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h ifjúmunkás brigádok és fonónök többtermeléssel 
Készülnek a szocialista munka megünneplésére 
• bárom é3 fél hónap*sem 

W "egészen január 5-e. óta j 
w a szegedi Pamutipari N V 

komb i n á t ) első gytfrüsfo. 

ült 

1 főcsoportja megkezdte a 
élést- Azóta már az ífjú-

0 fonónők jelentős mér-

felkészültek arra. hogy 
jres tervünk végrehajtása so-
. a az üzem valóban "betöltse 
^termelésünk vonalán azt a 

it, amelyet dolgozó né-
Pártunktól kapot t Az 

j® dolgozói az első perctől 
jajre minden akaratukkal ar-

s törekednek, hogy a Pamut-
NV-t minél előbb a Ma-

gg Textilgyártás egyik nagy 

erősségévé tegyék. 

Egyre többen térnek át 
tobb oldal kezelésére 

január és február hónap fo-
amikor még bejáratás 

Itt álltak a gépek, sokszor 
fonónő is dolgozott 

• gépen. Azóta már nagy-
jjánjá fejlődés történt az üzem 
Mímelésében. Igazolja ezt az is, 
jjjy már 86 ifjúmunkáslány tért 
í! két gépoldil kezelésére, most 

egyedül végzik el azt a 

munkát, amit nem olyan régen 
jaég hárman-négyen végeztek. 
1 fiatal fonónők ezzel az előre-
ísladással sem elégedtek meg. 
iz elmúlt hónán folyamán egyre 
többen tértek át három gépoldal 
kezelésére, most már 28 dolgozó 

I három gépoldalt a gyűrűs-
De sokan vannak az 

izemben olyanok is. mint Gu-
bios Teréz ifjúmunkáslány. a 
iztahánov"-brigád tagja aki tá-
ragy nappal a kitűzött határ-
idő előtt teljesítette negyedévi 

tervét. Nemj maradt el mögötte 
Hegyi Ilona,'sem, aki március 19-
én már a következő negyedévi 
tervén doHgozott, s terve telje-
sítésében ma már április 26-nál 
tart. Ezen a vonalon a legszebb 
eredményit érte el Sajtos Lajos-
né, aki tiizenhárom nappal előz-
te meg tűrve teljesítését az el-
múlt negyedév folyamán, s a 
közeli na pokban már az április 
havi munká j á t is elvégzi. Zom-
bori Etelka tizenkét nappal tel-
jesítette ftúl, első negyedévi ter-
vét február, március hónapok 
folyamán. 

Az ilyen-sikerek után az üzem 
-dolgozói' bizakodással fogadhat-
j á k el az úiszegedi Magyar 
IKender - versenyfelhívását, s nyu-
godtan • tehettek ígéretet arra, 

thogy ezévi munkájukat decem-

öt százalókkal teljesítik túl. Az 
üzem fonónői most vállalták, 
hogy a jelenlegi hibás kopsaok 
mennyiségét 40 £ házalókkal csök-
kentik. 

ígéretet tették arra is, hogy 
az üzem dolgozói az év végéig 
75 százalékban bekapcsolódtak a 
szocialista munkaversenybe s 
emellett a munkások 70 százalé-
ka résztvesz az egyéni verseny-
ben is. 

Az utóbbi idők folyamán a 
dolgozók jelentős mértékben fel-
ismerték azt is, hogy milyen 
nagy segítséget nyújt számukra 
Pártunk sajtója. Most célul tűz-
ték ki, hogy jó szervező munka 
segítségévei a következő hónapok 
folyamán 80 százalékig előfize 
nek a Szabad Népre, emellett 

lber 30. hí lyett n- december 16- a lehetőséghez mérten valameny. 
*ra teljesítik. S emellett az üzem \ nyien résztveszmek a szakszerve. 
lönköÜLiégcsökkentési tervét is \ zeti és pártszemmáriumokon. 

Ujabb versenypontokat vállaltak a dolgozók 
Ennek a nagyszerű vállalko-

zásnak a végrehajtását máris 
megkezdték. 

