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Magukévá teszik a szegedi dolgozók 
a SzOT elnökségének határozatát 

Leleplezzük a normacsalókat, megjavítjuk a munkafegyelmet — 
fogadták meg sokan már a határozat megjelenése napján 

Hatalmas visszhangot keltett szerte az országban min-
denütt a SzÖT elnökségének május 7-i határozata. A hatá-
rozat országos viszonylatban rámutatott azokra a hibákra, 
melyek az elért hatalmas eredményeink mellett megmutat-
koznak, s melyek gátolják a további fejlődést, újabb sike-
rek, újabb győzelmek elérését az országépítés, a szocialista 
munka területén, a termelés frontján. A határozat világo 
fan megmutatta a hibák mellett azok felszámolásának útját 
is, meghatározta azokat a tennivalókat, mélyek végrhajtár 
sával ki lehet küszöbölni a továbbfejlődés útjában álló gátló 

körülményéket. 

A határozat nagy segítségére van 
a szegedi üzemeknek 13. Azok a 
feltárt hibák, melyek megmutatkoz-
tak országos viszonylatban, fennál-
lanak Szegeden is. Szegeden [s vol-
tak normacsalások, bérezés körüli 
hibák és különféle hiányosságok, 
lazaságok a munkafegyelem terüle-
tén. Eddig sok esetben a szegedi 
üzemekben is lazán kezelték ezeket 
a kérdéseket, vagy nem figyeltek 
fel rá idejében, de magtörtént az 
Is, hogy a hibák felismerésekor aem 
hozták meg igen sok esetiben a kel-
lő intézkedéseket Most azonban, a 
határozat, megismerése nyomán rá-
döbbenitek a szegedi üzemek veze-
tői és miaiguk a dolgozóit i's a mun-
kafegyelem és a termelés területén 
>elengedhete'len 

éberség nagy fontosságára 
és jelentőségére. Mutatják azt azok 
a levelek, melyeket a dolgozók a 
SzOT elnökségének határozatával 
kapcsolatban szerkesztőségünkhöz 
intéztek, die bizonyí'anak azok a 
nyilatkozatok, észrevételek is, me-
lyeket a dolgozók tettek az üze-
mekben a határozat megjelenése 
.után, már az első napon. 

Hárs Ferenc, A Piok szalámigyár 
dolgozója a következőket írta a ha-
tározattal kapcsolatban: 

„Olvastam a Szabad Nép va-
sárnapi vezércikkét, majd ked-
den a SzOT határozatát a nor-
macsalásokról és arra a követ-
keztetésre jutottam, hogv azok 
a dolgozók, akik normacsalá-
sok által jogtalanul magasabb 
fizetést vetlek fel a többi becsü-
letes dolgozó rovására, nem elég 
öntudatosak. Nem gondoltakar. 
ra, hogy nemcsak minket, dol-
gozókat, károsítottak meg. ha-
nem az egész közösséget és a 
Pártot is becsapták ezáltal. 

Mi öntudatos dolgozóknak 
érezzük magunkat és tudjuk, 
hogy Pártunk minden támoga-
tást megad a dolgozóknak, de 
aki visszaél Pártunk bizalmával, 
az nem közénk való, mert az ne-
künk is ellenségünk. 

Mi fogadjuk, hogv 

éberen őrködünk 

és sorainkból az ilyeneket kikö-
zösítjük. hogv a szocializmust 
hazánkban minél előbb megvaló-
síthassuk." 

Ez a példa is mutatja, hogy a 
dolgozók magukévá tették a ha-
tározatot és igyekeznek azt vég-
re is hajtani. Ugyanezt bizonyít-
ja ifj. Mózes ülésnek, a Szegedi 
Kenderfonógyár SzIT ifjúmun-

kásának levele is ö a követke-
zőket írta: 

„Nagy segítséget nyújt ne-
künk, ifjúmunkásoknak c 
SzOT elnökségének május 7 i 
határozata a további munká-
hoz. VÜágosan megláttuk mi 
is, hogy az egyik legfontosabb 
feladat a munkafegyelem meg-
szilárdítása, a normacsalások 
és bércsalások megakadályo-
zása. 

Mi, szegedi ifjúmunkások el-

ítélünk minden kísérltet, mely 
népgazdaságunk fejlődését gá-
tolja, legyen ez bércsalús és bár-

milyen vétség a munkafegye-
lem területén. Ezek a káros je-
lenségek 

az ellenség érdekeit 
ezolgélják. 

