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ÍPÁRTÉLET • 

Mindenért, ami ebben as üzemben történik — 
f mi vagyunk a felelősek . • . 
A vezetőségujjávólasztó taggyűlések óta fokozódó aktivitással oldják meg 

feladataikat a Szegedi Kender kommunista dolgozói 
Közel három hónap óta egyre 

fokozódó fellendülés, élénkség ta-
pasztalható pártszervezeteink s ez-
zel üzemeink életében is. Közel há-
rom hónappal ezelőtt mondotta el 
Rákosi elvtárs I'ártunk, de az egész 
magyar dolgozó nép számára is új 
útakal, ú j feladatokat mutató be-
szédét. Azóta lépten-nyomon talál 
kozunk pártszervezeteink életében 
oivan jelenségekkel, olyan eredmé-
nyekkel, amelyek igazolják, liogy 
Rákosi elvtárs beszéde a tömegekbe 
hatolt s frissebb, lüktetőbb életet 
formált pártszervezeteinkben, üze-
meink életében. Rákosi elvtárs út-
mutatásainak megvalósítása köze-
lebb hozta Pártunkhoz a pártonkí-
vüli dolgozók hatalmas tömegeit is, 

A Rákosi elvtárs beszédében meg-
jelölt feladatok megvalósítása soha 
nem tapasztalt méretekben aktivi-
zálta párttagságunkat. A vezetőség-
választó taggyűléseken különöskép-
pen alkalmunk volt meggyőződni, 
mennyivel aktívabbak az elvtársak, 
mennyivel inkább magukénak ér-
zik az egyes feladatok végrehajtá-
sát. A párttagság fokozott aktivitá-
sa természetesen kihatott a párton-
kívüli dolgozókra is. A párttagság 
fokozott aktivitása érezhető a párt-
építés minden egyes területén, a 
termelésben, a szoeialista niuiikaver-
srnyben, a kritika és önkritika al-
kalmazásában. 

• 

Nézzük meg, milyen eredmények 
bizonyítják a Szegedi Kenderfonó-
gyárban a párttagság és a párton-
kívüli dolgozók aktivitásának növe-
kedését. 

A Szegedi Kenderfonógyár hat 
alapszervezetének vezetőségválasztó 
taggyűlésein az eddigi taggyűlések-
hez képest nagymértékben emelke-
dett a hozzászólók száina. A VI. 
alapszervezet taggyűlésén például 
lá, az I. alapszervezet taggyűlésén 
21 volt a hozzászólók száma. A 
párttagok aktivitását, a pártmunka 
iránti odaadásukat bizonyítja, hogy 
a legutóbbi pártbizalmi értekezleten 
az elvtársak kivétel nélkül megje-
lentek. 'A mult héten megtartott ter-
melési értekezleten 52 hozzászóló 
volt, amire eddig még nem volt 
példa. A párttagok és pártonkívüli 
dolgozók javaslatokkal, bírálatok-
kal, újabb munkafelajánlásokkal já 
rultak hozzá a termelési értekezlet 
sikeréhez. 

11 kommunisták példát mutatnak 
a termeiésoen 

Mindez azt bizonyítja, hogy párt-
tagságunkban tudatosodott: élniük 
kell a Szervezeti Szabályzatban biz-
tosított jogaikkal, saját bírálataik-
kal, kezdeményezéseikkel aktivan ki 
kelt venni részüket a pártszervezet 
s az üzem életének irányításából. 

De tudatosodolt párttagságunkban 
az is, hogy a kommunistáknak élen 
kell járniok a termelésben, a szo-
cialista munkaversenyben. Az I. 
alapszervezet vezetőségválasztó tag-
gyűlésén példát mutattak a kommu-
nisták a szocialista munkaverseny-
ben. Megértették Rákosi elvtárs sza-
vait: „A jó kommunista politikai 
munkát a jó gazdasági eredmények 
igazolják." A 24 hozzászóló közül 
16-an tettek újabb munkafelajánlá-
sokat. A kommunisták példája ma-
gával ragadta a pártonkívüli dolgo-
zókat is, s a termelési értekezleten 
igen sok pártonkívüli dolgozó telt 
újabb munkafelajánlást. 

