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Péntek, 1957. augusztus 33.

A Szegedi Kenderjanó

pártszervezete

I

drezdai

sorsával

a múzeumot és az

A dolgozó lakosság
AKAR4TA

vendégek

megtekintették
a Textilmüveket,

törődik az újítások
Mindaz, ami új a munkában,
a termelés folyamatában, göröngyös, buktatás úton jut cl a
megvalósuláshoz.
A j emberek
közüli soknak olyan a természete, hogy még akkor is kétkedéssel. vifgy idegenkedéssel jogadja az újat, ha az kétséget kizáróan hasznos és iá- ' jat jelentenek — uúnt uhugy a neve
is mulatja — az újítások is a
munka folyamatában.
A hasznos újat gyámolítani rs sikerre
segíteni a kommunisták, a gyári
pártszervezetek fontos
teendői
közé tartozik.

A Szegedi kendet fonógyárban
az elmúlt évek alatt üggyel és
bajjal újftások egész sora szülelett, meg könnyebbé és gazdagabbá téve az ember munkáját. Persze akkor is előfordult a szalmaláng az úiitásoknál:
lelkendezve
alkalmazták. maid később a feledés pora lepte el
Az ellenforradalom vihara után. ha lassr.n és fokor
zatesan is. de újból ielentkeztek a műszakiak. a munkások
tintásaikkal.
hogv
azoknak a segítségével
előnyös változásokat végezhessenek
a termelésben.
Az
újítások alkalmazása természetesen
egybefonódik
a
technológiai eljárások
fejlesztésével. Ez év második
negyedében 82 újítási
javaslatot adtai: be. a ebből 49-ct,
alkalmaztak.
A harmadik
negyedévben a műszaki fejlesztési terv végrehajtásával
326 ezer forint
megtakarításra számítanak.
A megtakarítás többségét újítások alkalmazásával kívánják elérni.
Hadd mondiuk
még el.
hogy nemrégiben
megalakult a gvárban
az újítók
műszaki
köre. Már megbeszélést is tartottak a legégetőbb olvan termelési kérdésekről. amelyeknél változások. illetve újítások alkalmazása helyes lenne.

esetenként
a
hasznosnak
mutatkozó elgondolások megvalósításának elhúzódása. Az
élénk vitában szintén a valóságnak megfelelően
került
s,zóba, hogy egy-egy
újítás
gyakorlati hasznosságáról fel
kell világosítani a munkásokat, mert akadnak közöttük,
akik görcsösen ragaszkodnak
a régi munkamódszerekhez,
hiszen éveken keresz 1 "' az
i d é z ő d ö t t beléjük.

LEI
A kártoló
üzemrészben
hasznos változást, újítást alkalmaztak
az úgynevezett
viaszatérő
szalaghulladék
csökkentésére, amely a gazdaságosabb anyagfelhasználást eredményezi. Ez a gazdaságosabb anyagfelhasználás természetesen a gyár
nyereségét is növeli. Az újítást hónapokon keresztül alkalmazták, s így több tíz-,
ezer forintot
takarítottak
meg.
Most
azonban
a
süllyesztőben elveszett ez az
újítás is pedig nagyon könynyen lehetne alkalmazni.
Juszt József elvtárs körülbelül másfél évvel ezelőtt javaslatot tett yardoló gép előállítására. Ezt akkor nagy
örömmel fogadták. A gép el
is készült, sajnos, most azon-

ellenforradalmi

ban a rozsda marja.
Az okcs elgondolások, a
testet öltött újítások mellőzése kárt jelent a termelésben. Többek között azt is,
hogy az esztendő végén kevesebb lesz a ny erese : részesedés.

Alkotmányunk

születésének

óvfordu'ója alkalmából — mint
ismeretes — kedves

vendégek

érkeztek Szegedre, testvérvárosunk, Drezda lanác áriak k pviselöi. A drezdai küldöttek
Rudolf Liobseher,

ta

kiállítási

—

llilde Vwt-

maach, Alfréd Schönlebe — csü-

Az üzemi párt-végrehajtóbizottság mindezeket is figyelem be véve többek között
a következőket határozta el:
1.
Bpigádot
alakítanak,
amely üzemrészenként felülvizsgálja, hogy mi a sorsa az
újításoknak, s alkalmazzák-e
azokat.
2. Javasolják, kötelezzék
az üzemrészek vezetőit, hogy
ellenőrizzék az újítások folyamatos alkalmazását, s, felelősek legyenek ezért is.
Természetesen
az
üzem
pártszervezete a maga részéről mindennel elősegíti az
újítók munkáját . Az újítómozgalom további előrehaladásához persze a szakszervezetnek. a gazdasági vezetőknek is mindent meg kell
tenniök a továbbiakban is.
Bizonyos,
hogy a jobb
technológiára való törekvés,
az újításokkal való
törődés
gazdag eredményeket hoz a
Szegedi Kenderfonóban.