A gyűríísfonó „Magyar-Szov 
jet Barátság" brigádjának tag-
jai ezt írták ú j versenyszerződé-
sükbe: „Vállaljuk, hogy május 
elsejére és az egységes if júsági 
szövetséget megalakító kon-
gresszus liszteletére december 
31-ig előirányzott munkánkat 
már november 30-ra bevégezzük 
ós a formahibás áru mennyisé-
gét ö t százalékkal csökkentjük 
és az ebből származó selejtet 
pedig 25—30 százalékkal szo-
rít juk a mostani alá. Csopor-
tunkon belül még szorosabbá 
tesszük a munkafegyelmet és 

Á szegedi szülői m u n k a k ö z ö s s é g e k 
elnökei a Párt h a t á r o z a t a mellett 

A szegedi iskolák szülő i 
munkaközösségeinek elnökei 
hétfőn délután a Baross Gá-
hor gimnáziumban értekezle-
tet tartottak, melyen kiérté-
tek a Párt Közpon t i Veze-

tőségének kr i t iká ját a V K M -

b történt h iányosságokkal 
kapcsolatban. Kunsági E l emér 
a főigazgatóság részéről rá-
mutatott a Pár t határozatá-

; jelentőségére, m a j d ismer-
tette, hogy milyen iskolák ál-
bak a dolgozók gyerrr|?kei 
rendelkezésére. Kiemelte az 
mipari gimnázium és a 
^gazdasági gimnázium fon-
mgát. 
Ezután Ábrahám Jánosné, a 

™ői munkaközösségek cson-
Sradmegyei felelőse ismertette 
'Jóvő feladatait. Felhívta a 
"plmet a családlátogatá-
sra, melyeken fokozott mun-

kával kell felvilágosítani a 
szülőket gyermekeik tanulá-
sának fontosságáról. 

Csáti Mihályné, az MNDSz 
szegedi vezetőségének a tagja, 
az MNDSz és a szülői munka-
közösségek szorosabb munká-
járól beszélt, majd Bárdos 
MiklósDé, az egyik szülői mun-
kaközösség elnöke határozati 
javaslatot olvasott fel, 

A határozati javaslatban a 
a szülők leszögezik, hogy fel 
kell venni a lemorzsolódás el-
leni fokozott harcot, a fokozoit 
éberség alkalmazását, a szo-
ciális összetétel megjavítását, 
hogy ezekkel is segítsék nép; 
hez hű értelmiségünk további 
kialakulását és fejlődését. 

A jelenlevők egyhangú lel-

kesedéssel elfogadták a javas-

latot. 

'ermelési értekezletre készülnek 
a szegedi üzemek dolgozói 

J k e t .folyamán a szegedi üze-
lK5en is — mint az ország va-
j^fflyi üzemében — összevont 
emelési értekezleteket tartanak a 

"teok. Ezeken az értekezleteken 
űzetnek, műhelyek vezetőinek 

Jamolója alapján a dolgozók 
az el'ső negyedév ered-

,r \ rámutatnak a hiányossá-
HjAes közösen megbeszélik a 
iTr.lk negyedévben előttük á»6 
, ^ka t . Üzemenként, műhely-
vtts,. megvizsgálják a munka-
J\y a íását- s kiértékelik, ho-
- "hajtották végre a Központi 

i a n u á r I határozatát. Kü-
W r ek®'ik az április negyediki 
W m sdményeket is, s egyben 
hlefil tesaik meg újabb 
Hü,, hasaikat a hatodik s 

' elsejé 

^megünneplésé 

| mun-
a hatodik szabad 

teéití a szocia'jsta munka 
kfe^nnneplésére. A dolgozók 
^tí];• ,Vezetőségeivel együtt meg-

l i k ^ is, hogy az elmúlt 
ttották 

a hibákat, amelyekre Rá-
ars a február 10-i 

I Aat'yamá-n h o g y a n Jav l 

•L a február 10-i beszé-
V I fe l figyelmünket. El-
í!ö»kriti y a n v á i t » kritika és 

a dolgozók jogává és 

A Szegedi Kenderfonóban a hét-
fői nap folyamán üzemj háromszög 
értekezleteket tartottak, ennek a 
termelési értekezletnek a jó előké-
szítése érdekében. A mai napon 
pedig a különböző üzemrészekben 
termelési akt jvaérekezleteket ren-
deznek, s ezeken keresztül tudato-
sítják a dolgozókkal május elseje 
jelentőségét, s már ez alkalommal j " ö t 

is számos ujabb munkafelajanlas1 J . . . 
lesz. A szerdaj napon a népneve-
lök és a tizesbizaltniak segítségé-
vel röpgyűléseket tartanak. Minden 
dolgozónak kötelessége részt venni 
ezeken a termelési értekezleteken 
a másodjk negyedévi terv még na-
gyobb sikerű végrehajtása érdeké-
ben. 
De nemcsak a Szegedi Kenderben in-
dultak meg eddig erre a termelési ér-
tekezletre az előkészületek, hanem 
a Dohánygyárban, a Pick Szalámi-
gyárban, a DÉMÁ-ban, a Ruházati 
NV-ben és valamennyi szegedi 
üzemben. Mindenütt megértették 
ennek az értekezletnek a jelentősé-
gét, fontosságát, mert jól tudják,' 
hogy a szocializmus énítése érde-
kében végzett eddigi munkájuk el-
bírálásáról, megjavításáról lesz szó. 