0 kritika feltárja az oktatás 
hiányosságait 

„A kritika nem kampány, hanem 
az önkritikával együtt mindenkor 
alkalmazni kell" — mondotta Rá-
kosi elvtárs. 'A' kritika és önkritika 
alkalmazása terén is megnöveke-
dett a párttagság aktivitása a Sze-
gedi Kenderfonógyúrban. A vezető-
ségválasztó taggyűléseken például 
élesen rámulatlak az elvtársak a 
pártmunka szűk keresztmetszetére, 
az oktalási munka elhanyagolására. 
A VI. számú alapszervezet taggyű-
lésén Tary Margit elvtársnő elmon-
dotta, milyen nagy visszaesések, le-
morzsolódások vannak a szeminá-
riumokon. Király Józsefné elvtárs-
nő önkritikát gyakorolt: ő is elma-
radt a szemináriumról. 

Az oktatási munkában megmu-
tatkozó hibák nyilvánvalóan érez-
tetik hatásukat a szocialista mun-
kaversenyben is. A jó szervező mun-
kának, a politikai felvilágosító mun-
kának párosulnia kell az elméleti 
színvonal állandó emelésével is. 
mert csakis ez biztosítja az ered-
mények állandó emelkedését. Nem 
kis mértékben az oktatási munka el-
hanyagolásának tudható be, hogy a 
Szegedi Kenderfonóban a dolgozók-
nak még mindig csak G3:5 száza-
léka áll munkaversenyben. Ha az 
egyéni versenyzők számát, a mun-
kaverseny eredményeit fokozni 

akarjuk, több gondot kell fordítani 
az oktatási munkára, nem szabad 
azt hinnünk, hogy a termelésnek és 
az elméleti színvonal emelésének 
nincs semmi közük egymáshoz. Ezt 
kezdik már felismerni a pártszer-
vezetek s a szemináriumok hallga-
tói is, s az oktatás terén is mutat-
koznak már a javulás jelei. 

fl termelés hibáinak felszinrehozása, 
a felelősségérzet klfejezöie 
A termeléssel kapcsolatban is 

egyre gyakrabban hallhatunk bírá-
latot a Szegedi Kenderfonóban. A 
legutóbbi termelési értekezleten nem 
egy liiányosságra mutattak rá az 
elvtársak. 

— Sokan vannak olyanok, akik 
féltékenyen őrzik tudásukat és nem 
adják át másoknak — mondotta 
Baloghné elvtársnő a vizesfonó dol-
gozója. Nekünk ezen a téren is a 
szovjet sztahanovisták példáját kell 
követnünk. 

Bordács Eszter elvtársnő elmon-
dotta, sajnálattal kell megállapíta-
niuk, hogy egyesek nem teljesítet-
ték a gépek karbantartására és 
tisztántartására tett felajánlásaikat. 
Kérte az illetőket, hogy tartsák be 
ígéretüket és pótolják mulasztásai-
kat. Pusztainé elvtársnő kifogásol-
ta, hogy a száraz fonóból rendet-
lenül kapják az anyagot. 

'A' munkafelajánlásokon túl ezek a 
bírálatok is azt bizonyítják, hogy 
az üzem kommunista dolgozói fo-
kozott felelősséget éreznek üzemük 
iránt, megértették Rákosi elvtárs 
szavait: „Mindenért, ami ebben az 
országban politikai, gazdasági, kul-
turális téren történik, mi vagyunk 
a felelősek". Igen szép példáját mu-
tatta meg ennek a felelősségérzet-
nek Ábfahámné elvtársnő, aki a ter-
melési értekezleten felhívta a dol-
gozók figyelmét a takarékosságra, 
mert — amint mondotta —, nem 
egyszer feleslegesen égve találta a 
villanyt. Ma már ezekre a látszó-
lag kis dolgokra is kiterjed az üze-
mek gazdáinak figyelme, s tetteik 
is azt mondják: „Mindenért, ami 
ebben az üzemben történik, mi va-
gynnk a felelősek". 