törtökön, tegnap délelőtt a lextilművekbe látogattak el,

ahol

a gyár dolgozói és vezetői meleg, baráti szeretettel

üdvözöl-

ték őket. A vendégek különösen
a szociális intézményekre, — a
bölcsődére, a napközi otthonra,
az orvosi rendelőre, az öltözőre, az ebédlőre voltak kívánosiak. Nagy érdeklődéssel tekintették meg az üzem szovjet gépeit, majd délben

a

Roosevelt

téri balászcsárdában- ebédeltek.
Délután a múzeumba látogatlak el, majd megtekintették az
ellenforradalmi kiállítást.
a

Hazafias

Népfront

Este
szegedi

írócsoportjának tagjaival beszélgettek el.

Kedves, idős óvónőjüket
búcsúztatták

a

BENSŐSÉGES
HANGULATÚ, meleg házi ünnepség
keretében búcsúztak a felsővárosiak — jórészt munkások és parasztok — a köztük
negyven év óta fáradozo
óvó nénijüktől. az ő kedves
és mindenki által ismert, becenevén
»Inci mamátokétól. Szülők és gyermekek, új
és régi tanítványok, óvodások és iskolások,
felnőttek
és apróságok állták őt körül
ez alkalommal a vúágfügéP/il'lr/sl
AÍt- onÁtsoArtAr*
rekkel Irtl/limií
feldíszített,
szépséges
Becsei utcai óvoda udvarán.
Valóságos búcsújárás indult
ide már jóval 4 óra előtt.
Összejött itt ezen a virágtól
és emlékektől, mosolytól és
könnyektől egyformán ékes
nyárvégi délutánon nrtjnden
eleven lélek, akinek sorsvonala valamikor, mikor még
kicsinyke óvodás volt, Inci
mama küzdelmes, de gyönyörű munkáiával volt kapcsolatos.

