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Képek 
a Szőrme- és Bőrruhakészífő 

Vállalat éleiéből 

Vasutasok tanácskozása Szegeden 
az őszi forgalomra való jó felkészülésről 

A MÁV Szegedi Igazgató-
ságához tartozó vasutas dol-
gozók ez évben is tanácsko-
zást hívtak össze — a ha-
gyományos vasútüzemi érte-
kezletet — és 

megtárgyalták az őszi 
csúcsforgalom jó előkészí-
tését, a teendőket. 

Az egésznapos tanácskozásra 
szerdán, július 20-án a Sze-
ged-alsóvárosi Petőfi Kul-
túrotthonban gyűltek össze a 
szakszolgálatok vezetői és 
élenjáró dolgozói. Meghívták 
a szállíttató feleket is. Dél-
után a különböző szolgálati 
ágak a saját területükre vo-
natkozó feladatokat vitatták 
meg. 

A tizedik vasútüzemi érte-
! kezleten megjelent Csamangó 
! Henrik elvtárs, a miniszté-
! rium részéről. A politikai fő-

osztálytól Dobó László elv-
társ. a szakszervezeti köz-
pont képviseletében Krekkó 
Ferenc elvtárs. 

Csóka Bcláné a Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészílö 
üzemben az export-brigád tagja. Most nyerte el a szta-
hanovista címet. Rendszeresen 130 százalékot teljesít. 
Párttag és a brigád legjobb munkása. 

A Szegedi Igazgatóság 
igazgatója: Borsodi János 
elvtárs ismertette a tenniva-
lókat. Beszélt arról, hogy 
igen fontos az előszállítások 
jó megszervezése. Ez mente-
síti az őszi forgalmat. 

A kocsikkal is helyesen 
kell gazdálkodni. Tervsze-
rű munkával tudják a ko-
csiforduló időt szeptember, 
október és november hó-
napban 1.7 napra csökken-
teni. 

Ehhez az is kell, hogy az ál-
lomások csak annyi kocsit 
igényeljenek, amennyire 
szükségük van. A vonatok 
kihasználása az elmúlt évben 
nem volt a legmegfelelőbb. 
Ez az önköltség alakulását 
is károsan befolyásolja. Az 
egyik fő ok. ami a csúcsfor-
galom idején hátráltatta a 
munkát, a vonatkésésekből 
adódott. Ezt kell az elsők kö-
zött megszüntetni. 

Megkezdődött 
a szegedi kultúrofthonok fesztivállá 

Érdekesnek ígérkezik a fesztivál mai műsora 
Tegnap este fél 8 órai kez- > Kénytelen házasságát mutat-

dettel megkezdődött a szegedi 
kultúrott honok fesztiválja a 
hat legnagyobb városi kul- . . . . . 
turhaz művészegyütteseinek j vagnermgo-jei. 

ják be. A Városi Balett-iskola 
növendékei Csajkovszkij Vi-

Sztojanovics 
részvételével a szegedi Nem-

j zeti Színházban. (Az előadá-
sok ismertetésére és értéke-
lésére lapunk későbbi számá-
ban visszatérünk.) 

í A fesztivál mai előadásán 
a következő számok szerepel-
nek: a Juhász Gyula kultúr-
ház zenekara Kodály Inter-
mezzo-ját és Bartók „Este a 

Cigánytáncát és Bayer Baba-
tündérét adják elő. A KPDSZ 
kultúrotthon színjátszói vil- l 
lámtréfákat mutatnak be. a i 
Móra Ferenc kultúrotthon \ 
népitáncosai pedig" két táiic-
számot: a Háromugróst és a 
Patkós párost. 

Az előadás ma este is fél 
8-kor kezdődik, jó idő esetén 

székelyeknél" cimű művét újszegedi szabadtéri szín-
adja elő, az énekkar Gulikov, j padon, rossz időben a szín-
Sárközi, Kadosa, Rezest és • házban. Az előadás helyét a 
Vízi számokkal szerepel, a . szegedi hídfőnél elhelyezett 
színjátszók pedig Moliere ' táblákon jelzik. 