Fokozottabb felelősséget éreznek 
a dolgozók, a termelés eredményei-
nek növelése iránt. Javaslataikkal, 
kezdeményezéseikkel a termelés fo-
kozását igyekeznek előmozdítani. 
Szűcs István elvtárs a VI. számú 

A G I T Á T O R O K 

alapszervezet vezetőségújjáválasztó 
taggyűlésén javasolta, hogy alakít-
sák meg a váltó brigádokat, hogy a 
délutáni műszak mozgásban vegye 

"át a gépeket a délelőtti műszaktól. 

fl pártonkiviiliek ragaszkodással 
fordulnak a Párt fele 

Mindezek az eredmények hűen 
bizonyítják párttagságunk aktivitá-
sának megnövekedését, amely kiha-
tolt természetesen a pártonkívüli 
dolgozók aktivitására is. A vezető-
ségújjáválasztó taggyűlések, párt-
szervezeteink jobb munkája, a Párt 
felé fordította a pártonkívüli dol-
gozók figyelmét. A Rákosi elvtárs 
beszédében és a Központi Vezetőség 
határozatában megjelölt feladatok 
végrehajtása pedig azt eredményezi, 
hogy napról-napra elmélyül a Párt 
és a tömegek kapcsolata. A párton-
kívüli dolgozók ragaszkodással és 
szeretettel fordulnak a Párt felé s a 
Párt minden ügyét a sajátjuknak 
érzik. F.zt bizonyítja az alábbi le-
vél is, amelyet Búza Istvánné és 
özv. Nagy Mihályné pártonkívüli 
dolgozók intéztek a Szegedi Ken-
derfonógyár Pártbizottságához az ú j 
vezetőségek megválasztásával kap-
csolatban. 

Kedves Elvtársak! Mi, akik még 

nem tartozunk a Magyar Dolgozók 

Pártjának tagjai közé, szeretnénk 

örömünket és hálánkat kifejezésre 

juttatni. Örülünk, mert látjuk a 

kommunisták vezetésével elért ered-

ményeket a termelés frontján, lát-

juk most az új vezetőség választá-

sával is, hogy a legjobbak kerültek 

a pártszervezetek élére és ezek az 

új funkcionáriusok segítenek ben-

nünket is, sikerre vinni ötéves ter-

vünket. 

Mi nagyon hálásak vagyunk a 

Pártnak azért, hogy felemelt ben-

nünket és az elvtársak megmutatták, 

hogyan kell egy öntudatos kommu-

nistának dolgozni, aki ennek a Párt-

nak tagja akar lenni. 

Jó munkát kívánunk az új veze-

tőségnek, kérjük, legyenek segítsé-

gére továbbra is a munkásságnak a 

több és jobb munkáért folyó harc-

ban." 

Jeg Y Z E T E l 

Jó népnevelő munkával a munkaverseny 

ujabb eredményeiért 

A május elsejei munkafclajánlá-
sok teljesítése során a szocialista 
munkaversenyben újabb nagyszerű 
eredmények születtek. A dolgozók 
versenylendületc és alkotniakarúsa 
a nagyszerű termelési eredmények-
kel is méltóképpen kidomborította 
május elseje, a dolgozók nemzet-
közi ünnepének jelentőségét. 

A május elsejei muukafcla jánlá-
sok teljesítése újabb segitséget és 
lehetőséget adott ötéves tervünk el-
ső évének sikeres befejezéséhez 
Természetesen nem állhatunk meg 
elért eredményeinknél. Mindenek 
előtt az a legfőbb feladatunk, hogy 
lerögzítsük a munkaverseny eddigi 
eredményeit és a teljesítmények fo-
kozásával fejlesszük tovább a má 
jus elsejet munkaverseny eredmé 
nyeit. Ehhez azonban alapos felvi-
lágosító munkára van szükség. 
Népnevelőink és pártbizalmijaink 
legfőbb feladata tehát, hogy szé-
leskörű felvilágosító munkával 