felsővárosiak

NEHÉZ ÉVEK. súlyos év- jává.
Anyagot és embert,
tizedek állnak a búcsúzó ve- pénzt és szivet, hivatalt és
zetó-övónp, a negyven esz- nem utolsósorban
sokszor
tendős
pedagógus
mögött- bürokratikus
hivatalnokot
i é t világháborúnak, forra- kellett megmozgatnia ezért.
dalmuknak és ellenforradal- Végül azonban kialakult kemaknak, az emberiség egy ze alatt a régi módra kétterrésze páratlan erkölcsi süllye- mes, de mos1 má.r alvóhelyidésének. s egyben soha mint séggel, fürdővel, mosdóval,
még ma, úgy fel nem lángo- modern WC-vel,
mindenütt
ló reményeinek: álmainak és olajfestásű lábazattal, s minvalóságainak kora volt ez. dennemű korszerű felszereInci mama többször dolgo- léssel
ellátott
intézmény.
zott kai-társainak kisegítője- Ezért a munkájáért Inci ma— i a„ Becsei
I J „ — .. „utcai
: . . 1- „ l óvodári. —
. A ^mát kitüntető oklevéllel tiszként
telte meg kevéssel
mostani
ban,
de
azt.
végleg
csak
1945A gyár üzemi párt-végrejubileumi búcsúztatása előtt
ben
vette
át.
S
hogyan,
mily
hajtóbizottsága a napokban
állapotban.
azt
mindenki népművelési kormányzatunk.
megtartott ülésén egyik natudja Felsővároson is.
Az
pirendi pontként behatóan
MOST PEDIG szív és léez előtt is elavult és ósdi
foglalkozott az újítómozgaóvoda-intézmény félig rom- lek, szülő és gyermek bú-,
lom helyzetével és az ezzel
halmazként került Papp Ta- csúztatta őt a szülői munkakapcsolatos teendőkkel. Hekács Gyuláné vezetésébe, de közösség által rendezett szép
ünnepségen.
lyes — és követésre méltó is
ő aztán működésének leg- és bensőséges
virágcsokrokkal
—, hogv így törődjenek a
utolsó tíz esztendeiében ke- Hatalmas
köré
mindenki,
pártszervezetek a termelésmény kézzel varázsolta azt sereglett
sel, elsők között a dolgozó
városunk egyik
legkorsze- majd az ünnepet Veres Teterületvezető
óvónő
emberek munkájának megrűbb, legfelszereltebb óvodá- rézia
meleg, s közvetlen
szavai
könnyítésével.
nyitották meg. Búcsúzunk is
Az üzemi párt-végrehajtómeg nem is a mi drága Inci
bizottság a többi között megmamánktól — hallottuk tőle
állapította az újítómozgalom
—, mert hát hogy lehetne
jelentős fejlődését az ellenegészen elbúcsúzni attól, akiforradalom óta. Egyben a vanek munkája és eredményei
a ITlT országjárás programjában
lóságnak megfelelően a megitt összehoztak bennünket, s
lévő hibákat sem kendőzték
Látta-e már a Dunántúlt Keszthely. Kaposvár. Pécs és mindig is feledhetetlenek kör
el. Ezek közé számit a haszmüemlé- zöttünk?
nos, jól bevált újításokról ősszel? Amikor a Badacsony Szekszárd gazdag
pompás városképeivaló nnegfeledkezés,
vagy hegvén megérik a szőlő, a keiben,
Ezután a volt régi óvodáépítésünk
Bakony és a soproni hegvek ben s szocialista
az ősz minden színében lát- nagv vívmányaiban. Sztálin- sok. ma pedig már az iskor
szanak. amikor az aranysár- városban s a nagv kohóban Iából is kilépettek üdvözölSzakmunkás
TTIT ték — virágcsokrukat átés a halványzöld viasko- gyönyörködhetnek a
tanfolyam indul ga
dik egymással s a Balaton és az IBUSZ szept. 12— nyújtva — Inci mamát fádu- radságos nevelő munkájáért,
és fölötte az ég olvan 15-is tartó négynapos
nékány szakmában vize
kék. hogv az Adriai tenger nántúli körutazásainak részt- majd a kis óvodások, a mai
A Munkaügyi
Miniszté- is megirigyelné s a Mecsek vevői. Az úton és a városok- apróságok jöttek csokraikkal,
rium engedélyezte, hogv a haragos zöld színei megszelí- ban képzett szakemberek is- verseikkel, pattogóan kedves
színes szavalataikkal.
Legpapírgyártó, a gépkezelő és dülnek. s a Dunántúl lankái. mertetik a látnivalókat.
Badacsony
és
a gépiavító szakmában há- Szekszárd.
A négynapos
útra a 390 meghatóbb volt a pöttöm
rom évet
eltöltött felnőtt Sopron vidéke a szüretelök forint részvételi dít befizeté- Nagy Erzsike, aki végtelen
dolgozók részére szakmun- munkájától lesz hangos. Az se mellett (az összegben az szeretetében sírva fakadva s
hanyatló
dunántúli étkezésen kívül minden más később is könnyeivel küzkásvizsga előkészítő
tanfo- őszbe
természeti szolgáltatás: útiköltség, szál- ködve mondta el a búcsúzór
lyamot indíthassanak, maid nyár csodálatos
szakmunkás vizsgát tehesse- szépségeit s az őszi dunán- loda. múzeumi belépők diia verset. Utána egy szülő állott
nek. ízeket a szakmákat
be túli városok. Székesfehérvár. benne van) jelentkezni le- fel a közösség köréből, s
is jegyezték
a szakmai
no- Veszprém Győr, Sopron. Kő- het Szegeden a TTIT titkár- elénk varázsolta a negyven
szeg. Szombathely.
Sümeg. ságán Horváth Mihálv utca év előtti képet, mikor egy
menklatúrába.
3. szám II. emelet. A je- vézna és félénk leányka egy
lentkezés határideje augusz- kis gyakorló segédóvónő kotus 31. Az autóbuszban az pogtatott az akkor még koülőhelyeket a
jelentkezés moly és ósdi óvodaépület kasorrendiében adták ki.
Az puján, ma pedig itt áll előtországiáró autóbusz Szeged- tünk megőszülve, de még
fiatalosan
csillogó
ről indul szeptember
12-ón mindig
szemmel, s pályáját megfutAz utóbbi napokban néhá- alatti lakos, aki uem átallolla reggel 5 órakor.
va egyszerre boldog és fájó
nyan megkísérelték a disszidá- volna árván itl hagyni két kisszívvel a búcsúzás nagy pillást a Szeged környéki magvar gyermekét. Az ő sorsára jutott
lanatában. Végül a szülői
—jugoszláv határszakaszon. De- Lagzi Mátyás 29 éves Gerla
munkaközösség elnöke, Nagy
rék határőreink éberségének kö- (Békés megye) községi lakos is,
Károly né méltatta Inci maszűnhető, hogv ma már a rend- ' akit oégyhónapi börtönre ívélt
Siófok és Kisújszállás után ma nehéz, de áldozatos munőrség őrizetében csücsülnek aj a bíróság gyermektartási kötele- most ismét Pesten forgatják káját és átnyújtotta neki a
Magvar Népköztársaság
haté- zetlság elmulasztása miatt és ez meg a lottógömböt. A 25. heti szulok közös szép ajándékát.
rát átlépni s/áudéko/ó "polgárakart kiszökni hazájából, lottóhúzást augusztus 29-án,
társak*, várva az ellenük inili-. Szinlén tiltott határátlépés ki- pénteken a Magyar Optikai
BEREKESZTÖLEG az üntolt bűnvádi eljárás rá nk néz- j s(-.,.|0;c miatt kerültek rendőrsé- Művek művelődési házában nepelt s búcsúzott óvó néve nem éppen kedvező kimeneőrizetbe Lsizuvadia Aulai 19 rendezi a Sportfogadási és nj válaszolt elfogódott hantelét.
; éves és Karkas László 16 éves, Lottó Igazgatóság.
A sorsolás délelőtt 10 óra- gon az üdvözlésekre, mint
Igv került a rendőrség háló-1 Szeged, Cserepes sori lakosok,
jóba Nagy Hona. 23 éves fog- akik együtt szöktek és maguk- kor kezdődik, A húzásokat kisóvodá&a. éppúgy könnyeklatkozás nélküli Szeged,
Kos- j kai csalták Varga Péter nyomó- rövid vidám műsor előzi kel küszködve.
meg.
F ü » y László
vuth Lajos sugárút 107 szám 1 rék gyermeket is,