Szécsi Aranka mindössze néhány hónapja dolgozik az 
üzemben. Gombcsatkészítö és ezt a munkát igyekszik jól 
ellátni. A DISZ-fiatalok között egyike azoknak, akiknek 
minőségi eredménye a legjobb. 

Határidő előtt elkészül a Szegedi 
Kenderfonógyár új műhelycsarnoka 

Munkájukat megkönnyíti, 
hogy állványaikat Mészáros 
Ferenc ácsbrigádja 180 száza-
lékos teljesítménnyel, min-
dig kellő időben elkészíti. 
Előreláthatóan a december 
31-i határidő helyett már ok-
tóber 10-re átadják rendel-
tetésének az ú j csarnokot. 

Bálint András is egyike azoknak, akik sokat adnak a 
minőségre. Régi szakember, többféle munkát végez .és 
minőségi eredménye mindig 98—99 százalék. 

A Szegedi Kenderfonógyá-
rat az idén 4 millió forintos 
beruházással bővítik. A 
Csongrádmegyei Építőipari 
Vállalat dolgozói készítik az 
ú j műhelycsarnokot, a simító, 
illetve a szárazfonó elhelye-

! zésére. 
| Az építők jól tudják, mi-
! lyen fontos feladaton dolgoz-

nak. Megfogadták, hogy a de-
cember 31-i határidő előtt 
felépítik a 40 méter hosszú 
csarnokot. 

A vállalásnak megfelelően 
jó ütemben halad az építke-
zés. A kőművesek, ácsok, s a 
többi dolgozók eddig átlago-
san 170 százalékos teljesít-
ménnyel dolgoztak, s már be-
fejezéshez közelednek a tető-
fedési, szigetelési munkála-
tok. Most Varga László 
DISZ-titkár ifjúsági brigád-
ján a sor, hogy a vakolás is 
időben elkészüljön. Az ifi-
brigád nemrég kezdte meg 
ezt a munkát, s máris szép 
eredményt ért el: műszakon-
kint 160 négyzetméter helyett 
csaknem 200 négyzetméteres 
fal-, illetve oszlop felületet 
vakolnak. 

Versenyjelentés 
a gépállomások munkájáról 

eredmények: Kistelek 126, Ba-
tida 100, Deszk 98 hold. Elma-
radók: Sövényháza 56. Puszta-
mérges 56, Hódmezővásárhely 
65 holddal. 

Tarlóhántást 7485 holdon, a 
másodvetést 2998 holdon vé-
geztük el. A tarlóhántásnál 

A megye gépállomásai eddig 
kombájnnal learattak és elcsé-
peltek 3605 katasztrális hold 
gabonát. Legjobb Mindszent. 
Egy kombájnra eső eredmény 
92 és fél, Röszke 87, Kistelek 
74 hold. Lemaradók Puszta-
mérges 20, Sövényháza 30, 
Makó 33 holddal. 

Aratógéppel learattak 9663 

Felhívás a Duna 
és a Tisza-menti 

halászokhoz 
A Földmüvelésügyi Minisz-

térium halászati osztálya fel-
hívja a Duna és a Tisza-
menti halászati termelőszö-
vetkezeteket, horgászegyesü-
leteket, hogy az áradások so-
rán az ártéri mélyedésekben 

A vasutas dolgozók a Köz-
ponti Vezetőség márciusi ha-
tározatának a többi között 
akkor tesznek eleget — mon-
dotta Borsodi elvtárs —, ha 
elszállítanak minden szállí-
tásra felkínált ó^ut, menet-
rendszerint közlekedtetik a 
vonatokat és a szállítási költ-
ségeket csökkentik. 

Fontos a feladatok megol-
dásáért a munkaverseny 
továbbfejlesztése. 

Aztán elmondotta, hogy a ga-
bonaszállítások megkezdőd-
tek és folytatódnak a gyü-
mölcs, később a cukorrépa 
továbbításával. A szállító fe-
lekkel együttműködve minél 
több irányvonatot és túlsú-
lyos vonatot kell közleked-
tetni. hogy az áruk rövid időn 
belül rendeltetési helyeikre 
jussanak. A határforgalmak 
lebonyolítását össze kell 
kapcsolni a belföldivel és 
ehhez pontos előjelen tésre 
van szükség. 