vegyék elejét a verseny 
kamoJnyszeriiségének, 

mutassanak rá, mennyire fonlos to-
vább vinni a verseny lendületét öt-
éves tervünk első évének sikeres 
befejezése érdekében. Meg kell ma-
gyarázniuk, hogy ötéves tervünk el-
ső évének első negyedévi tervét úgy 
tudjuk az előirányzottnál jóval túl-
szárnyalni, hogy továbbfejlesztettük 
a sztálini műszak eredményeit, hogy 
az április negyediki munkafelaján-
lások nagyszerű eredményeit to-
vábkfokoztuk, nem álltunk meg az 
elért eredményeknél, hanem újabb 
munkafetajántásokkal készültünk 
május elseje megünneplésére. Csak-
is ez biztosíthatja, hogy második 
negyedévi tervünket is jóval az elő-
irányzaton felül teljesíthetjük. 

Ezeknek a szempontoknak tuda-

tosítása és megmagyarázása kell, 

hogy képezze agitációs munkánk 

középpontját. Természetesen nem 

szabad elszigetelten fogtalkozni a 

termelés, a munkaverseny kérdései-

vel, hanem azt szorosan 

Sssze kell kapcsolni 
a békéén folyé harccal, 

amely országszerte, dc világviszony-
latban is egyre hatalmasabb mére-
teket ölt. Az ország dolgozói a bé-
keivek aláírásával kifejezésre jut-
tatták, elítélik a háborús uszítókat 
és szembe szállnak az imperialis-
ták háborús uszításaival. Természe-
tesen ez még nem minden. A ma-
gyar dolgozó népnek a termelés-
ben végzett jó •munkájával, a mun-
kaverseny eredményeinek fokozásá-
val is kifejezésre kell juttatnia bé-
kevágyát, a háborús uszítókkal 
szemben érzett határtalan gyűlöle-
tét. Az egyre fokozódó háborús 
uszításra és háborús készülődésre, a 
dolgozóknak a termelésben való fo-
kozottabb helytállással kelt válaszol-
niuk. A termelés fokozása és a bé-
kéért folyó harc tehát elválasztha-
tatlanok egymástól. Éppúgy elvá-
laszthatatlan a két kérdés az agitá-
ciós munkában is. 

Népnevelőinknek és pártbizalmi-
jainknak továbbra is foglalkozniok 
kell Rákosi elvtárs február 10-i 
beszédének tudatosításával és a ve-
zetőségek ú jjáválasztásával. Rákosi 
elvtárs beszédének minden egyes 
útmutatása és a vezetőségek iij.já-
választása is szorosan összefüggenek 
a termeléssel és a békéért folyó 
harccal, hiszen Rákosi elvtárs út-
mutatásainak megvalósítása, vezető-
ségeink újjáválasztása 

Pártunk megerősítését szolgálja. 
Márpedig minél erősebb Pártunk, 
annál nagyobb eredményeket tu-
dunk etérni a termelés és a béké-
ért folyó harc frontján. 

Igy függenek össze egymással a 
termelés és n pártépítés munkái. 
Igy kell összekapcsolniuk népneve-
lőinknek mindezeket a kérdéseket, 
mert így tudjuk a napi feladatokon 
túlmenően is meglátni, hogyan keit 
megoldani feladatainkat ahhoz, hogy 
sikerrel támogathassuk a dolgozó 
népnek az ötéves tervért, a béké-
ért vívott harcát. 

Evi 70Q.QU0 forint megtakarítási 
jelentenek az újítások 

A PAPRIKAIPARI EGYESÍTÉS 

üzemeiben 

„Amikor a miiukású'jitó, élmunkás, az észszerűsitő ú j termelési 
módokon töri a fejét, anyagot takarít meg, jobban kihasználja a gé-
pet, azzal nemcsak saját életszínvonalát növeli, nemcsak jobban keres, 
de egyben meggyorsítja, megszilárdítja a szocializmus építését ls", — 
mondotta Rákosi elvtárs, 

A dolgozók egyre seél+sebb tö-

megeinek érdeklődése foj-dul a ter-

melés megjavítása, jobfc.átétele fe-

lé, egyre több és több a munkás-

újító, ami annak köszönhetö, hogy 

Pártunk útmutatása nytomán egyre 

jobban kiszélesedik ct szocialista 

munka/verseny. A mumk ai verseny 

kiszélesedése, az egyre több és több 

újító munká ja nyomán kiemelkedő 

eredmények születnek a szeiged'i 

üzemek ben js. 