Most ezekben a napokban 
hatalmas feladatok előtt ál-
lunk mi, fiatalok. Pártunk és 
Rákosi elvtárs azzal a megtisz-
telő, dicső feladattal bízott 
meg bennünket, hogy nagy 
példaképünk, a hős lenini 
Komszomol útmutatása nyo-
mán megteremtsük az Egysé-

ges Ifjúsági Szövetséget. ígér-

jük nagy vezérünknek és a 
dolgozó magyar népnek, hogy 
üzemünkben harcot indítunk 
azok ellen a hibák ellen, me-
lyeket a SzOT határozata fel-
tárt. Személyes példamutatás-
sal, a termelékenység emelésé-
vel és azzal bizonyítjuk be 
ezt a szándékunkat, hogy még 
többen kapcsolódunk be a 
szocialista munkaversenybe, 
még több egyéni munkafel 
ajánlást teszünk." 

A TÜZÉP NV üzemi bizottsá-
gának titkára, Zakar Mihály elv-
társ is felismerte a határozat 
nyomán a tennivalókat: 

„Én is td5ns mértékben ma-
gamévá tettem a SzOT határo-
zatát és a munkafegyelem fenn-
tartására és megszilárdítására az 
eddiginél naevobb gondot fordí-
tok. Ugyanakkor minden hiá-
nyosságot, ami a termelésben 
mutatkozik, a legrövidebb időn 
belül felszámolom 

A határozatban feltárt norma-
és bércsalásokat megdöbbenéssel 
olvastam és dolgozó társaimmal 
együtt 

mélyen megvetettem azokat, 

akik az egész dolgozó nép rová-
sára akarnak több keresethez 
jutni. 

Nálunk a norma megállapítá-

sa most yan folyamatban és az 
előttünk feltárt hibákból okulva, 
a norma bevezetésekor az üzemi 
bizottság éber ellenőrzést gyako-
rol, hogy a norma és a bérfegye-
lem meglazulása ne következ-
hessék be. Azt pedig, aki norma-
csalással. a termelés terén eddig 
elért eredményeinket és a szocia-
lizmus építését gátolni akarja, 
egy pillanatig sem fogjuk meg-
tűrni soraink között. 

Számtalan más, a fentiekhez 
hasonló vélemény hangzott el 
már eddig is a szegedi üzemek 
legnagyobb részélben. Nógrádi 
József elvtárs, a Szegedi Tisza-
malom zsákolója is határozottan 
jelentette ki: 

— Nem tűrünk meg ezentúl 
hanyag embereket üzemünkben, 
mert jól tudjuk, hogy elbben az 
üzemben 

mindenéri ml dolgozók 
vagyunk felelősek 

Tudjuk azt, hogy a megengedett 
rossz munkafegyelem is az ellen-
ség szekerét tolja előre. 

Az a dolgozó, amelyik rormacsa-
lásoii keresztül igyekszfiüo töbWkere-
sethez jutni — mondja Kiss Jiános-
né elvtársnö, a Szegedi Kender 
gombol yítőnője — rombolja ötéves 
tervünket és késlelteti a szocializ-
mus építését. Csak fegyelmezett, 
öntudatos dolgozóhoz méltó mun-
kával érhetjük el célunkat. 

Hasonló véleményen yan Erdős 
Sándor is, a Lemezgyár dolgozója. 

Nézetem szerin-t éppen ideje, 
hogy utána nézzenek a dolognak. 
Mai, aimfikor ötéves tervünk sikéres 
végrehajtásán dolgozunk, 

csak tisztességes műnkéért 
jártiat tiszteséges fizetés. É3 senki-
itek sincs joga lopni a dolgozók va-
gyonát, mert aki ezt megeszi, an-
nak nincs helye az üzemben. 

A Lemezgyárban egy időben na-
gyon sok késés volt és én már ak 
kor mondtam, hogy azok a dolgo-
zók, akik lazítják a munkafegyel-
met, csak hátráltatják a termelést 
és ezzel együ't a szocializmus épí-
tését. 

Nagy hatást váltott M a határo-
zat, már eddig js a Szegedi üzemek-
ben. Meg kell azonban állapítani 
azt, hogy ez a spontán érdeklődés, 
mély megnyilvánult már eddig is 
igen sok dolgozónál, még nem ele-
gendő. A dolgozók legjobbjai meg-
látták mindjárt a feladatokat, azon 
tan. még Igen sok tennivaló van 
hátra a határozat tudatosítása, a 
gyakorlatiba váló keresztülvitele 
terén. 