DUNÁNTÚLI KÖRUTAZÁS

Határsértőket vett őrizetbe
a rendőrség

Ma: lottóhúzás

szerint

A tanácstagok szegedi pótvá'asz asáról
A Szeged város területén
megválasztott
tanácstagok
többsége munkájával, az emberek ügyes-bajos dolgaival
vá ló alapos törődéssel mindj.bban kivívja a dolgozó lakosság a választó polgárok
eb;, mérését. Most majd ismét a lakosságon lesz a sor,
hogy a tanácstagok szegedi
r.útválasztásakor az arra leg-

soraikból eldöntsék, kit tartanak legmegfelelőbbnek a
tanács tagsági tisztségre,
A jelölögyüléseken termászetesen a dolgozó lakosok
joga, hogy elmondják véleményüket, javaslatukat az új
tanácstag
kiválasztásához.
Szükséges, hogy a pótválasztásoknál is olyan emberek
legyenek a tanácstagok, akik
alkalmasabb embereket je- választóik javát szem előtt
lű;,ék, válasszák meg a ta- tartva, áldozatosan tevékenynacstagság tisztségére.
kednek kerületük, városuk
érdekében.
Miért szükségesek a taFontos az is. hogy a jelölőnácstagi pétválasztások?
gyűiéseken mindenütt részt
A tanácstörvénynek megvegyenek a választókörzet
lakosai, s így valóban a
felelően a választókörzetek
választók egészének véledolgozó lakosságát megfelelő
ménye érvényesüljön.
számú tanácstagnak kell képviselnie. A tanácsválasztások ota az akkor megválasz- Persze ehhez az is kell, hogy
dolgozói
tott tanácstagok közül többen a választókörzetek
elköltöztek
választókörze- kellő időben értesüljenek a
jelölőgyülés
időpontjáról,
tükből, az idősebb korúak hogy azon részt vehessenek.
közül pedig többen meghal
lak. Voltak olvan tanácsta- . A jelölőgyűlésekon megváI t , «: SfiL iá
Z.Z
. fosztottak nevei szavazólapra
gok is, akik lemondtak, s
történik
olyanok is. akik méltatlan- kerülnek. Ezután
meg
a
pótválasztás
—
a jelönak bizonyultak a bizalomra,
lőgyűléseken
kiválasztottak
a felelősségteljes pozíció betöltésére. Helyettük pótvá- megerősítése.
lasztásokkal új tanácstagoSzögeden a jclölőgyűlésck
kat jelölnek ki a választóutáni
pótválasztásokat
körzetek dolgozói.
szeptember 15-én tartják
A pótválasztás, az új tamajd meg.
nácstagok kijelölése a legde
A megválasztandó új tamokratikusabban történik és nácstagoktól — éppúgy, mint
a szó valódi értelmében el- a régebbi tanácstagoktól —
mondhatjuk: a dolgozó lakos- a dolgozó emberek azt is várság akarata érvényesül.
ják, hogy elgondolásaikat, javaslataikat. amelyek az élet
A választást és az ezt meg- minden területére vonatkozelőző
jelölögy ülése ke t a nak, tolmácsolják az államHazafias Népfront kereté- hatalom helyi szerveinek, a
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lésének jegyeben.
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Szegeden
a III. kerületben
| H |
már voltak jelölőgyűlések és
a választókörzet dolgozó lakosai eldöntötték, hogy kiknek a nevei kerüljenek a
szavazólapra. A város többi
kerületeiben majd ezután keFülnek sorra a jelölőgyűlések, ahol a választókörzet lakosainak a feladata, hogv
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\