Igy például a Paprikaipari Egye-

sülés üzemeiben — ahol most érté-

kelték ki az államosítás óta eltelt 

idő eredményeit — megállapították, 

hogy a bevezetett újítások atkaima. 

zása közel hétszázezer forint évi 

megtakarítást jelent. 

A Paprikaipari Egyesülés szegedi 

üzemében is jelentős újítások vol-

tak és különösen az utóbbi időben 

fokozódott nagymértékben a dol-

gozók érdeklődése a termelés fo-

lyamata iránt. Ezt mutat ja az is, 

hogy egyre több újítási javaslatot 

adnak be a dolgozókm Az elmúlt 

hónap folyaméin összesen 22 új í tási 

és éSzsBerűrtítéel javaslat érkezett 

az újítóbizottsághoz, melyeiknek be-

vezetése igen nagymértékben csőik-

ként! aiz önköltséget és növeli meg 

a termelékenységet. Különösen ki-

emelkedik Ördög Lajos újíitása, 

amely évi bEirmiinicezer forint meg-

takarítást jelent. A régi kazán, 

amely a paprika mű'szérítót táp-

lálta gőzzel, peirjgeteg tüzelőanyag-

gal 70—80 fokot tudott csrfc fej-

leszteni. ö r d ög Lajos új í tásával aiz 

új gép kevesebb tüzelőainyaggal 150 

Celsius hőfokot fejleszt. De ö rdög 

Lajos nem ál l meg eddngl sikerei-

nél. 

— Most is mindig azon 'töröm a 

fejem — mondotta —, hogy mit 

lehetne még bevezetni, amivel job-

bá, olcsóbbá tudnám tenni a ter-

melést. 

De hasonlóan az ő munkájához, 

mások is értek el k ivá ló eredmé-

nyeket. Prohászha Imre és egyik 

dolgozó t á r á n ak mér'legállvány a 

amellett, hogy a nehéz, fáradságos 

testi munká tó l szabadítja meg a 

dolgozókat, jelentős megtakarítást 

is jelent. A mérieigállvány beveze-

tése előtt a zsákokat egyenként 

hordták a dolgozók a mérlegre és 

vissza, most pedig egyszerűen a 

munkc/paddial együtt, egyszerre rá 

lehet totei a zsákokat és együtte-

sen lemérni, ma j d ebből a súlyból 

leszámítva a munkapad ál landó sú-

lyát pontosan misig lehet állapítani 

e- paprika mennyiségét. 

Igen nagyjelentőségű dr- Elekes 

Jíános vegyész beadott javaslata ts , 

amely a paprikehasító- és enezőigép, 

valamint paprilkamag és erezet el-

vá'.aisztógép megszerkesztésére vo-

natkozik. Még ma is ezeket a ne-

héz paprOkakészítési munkafolya-

matokat kézzel, egészségtelen kör-

nyezetben végaik, a csípőspap,rilka 

égési fá jdalmakat okoz, s egyéb 

káros hatásai van/oak. A javasolt 

gépek eaonban lényegesen meg-

könnyít ik itt- a munkát . 

Az ilyen értékes újítási javaslat 

mellett még számos kissbb-niagyobb 

értékű újításokkal, ésszerűsítések-

kel és ötletekkel járul lak hozzá a 

dolgozók a munka megjavításához. 

Igen jól sikerült ötletoap alkalmá-

val legutóbb 14 — javarészben 

.használható javaslatot vetet'iek fel 

a dolgozók. 

Sajó Gyula elvtárs, a Pap-
rikaipari Egyesülés újítási fe-
lelőse elmondotta, hogy a má-
jus elsejére való készülődés 
különös lendületet adott a dol-
gozók ilyen irányú tevékeny-
ségének is. Ebben a hónapban 
száz százcdékkal emelkedett a 
beadott újítások és észszerüsi• 
tések száma. 