az eddigi (késéaeket felszámol-
juk. Megszervezzük a szovjet 
filmek és műsorok kollektív lá-
togatását, a brigád minden tag-
ja résztvesz párt-, vagy szak-
szervezeti oktatásban, emellett 
valamennyien előfizetői leszünk 
a Szabid Népnek, az Uj Világ-
nak és a Népszavának is." 

— A brigád orsóleszedő mun-
kásnői vállalták, hogy a régi 
öt perc leszedési időt május el-
sejére két percre csökkentik le. 
A brigád többi tagjaival együtt 
résztvesznek, s bekapcsolódnak 
az egyéni és páros versenybe, 
külön versenyre hívják ki a kö-
vetkező műszakban dolgozó fel-
váltóikat. Ugyanilyen egyéves 
versenyszerződést készítettek a 

,JComszomol"-brigád tagjai is 
május l-re. Vállalták, hogy jú-
nius 18-ig a csoport minden tag-
ja Szabad Nép-előfizető less és 
az eddig általuk előállított hibás 
áru mennyiségét 20 százalékról 
5 százalékra csökkentik. A 
Komszomol-brigádban dolgozó 
leszedők ugyancsak két percre 
csökkentik a következő hetek-
ben ötperces leszedési idejüket. 

Jobbminőségi i , több áru 
május egyre 

A Petőfi-brigád december 10-re 
fejezi be ezévi tervét A selejt-
csökkentést a minőség javítását 
tűzték még ki célul. Emellett a 
nagyjelentőségű kollektív mun-
kavállalás mellett egyenként is 
jelentős munkafelajá.ilások vég-
rehajtására készülnek. Gazdik 
Gizella vállalta, hogy áprilisi 
tervét tíz száralékkai teljesíti 
túl, Ágoston Lajosné elvtársnő 
pedig a mostani 112 százalékát 
125 százalékra emeli. Vörös Etel-
ka if júmunkás lánv 98 százalék-
ról most 115 százalékra akarja 
teljesíteni normáját, ennek eléré-
sére a mostani gépállások ala-
pos csökkentésével készül. Tóth 
Mária élmunkás, a Petőfi-brigád 
vezetője pedig vállalta, hegy a 
következő hónap folyamán csor 

I portja két tagjának, Fekete Jú-
liának és Mándoki Eszternek, 
akik most tértek át kettőről há-
rom gépoldal kezelésére, száz-
százalékig átadja a pápai „Vé-
nusz" szövődéből és fonodából 
hozott tapasztalatait s igérte, 
hogy ezen keresztül ezek az i f jú 

százalékkal 
teljesítik túl eddigi eredményei-
ket. Ezzel szemben május elsejé-
re Mándoki Eszter vállalta, hogy 
a három gépoldal kezelésére való 
áttéréssel és Tóth Mária segít-
ségével 15 százalékkal teljesíti 
túl ehavi tervét. 

— így készülnek a Pamut-
ipari N V dolgozói az alkotó 
szocialista munka legnagyobb, 
legszebb ünnepére, május else-
jére. Nagyszerű kezdeményezé-
seiket biztos siker követi, mert 
minden munkájukban mellettük 
áll a Párt, minden segítséget 
megad számukra ahhoz, hogy a 
szegedi Pamutipari NV necsak 
Közép-Európa egyik legkorsze-
rűbb, de a legjobban termelő 
üzeme is legyen. (cs. j.) 

„Szovjet korunk legjobb és legtehetségesebb 
költője « 

LJúsz éve, hogy Vladimír Maja-
kovszkij, a kiváló szovjet köl-

tő meghalt. Népszerűsége azóta is 
évről-évre növekszik az olvasók szé-
les tömegei között és óriási hatása 
ma már elvitathatatlan mind a szov-
jet költőkre, mind pedig az egész 
világ haladó költészetére. Majakov-
szkij korának és az orosz népnek 
éber fia. aki verseinek minden „csen-
gő erejét" a szovjet haza új, szocia-
lista rendjének megerősítéséért foly-
tatott harcnak szolgálatába állította. 