a

a

r

s

:

hogy olyan új tanácstagokat
bízzanak meg, akik ezzel a
tulajdonsággal is rendelkeznek.
A dolgozó lakosság a pótválasztások alkalmával bizonyosan olyan embereket biz
meg a tanácstagsággal — s
olyanokat is kell megbíznia
mindenütt —, akik alkalmasak e tisztség betöltésére.
^ M I B É

Intézkedtek a tbc gondosé
intézetben
Június 13-i számunkban a
» Segítsünk egymáson*
ciiuü
lovaluukbajn »P-.-nó« aláírással
cikk jelent meg. A cikk írója
kifogásolta, begy a tbc. gondozó intézet várójában nincs mosÜó.

Dr, Nagy László vezető főorvos írásban közölte szerkesztöségőnkkel, liogv a lapban meg.
jelent panaszt orvosollak és a
tbc-s betegek
várószobájában
kézmosásra alkalmas
mosdót
szerellek fel.

fl gépállomások sorooievö feladata
az aprómagcséplés
Idén a, szegedi járás területén cséplését. Különösen sok luvörösheremagot terlényegesen több egyéni gazda, mellek az idén Tápé, .\tgyf,
lermclőszüvelkezet termek lu- Kiskundoj o/snia.
Kübekbázig
cerna, somkóró, vöröslinre és Deszk és Tiszasziget környékéit.
egyéb aprómagokal. Ez nem- Tehát elsősorban ezekre a terücsak egyélű, de nemzetgazda- letekre kell mielőbb kiküldeni a
sági szcnipunlból is rendkívül heremagfej tőkkel felszerelt cséphasznos. Alihoz azonban, hegy lőgépeket.
idei aiuómagterincsztésünk telAz egyik lápéi szérűskertbe
jes sikerrel járjon, még a gép- már uiegéikezett egy hvremagállomások j,ó munkájára is szük- fejlő cséplőgép, azonban a munség van.
kát nem kezdhette el. mert a
Az időjárás most esősre for- gazdák nagy többsége még nem
dult. New lehel pontosan tudni hordta be a csépelniealól. A kéhogv
azt sem, hogy a közeljövőben sési azzal indokolják,
ideje
milyen időre számíthatunk. Ép- most a gyékényszedés
pen ezért mindenütt késedelem van. Véleményünk szerint a
nélkül, ahol csak
lehetséges, gyékényteruiésben szinte semmái" most meg kell kezdeni a milyen kárt 55(11 (ehet az időjálucerna, vörösherc, a somkóró rás, viszony aprómagtermésünk
és a többi aptúinagfélcségek jelentős részét elpusztíthatja,
——
estea korábbi évekhez viszonyítva, cerna- és

A rizs betakarítására készülnek
Csongrád megyében
A rizs betakarítását két hét múlva megkezdik Csonarád megyében. A rtövénv a szokottnál magasabbra nőit
és mindenütt meghaladja már az egy métert. Eav-egv
buga 100—150 szemet hoz. de szén számmal akadnak olyanok is. amelyekben már 250—260 fellett szem ül.

Állandó színházai fcapü Vásárhely
Amim illetékes lieíven közölték, a vásárhelyi állandó színház
létesítésé'vei kapcsolatos tárgyalások eredménnyel végződtek. A
Művelődésügyi Minisztérium színházi főosztálya néliáuy napon
belül megküldi a hódmezővásárhelyi tanácsnak a színház engedélyezésének okiratát, mely a minisztérium állal az ú j színház3
nak adott gazdasági támogatás összegét is tartalmazza,
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