— Mutatja a dolgozók érdek-
lődését az — mondotta Sajó 
elvtárs —, hogy ötleteik, ja-
vaslataik egyre értékesebbek. 
A legutóbbi ötletnapon példá-
ul 390 forint jutalmat osztot-
tunk ki a dolgozók között, mert 
a felvetett javaslatok, melyek 
a munka megjavítását céloz-
zák, nagy részükben rövid időn 
belül bevezethetők és használ-
hatók voltak. 

Elmondotta még a további-
akban Sajó elvtárs, hogy az 
üzem dolgozói — akiknek ja-
varésze pártonkívüli — igye-
keznek magukévá tenni a Párt 

útmutatását és az üzem kom-
munista dolgozóinak felvilágo-
sító, népnevelő munkája járult 
hozzá jelentős mértékben az 
újítási fronton elért sikereihez 
is. 

Áz újítóbizottság is egyre 
jobb munkát végez, a dolgozó-
kat igyekeznek minél alapo-
sabban felvilágosítani és támo-
gatni munkájukban. Szép fa-
liújságot is állítottak fel. me-
lyen értékes cikkek nevelik a 
dolgozókat. Például Dani Fe-
renc elvtárs, az újítóbizottság 
elnöke az egyik faliújság cik-
kében — miután megmagya-
rázta az újítással, észszerűsí-
téssel kapcsolatos kérdéseket, 
— azt írta befejezésül: „Elv-
társak! Minél több újítást es 
észszer űsítést vezessünk be, 
hogy méltók lehessünk a nagy 
Szovjetunióhoz és munkánkkal 
erősítsük a béketábor erejét!" 

Régebben a paprikaüzemek-
ben sem fordítottak akkora 
gondot a termelés fokozására 
és a munka megjavítására, 
mint ma. Pártunk útmutatásai 
alapján azonban biztató jelek 
mutatkoznak a Paprikaipari 
Egyesülés üzemeiben s a mun-
ka bizonyára még jobban meg-
javul a szegedi üzemben is — 
ahol igen nagyszámú dolgozó 
van —, ha megalakul az üzemi 
pártszervezet. Az előkészületek 
már megtörténtek és nagyon, 
várják már maguk a pártta-
gok, de a pártonkívüliek is, az 
alapszervezet megalakítá-
sát, mert tudják, hogy így 
még jobb irányítást, még na-
gyobb támogatási kapnak 
munkájukban. 

382.082 forintot fakarltottaE; meg 
a Magyar Kender dolgozói május eísefeí 

munkafeiajánlásuk végrehajtásáéi 
A május elsejei munkafelajánlá-

sok sikeres végrehajtása újabb for-

dulópontot jelentett a szegedi üze-

mek dolgozóínak életében is. Meg-

növekedett a sztahánovisták száma, 

ma már egyre több dolgozó teljesít 

200 százalék fölött. Az elért ered-

ményekről egyre növekvő számok 

tanúskodnak. 

A Magyar Kender dolgozói má-

jus elsejei munkavállalásuk végre-

hajtásával összesen 382.082 forinttal 

gazdagították népünk államát. Kü-

lönösen kiváló eredményt értek el a 

szövődé dolgozói. akik egyedül 

369.754 forint többtermelést, önkölt-

ségcsökkentést értek el. J ó példát 

mutattak még az orsózó üzemrész 

dolgozói is, akik alacsony számuk-

hoz viszonyítva 5520 forintot taka-

rítottak meg rendes napi munkájuk 

végrehajtásán felül. A kopszoló dol-

gozói pedig 4960 forinttal termel-

tek olcsóbban a május elsejét meg-

előző hetekben. 

Eqvetemi dolgozók és eqyefemi 
hallgatók közös kuiuríerme! 

léiesitaiiek 
A szegedi Irinyi János termé-

szettudományi állami kollégium 
tagjai az egyetemi menza dolgo-
zóival közös kultúrtermet létesí-
tettek az egyetem egyik volt 
raktárhelyiségében. A termet 
május elsejei felajánlásként gon. 
dos munkával hozták rendbe és 

csinosították fed»-

\ 

« 