Majakovszkij még a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom előtt 
kezdeti az íráshoz. Az Októberi 
Forradalom időszakban írt verseit és 
költeményeit a burzsoá társadalmi 
rend, annak elnyomó rendszere és 
egész társadalmi felépítése elleni 
lázadó költemények szenvedélye 
fűti át. A költő hatalmas tehetsége 
igazán a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom után bontakozott ki. A 
Forradalom hatalmas alkotó per-
spektívát nyitott meg számára, új 
eszméket hozott neki, új témákat, 
új anyagot, új szinezetet. Maga a 
forradalom vitte az alkotó köl-
tőt az utcákr^1 és terekre, amelyeket 
a tömegek hatalmukba vettek. Igv 
vált a tömegek költőjévé, népi köl-
tővé. 

A forradalom utáni korszakban 
Majakovszkij alkotásaiban azok a 
kérdések tükröződnek vissza, ame 
lyekot a forradalom vetett fel és o! 
dott meg. Ezek a kérdések a régi cs 
az új harcának kérdései volak. A 
költő minden oldalról „az élet minden 
területén" üldözte a régit, lesújtott 
rá és szeretettel segítette az új ki-
fejlődését. Gazdag, sokoldalú alko-
tásában a nép tömegeit foglalkozta-
tó minden kérdés, minden aktuali-
tás, életbevágó téma megelevenedett 
és élő kifejezésre jutott. Valóban, 
a „Forradalom hivatott költője' 
volt. A fiattal Szovjet Köztársaságot 
segítette konkrét feladatai megol-
dásában. Majakovszkij mindenek-
előtt a forradalmi harc tapasztala-
tait sajátította el. 

A forradalom első éveiben frt 
költeményei a forradalmi ese-

mények verses naplója. A „Forrada-
lom ódája", „Megyünk", „Napipa-
rancs a művészet hadseregéhez", 
„Megrendítő tények", „Induló bal-
ra" és egyéb hasonló költeményéi a 
„nap eseményeinek" visszhangjai a 
költőben. Ezek a versei rohamra 
hívnak a régi világ ellen. Igen jel-
legzetesek Majakovszkij forradalmi 
lírájában azok a költeményei — 
mint „Napiparancs a művészet had-
seregéhez", „Munkásköltő", „Külö-
nös kaland", — amelyek a költő 
szerepéi szabják meg. Majakovszkij 
szerint „a népi költő vezetője és 
egyben szolgája a népnek". A költő 
hasonló a naphoz, világítója „a szür-
ke világnak". Feladata, hogy meg-
világítsa a nép múltját a jövő felé 
és elűzze a sötélséget. 

Majakovszkij lírájában jelentős 
helyet foglalnak el a hazafias és 
honvédő témák. „Nette elvtárs-
nak, a hajónak és az embernek" 
című költeményében a költő meg-
énekli Nette Teodor szovjeá diplo-
máciai futár önfeláldozó hőstettét, 
aki az ellenséges felderítők merény-
letének áldozata lertt, a szovjet dip-

lomáciai becsület megvédése közben. 
A diplomáciai futár hős magatartá-
sán keresztül a költő az új embertí-
pus legjellemzőbb tulajdonságait 
írja le: a lángoló szovjet hazaszere-
tetet. A „Szovjet útlevélről" című 
versében Majakovszkij a szovjet 
ember szocialista hazája iránti 
büszkeségét fejezi ki. A „Tízéves 
évfordulóra" és egész sor más köl-
teményében a Szovjet Hadsereg ere-
jét, hatalmasságát, a sok-számú 
fionton aratott győzelmét, további 
fejlődését és a néphez való kapcso-
latát énekli meg. 

KAajakovszkij a legkülönbözőbb 
I V I témkat dolgozta fel „Páris" 

és „Amerika" cfmű versciklusaiban. 
Ezekben a ciklusokban, — amelyek 
a költő külföldi látogatásaival fog-
lalkoznak — a kapitalista világ el-
ső világháború utáni valóságainak 
mély társadalmi elemzését adja. 

Mit látott a költő Európában és 
Amerikában? 