A határozat irányt mutatott a 
vezetőknek, mind a dolgozók széles 
tömegeinek. Mindnyájunk közös 
érdeke a szocializmus miieiőbbj meg-
valósítása, ezért a vezeték a dolgo-
zókkal karöltve értékeljék ki a ha-
tározatot a saját üzeműikre, keres-
sék meg a fejlődést akadályozó hi-
báikat, leplezzék le a m-unfefegye-
lem megsértőit, s a határozait szel-
lemében javítsák miéig a muinkát. 

EGYENLŐ MUNKÁÉRT, 
EGYENLŐ BÉR 

Vasárnap délelőtt 10 órakor nyitják meg 
az MSzT székházában a Komszomol 

kiállítást 
Hétfőn délelőtt megérkezett a 

Magyar-Szovjet Társaság székházá-

ba a Komszomol-kiállitás anyaga. A 

kiállítást május 14-én délelőtt 10 

órakor nyitják meg és a kiállított 

képeken keresztül a szegedi ifjú-

ság és a dologzók megismerkednek 

a Komszomol életével, 32 éves har-

cával és elért eredményeivel. 

Szeged ifjúsága a Komszomol-ki-

állitás megtekintésén keresztül is-

mét közelebb jut példaképe, a hós 

lenini Komszomolhoz. 

Scelba-pribékek gyalázatos rohamot intéztek 
egy temetési menet ellen 

Cafaoiai jelentés szerint Scelba 

rendőrsége provokatív módon meg-

támadott egy nagyszabású teme'óei 

menetet, melyen a mul heti lőszer-

raktár robbanás 11 áldozatát ki-

fl sakk-világbainohjelöltek 
keddi veisenyenek eredményei 
Boleszlavszkij—Lilienthal, függő. 

Najdorf—Bronstein, függő. Flohr— 
Stahlberg döntetlen. Kotov—Keresz 
1;0, Szmiszlov—Szabó döntetlen̂  

séríék utolsó útjára. A temetési 
menetet a hatóságok az utolsó pil-
lanatban betiltották „mert attól 
ártottak, hogy biJoId.tli tün'etések-
re használják fel". A koporsó mö-
gött ötezren sorakoztak fel és 
méltóságteljes menetben, kísér'ék a 
halottakat. Scelba pribékjei durván 
nekitámadták e koporsót kísérő tö-
merm.ek, a gyászmenetet a leg.ba.r-
bárabb módon szé'./szórták. Ezt kö-
vetően a rendőrség a menst több 
tagját letartóztatta. 

A SZERKESZTŐSÉG 
ü % eni 

Tesléri Jánosné elvtársnönek. Sze-

gedvidéki Téglagyárak NV: Sorait 
legközelebbi számunkban közöljük. 

Szabó József elvtársnak, TÜZÉP 
NV: Beküldött levelét közölni fog-
juk. 

özv. Kiss Jánosné elvtársnőnek, 

Szegedi Kender: Sorait a mai lap-
ban a SzOT határozatával foglalko-
zó cikkbe dolgoztuk bele. 

Bálint István elvtársnak, Villany-
telep KV; A vezetőségválasztással 
kapcsolatos cikkévél kapcsolatban 
megbeszélés végett keresse fel szer-
kesztőségünket, lehetőleg a mai nap 
folyamán. 

Barna Irma elvtársnönek, Ruhá-
zati NV; Az ifjúsági kultúrverseny-

| nyel foglalkozó sorait csütörtöki 
számunkban közöljük. 

Százi Istvánná elvtársnőnek. Sze-

gedi Kender: Beküldött levelét rö-
videsen közöljük. 

Szocializmust építő népi demo-
kráciánk, s a szocializmus építé-
sében élenjáró üzemi munkásság 
életében igen nagyjelentőségű 
fejlődés az új bérrendszer, a da-
rabbérezés bevezetése. Pártunk 
ezen a téren is útat mutat a 
szovjet példa követésére, a szo-
cialista elveken alapuló bérezés 
megvalósítására. A daralbbére-
zés maradéktalanul megvalósít-
ja a szocialista munka alapelvét: 
.egyenlő munkáért egyenlő 
bér". 

Az eddigi bérezés legsúlyosabb 
hibája az volt, hogy az üzemek 
dolgozói képtelenek voltak kiszá-
mítani, mennyi bér jár elvég-
zett munkájuk után, annyira bo-
nyolult volt az eddigi bérelszá-
molás- Rákosi elvtárs nem egy* 
szer rámutatott erre a nagy hi-
bára. A nagybudapesti Pártvá-
lasztmánv értekezletén például a 
következőket mondotta; „Nálunk a 

„tudományos norma" mellett olyan 

a bér kiszámítása, hogy a legtöbb 

munkás csak akkor tudja meg, 

mennyit keresett, amikor már a bo-

rítékban megkapta. Emiatt elégedet-

len és emiatf nem törődik úgy a 

munkájával, ahogy kellene." 

