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Hétjegyű osztályzat 

az iskolákban 

Szeged. 1948 szeptember H. Kedé 

Levélváltás 
Újságokban, üzemi gyűlése-

ken rámutatlak már arra, hogy 
az uj öthónapos munkaverseny 
nem indult és nem folyik olyan 
nagy lendülettel, mint az előző. 
Ennek egytk döntő oka az volt. 
hogy nem értékelték kl és nem 
értékesítették kellőképpen az 
első munkaverseny tapaszta-
latait. 

Az njszeíodl kendergvítr ex-
pedíciós üzemének levele ezt a 
hiányosságot iffvekezett pótolni 
bizonyos mértékig, mikor rá-
mutatott a szövőflzem munká-
jának egves h'ányosságnira. 

Jelentős kezdeményezés ez 
Szeded üzemi életéhen nemcsak 
azért, mert az első Ilyenfajta 
krt'i' ai megmozdulás, hanem a 
bírálat szakszerűsége, az üzem 
tértin'kai felkészültségének ja-
vítására irányuló törekvés is 
Igen értékessé leszi a levélvál-
tást. A szövőüzemi gyűlés, — 
ahol az expedíció kritikáját 
megvitatták — a felszólalók 
megállapításai, de tt levelek is 
azt mutat ják, hógtf a gyár mun-
kássága komolyan és szakszerű-
en foglalkozik a termelés kér-
déseivel, jarttan* akar a terme-
lésen. 

A kezdeményezésnek azonban 
meg kell nézni a gyenge olda-
lait is, elsősorban azt. hogy a 
többi üzemek, ahol, mint érte-
sültünk, szirdéíi t idlA ha?c>hlő 
formák között bírálat és önbí-
rálat — ezeket a hiányosságo-
kat kiküszöbölik. 

A levélváltásnak, — tehát a 
bírálatnak és önbirálatnak az 
egyik erénye volt a szakmai 
aianosság. de ha ez a rész tul-
su'yba l e ül. komoly hibáknak 
Is forrása lehet. 

A szombati szövőüzeml gyű-
lésen — az expedíció bírálata 
alapján — felmerült a szövet 
egvenletlen szélessége, melyet 
egyesek igvekeznek a szövésnél 
használt ler í ják elavultságának 

flés hiányának tulajdonítani. 
TöhVn azonban rámutatlak ar. 
•a, hogy a széfessfg kérdést 
nemcsak a bordáitól függ, ha-
nem atlöl is, hoay a fonalakra 
függesztett sulyokét milyen 
gonddal kezeli 1-. Az cgvenletlen-
Bégnek és a szövés ritkaságának 

NPZ oka, hogy egyesek sulvokal 
vesznek le a fonalakról. Ezáltal 
bizonyos szemponthói köny-
nyebb a munka, de a terméke 
mtnőséetleg gyöngébb. 

Mí történt' ilt tulajdonkép-

pen? Az, hogy egy fennálló 
technikai hiányosságot, tehál 
azt, hogy kevés és rossz borda 
van, együtt említettek azzal a 
hiányossággal, amelg az üzem 
dolgozóinál áll fenn —i a Sulyok 
levételének kérdésével. Mind a 
bordák kérdése, mind a sulyok 
eltávolításának kérdése hibákat 
eredményez, — de egymás mel-
lett említve a lényegesebbet, a 
su'yok kérdését, elhomályosítja 
a lényegtelenebb, a bordák hiá-
nya. 

A két üzem kritikájának 'és 
önkritikáidnak másik hiányos-
sága a hibák »tologatása.« A 
szövőgyár lapunk mai számá-
ban közölt válaszlevelében két 
helyen 5« találunk ilyet. 

A vetülékfonalak felcserélé-
sét a szövök elismerik, de •ta-
pasztaljuk. — írják, >hogy már 
a fonódd hőt sem szállítanak 
kellő minőségű fonalat.« 

Az áru szennyeződésének 
megakadályozására intézkedé-
sek történnelé a szövődében, de 
fclliivják a kritikát gyakorló 
expedíciós üzem figyelmét, hogy 
»vizsgálják felül fcstődénket is, 
ahol szintén sok atknlont van 
{arra, hogy as áru elszennyeződ-
jön•* 

Ez annyiból helyes, hogy Így 
a többi üzem hibái is felszínre 
kerülnek, de helytelen isméi 
azért, mert a szövőüzem hiá-
nyosságai t>csökkenneks, elho-
mályosodnak-

Talán legelőször kellett vol-
na említenünk, hogy a levélvál-
tást kezdeményező és kritikát 
gyakorló expedíciós üzem ré-
széről is történt a többi kőzött 
egy nagy hiba. Még podíg az, 
hőre szombati levelében csak 
kritikái gyakorol, a stövőüzem 
felett, de nem mutatott rf a sa-
jáf üzemének gyengeségeire. Ha 
ezt megtette volna, akkor a 
kritikája sokkal hatásosabb 
tesz — és talán akkor a szövfl-
üzem válaszlevelében, — tehát 
önkritikájában _ som fordul-
tak volna elő a blhákpaíkl a má i 
emiitett .tologatása.. 