Láitta ott a tőke hatalmát!, a nép 
anyagi, kultúrális és erkölcsi elnyo-
mottságát, a munkások verejtékéből 
összeharácsolt fényűzést és az em-
bergyűlölő faji elméleteket. A „Pá-
ris" versek ciklusában feltárta a 
kapitalista társadalmi rend megold-
hatatlan ellentmondásait és elkerül-
hetetlen pusztulását, a párisi Bou-
levardok gazdagságát, építészeti 
szépségét, tudta, hogy mindezt a 
munkások erőfeszítése hozta létre, 
de a gazdagok sajátították ki. Ma-
jakovszkij gondolatai egyszerűek és 
világosak: mindaz, amit a nép mun-
kája termelt és ami az emberi ész 
hatalmasságáról tanúskodik, a kul-
túra eredeti alkotójáénak kell len-
nie, vagyis a dolgozó tömegeké. 

Az „Amerika" versekben Maja-
kovszkij az úgynevezett amerikai 
civilizáció lényegét írja le világo-
san és meggyőzően. Ez a civilizáció 
a legkegyetlenebb osztály- és faji 
elnyomás alapján létesült. A nagy 
politikai körültekintéssel rendelke-
ző költő már a húszas években látta 
hogy Amerika világuralomra törek-
szik. tudta, hogy az ameíikai „de-
mokrácia" lényegében álszent, áruló 
és hazug. 

J ^ forradalom utáni sokoldalú al-
kotásában a központi helyet 

kétségtelenül költeményei foglalják 
el művészetében. Legjelentősebb köl-
teménye, egész alkotásának legjobb 
műve vitán felül a „Vlagyimir Iljics 
Lenin" című vers, amelyben a milli-
ós népi tömegek legrégibb vágyait, 
reményeit és törekvését megtesesitö 
nagy vezér képét festi meg. 

Majakovszkij alkotása megtanítja 
az olvasókat arra, hogy meglássák a 
kapitalista renddel szemben a szov-
jet társadalmi rend elvitathatatlan 
felsőbbségéí és megerősítse a szov-
jet emberek tudatában azt a meg-
győződést, hogy ők a vezető szocia-
lista kultúra építői. Majakovszkij 
alkotó alakjának röviden jellemzett 
vonásait igen mélyen fejezte ki a 
nagy Sztálin róla mondott magas ér-
tékelésében: „Majakovszkij volt és 
marad, a mi szovjet korunk legjobb 
és legtehetségesebb költője." 

P. Krajevszkij 

a Budapesti Egyetemi Orosz Intézet 

igazgatója. 

Pénteken ismét Szegeden tart előadást 
Krajevszki professzor 

Néhány héttel ezelőtt tartotta 
m :g első előadását a szegedi tu-
dományegyetem orosz intézetében 
Krajevszki professzor, a buda-
pesti orosz intézet igazgatója. 
Előadása iránt nemcsak az egye-
temi hallgatóság, de a dolgozók 
széles rétegei körében mutatko-
zott nagy érdeklődés. Szeretettei 
fogadták Krajevszki elvtársat, 
akinek szegedi előadásában is a 
Szovjetunió segítsége nyilvánul 
meg, amellyel gazdasági életünk 
mellett, kultúréletünk színvona-
lának emelésében is jelentős tá-
mogatást nyújt. 

Krajevszki professzor pénteken 
ismét Szegedre érkezik és foly-
tatja értékes előadássorozatát a 
X IX . század orosz irodalmáról. 
Előadását most is az Ady-téri 
egyetemen, az orosz intézetben 
tartja meg délelőtt 11 órakor. 
Erre az alkalomra is minden ér-

deklődőt, de különösen az üze-
mek dolgozóit szívesen látják. 

Hasznosították a Kecskés-telepi 
tartalék házhelyeket 

Régóta húzódik már a Kecs-

kés-telepi házhelyek ügye. A 

Földhivatal ugyanis U"v hatá-

rozott, hogy a kiosztásra kerü-

lő házhelyek egy részét vissza-

tartja tartaléknak, hogy az 

esetleges igénylőket ebből a tar-

talékterületből ki lehessen elégí-

teni. Tekintve, hogy jelentős íe-

rületek maradnának parlagon, 

ezeket a tartalék házhelyeket 

most kertek céljaira bérbeadták 

a telep lakóinak. 

A DEFOSz javaslatára ugyan-

csak bérbeadták az igénylőknek 

10 évi időtartamra a Holt-Maros 

medrét. 