Fel kell készülni a rako-
dási idők lerövidítésére és a 
húsz százalékos túlsúlyos 
szállításokra. Ügy kell a moz-
donyokat előkészíteni, hogy 
mindenkor alkalmasak le-
gyenek ilyen teher továbbí-
tására. A tehervon átoknál a 
géprevárásokat különösen az 
őszi forgalom ideje alatt le-
hetőleg el kell kerülni. 

Gondoskodnak arról, hogy 
a vasutas dolgozók egész-
ség- és munkavédelme biz-
tosítva legven. a csúcsfor-
galom idején i<v 

Intézkedések történtek nz 
újabb védő- és rtiunkaruhák 
beszerzésére, a ió szállás és 
étkeztető helyek biztosítá-
sára. , . 

A heszámolóhoz az egyes 
szolgáltató áeak részéről szá-
mosan szóltak hozzá, s tet-
tek javaslatot az őszi forga-
lomra való felkészülésre. 
Megígérték az eddigi hibák 
kijavítását és kijelentették, 
hogy az őszi forgalom zavar-
talan lebonyolításában vas-
utas bc-siilettel állnak helyt. 

A szállító felek közül is 
többen felszólaltak. Hangoz-
tatták, mindenkor készek se-
gíteni a vasutas dolgozók 
mnnVáiát, hosv az áru mi-
nél előbb és olcsón jusson el 
az ország különböző rezeibe. 

A megbeszélés a 'apján ha-
térnzatba foglalták a teen-
dőket. 

Békenagygyülés 
Szegeden 

Szeged Város Békebizott-
sága július 26-an délután 6 
órai kezdettel nagygyűlést 
rendez a Fáklya-mozi kerthe-
lyiségében. 

A nagygyűlésen Péter Já-
nos református püspök, a 
Béke-Világtanács tagja szá-
mol be a helsinki béke-világ-
találkozó eseményeiről, an-
nak a béke érdekében vég-
zett tevékenységéről és je-
lentőségéről. valamint a bé-
kehírre további feladatairól. 

A gyűlésen felszólal még 
Kutrucz Erzsébet, az Anyák 
Világkongresszusán résztv.'tt 
egyik küldött is. Felszólalá-
sában az Anyák Világkong-
resszusán szerzett élményei-
ről számol be és megemlé-
kezik a világ asszonyainak, 
édesanyáinak a bekéért ví-
vott harcáról. 

A Konzervgyárban 
140 000 borsó-
konzerv készült 

terven felül 
A Szegedi Konzervgyár-

ban az országban elsőként 
kezdték meg a zöldborsó tar-
tósítását. s ebben a munká-
ban is kiváló eredményeket 
értek el. A fiatalok — ter-
mészetesen az idősebb mun-
kások is — jól tevékenyked-
nek. 

Csanádi Balázsné üvegzá-
ró csoportja is jól dolgozik. 
Munkájuk fontos, mert ha 
nem elég lelkiismeretesen 
zárják le a teli üvegeket, ak-
kor a konzerv levegőt kap 
és megromlik. Csanádiné zá-
rócsoportja a napi 480 üveg 
helyett gyakran 700-at is le-
zárt pontosan, lelkiismerete-
sen. Jó eredménnyel dolgo-
zik Száraz Nagy Zoltánné 
brigádja is. 

A szakképzett dolgozók az 
újonnan felvett munkásokat 
segítik abban, hogy jól elsa-
játítsák a szakmát. Például 
Vízhányó Mária, Miklós Ilo-
na és Miklós Teréz sztaha-
novisták eddig már kilenc 
ú j dolgozót tanítottak meg 
az üvegek szakszerű lezárá-
sára. 

A zöldborsó idényben 
mintegy 140 ezer üveg. egy 
kilósnak megfelelő zöldborsó 
konzerv készült terven felül. 
Jó eredmények születtek a 
zöldbab, uborka és sárgaba-
rack feldolgozásánál is. 