Mindezen felsorolt és fel 
nem sorolt — hiányosságok 
mellett a gyár két üzemének 
levélváltása jgen hasznos volt 
és egészen bizonyos, hogy a 
többi gyárak és üzemek az új-
szegedi kendergyár bírálatában 
és önbirálatában elkövetett hi-
bákat a jövőben kiküszöbölik. 

Vasárnap Simáén vitatják meg a terv-
megbízottak és vállalatvezetők 

az élelmezési fpar kérdéseit 
Budapest, szeptember 13. 

Az országos tervhivatal érte-
kezletre liivta meg a buda-
pesti élelmezési ipari üze-
mek tórvmegbizottait'és vál-
lalatvezetőit. Az értekezle-
ten Bcrcj Aiulor rámutatott 
az élelmezési ipar előtt álló 
feladatokra. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel az 
országos tervhivatal mező-
gazdasági osztályának szak-
előadói vasárnap Miskolcon 
hívták össze az élelmezési 

ipar tervmcgbizottait'Ós vál-
lalatvezetőit. 

Az ipar legdöntőbb kér-
déseinek megvitatását 
szeptember 19-én Sze-
geden és október 3-án 

Győrött 'folytatják. 

Ezeken az értekezleteken 
részt vesz a földművelésügyi 
minisztérium és az élelme-
zési ipari igazgatósúg kikül-
dötte is. 

ü f e k e t e reakció fasiszta provokációi 
Csehszlovákiában 

Á dolgozók semmit sem várnak a de Gauiieékkal paktáló 
ui francia kormánytól 

Közvetlenül Benesivolt el-
nök halála után Gsehszlová-
kia különbözö városaiban il-
legális röplapoka t'ter jesztet-
tek, amelyen bejelentették, 
hogy a népi demokrácia el-
lenfelei terrorista cselekmé-
nyeket, gyilkosságokat és 
gyujtogalásokat terveznek. 
Egyes kirakatokra horogke-
reszteket festettek/Jellemző, 
hogy a reakciós elemek ki-
hívó kísérletével csaknem 
egy időben 

támadásba meni át a 
csehszlovák népi demo-
krácia ellen a csehszlo-
vák katolikus egyház 

több tényezője ls. 
Az állambiztonsági szervek 
a znaimiídomonkosrendi ko-
lostorban ési a jachimovi ka 
pucinus kolostorban elrej-
tett fegyvereket találtak. 

Templomi szószékről 

a hprmáriy ellen 

A kommunista párt lapja, 
a Rude Pravo ezzel kapcso-
latban ezt irjafa Minél ha-
tározottabban - t̂iy+atja , or-
szágunk a szocializmus épí-
tését célzó munkájút annál 
kevesebb reménye (van a re-
akciónak és annál kilátásta-
lcnabbak lesznek a kalan-
dorok tervei és törekvései. 

Czepiczka Jgazságügymi-
niszter vasárnap egy vidéki 
gyűlésen tartott beszédében 
kijelentette, hogy szaporod-
nak a támadások és terror-
cselekmények, de mindez 
nem bonthatja meg a dol-
gozó néo egységét. 

A külföldi reakció ügy-
nökét merényletre ké-

- szülnek Gottwald elnök 
ellen és jelszavuk volt: 
Benes haláláért Gofl-

wald halálát. 
A korihány elleni támadá-

sok §ok helyen a templo-
mok szószékeiről indultak 
ki .Nem türünk államelle-
nes tevékenységet senki ré-
széről és le fogunk sújtani 
a reakció ügynökeire akkor 
is, ha papi talárt viselnek. 

Thorez a „nyomor-

kormányokról" 

Thorez, atfrancia kommu-
nista párt főtitkára a párt 
megyei szervezeteinek ülé-
sén a többi között kijelen-
tette, soha sem mondottuk, 
hogy utasítsuk el az ameri-
kai segítséget. Ellenkezőleg 

számot tartunk arra a 
segítségre, de azt kíván-
juk, hogy ne kössék 
olyan feltételekhez, me-
lyek sértik (az ország be-

csületét. 
Ezután barálta az egymás-
utáni >nyomorkormúnyo-
kat«. Miqt mondotta, a fran-
cia dolgozók valóban demo-
kratikus egységkormánytlki-
vánnak. Végül ismertette az 
ország talpraállitására ki-
dolgozott kommunista pro-
gram főbbtpontjait. 

