,
állami szerveknek terményfeleslegeiket.
A tanácsok végrehajtó bfzottságai,
a begyűjtési
és
egyéb érdekelt szervek őrködjenek afelett, hogy a dolgozó parasztság a törvény által biztosított fenti jogait hiánytalanul
gyakorolhassa.
Gátoljanak
meg
minden
olyan törekvést vagy intézkedést, amely ebben a parasztságot bármilyen módon akadályozza.

*

A terménybegyűjtés munkájában részvevő tanácsi, begyűjtési, vállalati, valamint
társadalmi szervek dolgo2öi
feladataik jó és pontos teljesítésével, a
törvényesség
megtartásával és
megtartásának megkövetelésével, a
begyűjtés politikai és gazdasági jelentőségének
széleskörű tudatosításával biztosítsák a jelen határozatban
foglaltak hiánytalan végrehajtását.
A termelőszövetkezetek, az
egyénileg gazdálkodó termelők, az állami gazdaságok —
annak tudatában, hogy a beadási kötelezetség teljesítése
növeli népünk jólétét, erősíti
egész politikánk álapját. a
munkás-paraszt
szövetséget
— közvetlenül a cséplőgéptől tegyenek eleget beadási
kötelezettségüknek.
— A Magyar Élettani Társaság XXI. kongresszusa alkalmából június 30-án, csütörtökön este fél 8-kor a
szegedi Nemzeti Színház Donizetti: Don Pasquale című
vígoperáját a d j a elő.
— - A szocialista realizmus
problémái
képzőművészetünkben" címmel tart előadást Dávid Katalin esztéta
pénteken délután 3 órakor
az Ismeretterjesztő Társulat
klubjába^, »