Új cikkehet készítenek 
a Szegedi Hálógyárban 

Szinte naponként hoz a 
posta megrendeléseket a Sze-
gedi Hálóüzemnek. Az or-
szág távolabbi, közelebbi ré-
széből érkező levelek más-
más fa j ta perionháló meg-
rendelésekről szólnak. Az 
újabbnál újabb kívánságok 
nem riasztják vissza a Há-
lóüzem vezetőit. 

Kísérleteket folytatnak, ho-
gyan tegyenek eleget a 
megrendelők kívánságá-
nak. 

Most húzó és dobó hálóval 
kísérleteznek. Az úgynevezett 
pendelyháló első darabját rö-
videsen elküldik a Szegedi 
Halgazdasághoz, hogy onnan 
szakértői véleményt kapja-
nak ar ra is, milyen a háló 
tartóssága munka közben és 
milyen egyéb dolgok észlel-
hetők. 

A pendelyháló minden al-
kotórésze elkészült. Most ösz-
szeszerelésén dolgoznak. 

— Két dolgozóra: Varga 
Idára és Halász Máriára vár rekedt, a pusztulás veszélyé 

nek kitett halivadékokat cso- ] mindig a bonyolultabb mun-
mondja Arkael Tibor 

holdat. Legjobb egy gépre eső gép csépel, 

gyorsítani kell a munkát. Me- portos, szervezett halászatok- , ka 
gyénkben összesen 105 cséplő- kai mentsék ki és h e l y r é k telepvezető. — ö k gondos-

át a folyómederbe. kodnak sokszor csak elmon* 

dás után a hálók pontos ősz-
szesze reléséről. 

Ügyesen, nagy hozzáértés-
sel rakja fel az ólomkari-
kákat a pendelyhálóra Ha-
lász Mária. Mire a 140-ikhez 
ér, el is felejti, hogy ú j mun-
ka van kezében. 

— Csak hozzá kezdeni ne-
héz, azután megy, mint a 
karikacsapás — magyarázza. 

Hogy bizonyságot adjon 
erről, szakszerűen beszéli el, 
milyen lesz majd teljesen 
kész állapotban a pendely-
háló. 

Nem okoz különösebb ne-
hézséget az üzemben a 
munka változatossága. 

Ügyes leleményességgel ipar-
kodnak megoldani a kísérle-
tezéseket a műszakiak. Ügy 
mondják, berendezkedtek 
már, hogy perionból egyéb 
hálókat is készítsenek. 

A halászhálóktól eltérően az 
Üjszegedi Kender-Lenszövő 
részére szövéshez készítettek 
perion fonalat. A cukorgyár-
táshoz szűrőszövetet kérnek 
a szövődétől és ehhez a szük-
séges perion fonalat a Háló-
gyárban kísérleteztek ki, 

Az első küldeményt már 
elszállították az üzemnek. 

A szűrőszövet régebben ken-
dercérnábol készült és ha-
vonta cserélni kellett, mert 
elhasználódott. A perion 5—6 
hónapot kibir és tisztántar-
tása is sokkal könnyebb. 

A fogoly- és fácánvadá-
szok is úgy gondolják, hogy 
a vadászathoz a perionháló 
alkalmasabb lesz, mint a ré-
gebben készített kenderháló. 
Ezért küldtek is megrende-
lést a Hálógyárnak, hogy 
komplett, kötelekkel felsze-
relt fogolyhálót kössenek ré-
szükre. A régebben történt 
próbáknál ugyanis kitűnt, 
hogy 

a hideggel szemben ellen-
állóbb a perion, mint a 
kender, mert a perion a 80 
fokos hideget is birja. 
A kísérletek, az ú j cikkek 

mind azt bizonyítják, hogy a 
perionnal tovább foglalkoz-
nak az üzem műszaki dolgo-
zói és azirányban is kísérle-
tet folytatnak, hogy hálón 
kívül másra is fel tudják 
használni, M 