De gaulleista 

kalandorpolitika 

a munkásság elten 

A párizsi (sajtó a kormány 
politikájút és jövendőjét il-
letően igen (borúlátó. Á har-
madik utastCombat azt irja, 
a jobboldal már előre meg 
van győződve arról, hogy a 
proletarizmust még több 
munkásra lehet rákénysze-
ríteni az eddiginél kevesebb 
bérért. A Franc Tireur sze-
rint. 

az uj kormány teljesen 
a de gaullcistákhoz tar-
tozik és a dolgozók sem-

Munkaversfeny a debreceni 
és a szegedi üzemek között 
Huszonhat debreceni versenytitkár lelhivása 

a szegedi üzemekhez 

Budapest, szeptember 13. I)ebrcccnhcn,26 üzem ver-
senytitkára értekezletre ült össze s elhatározta, hogy 
muiikavcrscnyre hívja kl a szegedi üzemeket, hogy1 a 
szakszervezeti kongresszusig melyik város üzeme ér cl 
jobb eredményt. A mtinkaverseny kihívás' három pont-
ja: az előző munkaverseny hibáinak kiküszöbölése, az 
őnköRré* csökkentése-és a minőségi termelés fokozása. 

L E G Ü J 4 B B 
A svéd néppárt hatalmas 

összegeket gyuítött eddig vá-
lasztási kasszájába a nagyvál-
lalatoktól, 8—10 svédországi 
nagyvállalat egyenkint milliós 
összegeket áldozott a válasz-
tásokra. hogv elősegítse a pol-
gári párlok győzelmét. 

A dolgozók x őrében nagv 
felháborodást keltett Erlander 
szociá ídemokrata miniszternek 
az a kíielenlése, hogy a nép-
párt győzelmét látná sziveseb-
ben á konimunisla pártlal 
szemben. 

Brauschílsch és Mannstein 
tábornagy három évig Angliá-
ban voltak hadifogságban, most 
a németországi angol övezetbe 
vitték. Megígérték nekik, hogy 
n gy n n o ly an f ogla I kozta tás I 
kannak mint az amerikai öve-
zclbcn Guderinn, HaTder és 
inás náci tábornokok. 

A dán KP a kormányhoz 
mlézetl nyílt levélben tiltako-
zik az előzetes megbeszélése-
ken tervezett kedvezőtlen an-
gol-dán kereskedelmi szerző-
dés megkötése ellen. 

mit sem (várhatnak a* uj 
kormánytól. 

A Humanité megállapítja, 
hogy ebben az esetben is a 
munkásság, a középosztály 
és a parasztság fogja megfi-
zetni a (de gaullista kalando-
rok által létrehozott kor-
mány politikáját 

Az MRP visszaéli 

a keresztények 

bizolmncal 

A haladó keresztények 
szövetsége kiáltványában 
megállapítja, hogy az MRP 
vezetősége visszaélt a ke-
resztények bizalmával és a 
vallásos érzelmeket szovjet-
és kommunistaellene® meSú 
terkedésekkel a népellenes 
politika igazolására használd 
ta fel. A dolgozók nyomorai 
és a szociális igazságtalant 
ság tovább növekszik — áM 
lapitja meg a kiáltvány, áj 
szakszervezetek vezetőségé* 
hez százával érkeznek láW 
iratok Franciaország legklV 
lönbö7őbb részeiből, amely* 
ben tarlós demokratikt® 
kormány megalakítását kö« 
vetélik. 

De Gnulte uj válasz-

iási törvényt szeretne 

De Gaulle vasárnan Niz-
zába érkezett, ahol Rcmoa 
érsek fogadta. Délután l>e-
szédet mondott és abban uj 
válasz! ások kiírását kövctcl-j 
te, továbbá,'hogy a választárt 
sok előtt változtassák mc^ 
a most érvényben levő v f l 
lasztási törvényt. 

Az uj francia kormán 

A Qneuille-kormánynak 
tagja van, közülük 15 mi-] 
niszter, 14 államtitkár és 3t 
helyettes államtitkár. A korú 
mány tagjai,közül 9 azcMRF 
tagja, 8;szocialista, 7 radikári 
iis szocialista, 3 független 
köztársasági, 2 köztársasági 
szabadságpárti, 2 jobboldali 
ellenálló és 1 parasztpárti 

Az ui francia kormány 
minisztertagjainak; megtil-
tottál, hogy két hónapon bc-* 
lül elhagyják Párizst. A3 
helyzetet ugyanis olyan ko-
molynak tartják, hycy Vala«, 
mennyi miniszternek ren-
delkezésre kell állnia. 

A legjobbotdalibb 

kormány 

A Daily i Worker a francia 
helyzettel foglalkozva njfgí 
állapítja, hogy az uj francia 
kormány a(háboruuláni lejjt 
jobboldali kormány Fraifa 
ciaországban, amelyben niáÉ 
nyilt és titkos gaullcislák 
vannak. Nem kétséges, hogji 
Franciaország legfelsőbb 
ura az Egyesült Államok 
kényszeritelte • szocia!isiá-
kat és a gaulieislákat ennek 

* 