Természetesen a bonyolult 
bérelszámolás -zt is eredményez-
te, hogy az üzemek dolgozói 

számtalanszor fordultak fel-
szólalásaikkal, reklamációik-
kal a bérelszámolási csopor-

tokhoz. 
Sok vitára, sok félreértésre 
adott alkalmat a bonyolult bér-
elszámolás, a fizikai és szellemi 
dolgozók között. 

De emellett még számos más 
hátránya is volt az eddigi bér-
elszámolási rendszernek. A pro-
gresszív bérelszámolás megnehe-
zítette az ellnőrzós munkáját, 
megkönnyítette a normacsaláso-
kat. A progresszív szorzó mint-
egy segédeszköze volt a norma-
csalásoknak. A darabbére?! éssel 
felbontjuk a osoportnormákat. 
így nem történhet meg, hogy 
:z egy csoportban dolgozók kö-
zül azok is ugyanannyi bért kap-
janak, akik kevesebbet teljesí-
tettek akár hanyagságból, akár 
képzettségük hiánya miatt. 

A darabbérezéssel az egyéni 
felelősség tökéletesen érvényesít-
hető s ez Igen lényeges szem-
pont, például az építőiparban. A 
darabbérezéssel az építőiparban 
lehetővé válik, hogy akár évek 
múlva is pontosan megállapít-
ják, ki, hol és mit dolgozott pél-
dául egy épületen. A munkala-
pok ugyanis mindezeket az ada-
tokat pontosan feltüntetik. 

A darabbérezéssel sokkalta 
egyszerűbbé és 

könnyebbé válik az ellenőr-
zés és teljes mértékben ki 
lehet küszöbölni a bércsalá-

sokat. 
A lehető legegyszerűbb lesz 

a bérezés, a munkabérek kiszá-
mítása. A dolgozók már a hét 
elején tudják, hogy mit kell el-
végezniük s annak teljesítése 
esetén mennyi bért kapnak. A 
darabbérezéc világosi, áttekint-
hető bérrendszert jelent. A dol-
gozók pontosan ismerik az egyes 
munkadarabok elkészítésére meg-
állapított bérösszeget s így egy-
szerű szorzással meg tudják ál-
lapítani, mennyi lesz a kerese-
tük. A darabbérezésnél a bonyo-

lultabb, nagyobb szakértelmet 
kívánó munka magasabb bérezés-
ben részesül, ami azt eredménye-
zi, hogy serkentőleg hat a doL 
gozókra szaktudásuk növelése 
terén. A darabbél ez&sel 

felszámoljuk az egyenlősdi-
ség utolsó maradványait és 
mindenki a végzett munká-
jának megfelelően kapja meg 

munkabérét. 
Az egyenlősdiség különben is 
igen nagy veszélyeket hord ma-
gában. „Az egyenlőség oda vezet — 

mondotta Sztál in elvtárs —, hogy a 
tudatlan munkás nincs érdekelve 

abban, hogy szakmunkás váljék be-

lőle, ilymódon meg van fosztva az 
előrehaladás perspektívájától." 

A szegedi Magasépítési NV-
mél már folyamatban van a da-
rabbérezés bevezetése. Ezideig 
például huszonkét bérkategória 
volt, de most a darabbérezésnél 
hétre csökkent a bérkategóriák 
száma. De emelkedtek aiz egyes 
bérkategóriák is, ami azt jelen-
ti, hogy a Magasépítési NV-nél 
azok a dolgozók, akik alacso-
nyabb bérezésben részesültek, 
most jóval többet keresnek maid. 
A darabbérezés bevezetése előtt 
a legalacsonyabb bérkategória 
1.70 forint volt, a legmagasabb 
pedig 2.90 forint. Most a legala* 
csonyabb 1.90 forint, a legmaga-
sabb pedig 3 forint. A darab-
bérezés következtében a dolgo-
zók előre tudják, mennyit kap-
nak például egy köbméter fal 
felhúzásáért, vagy mennyit kap-
nak például egy ajtó beállításá-
ért. I 

A Magasépítési NV dolgozói 
örömmel fogadták a darabbére-
zés bevezetését, a vilSgos, érthe-
tő munkalapokat s 

az egyszerű, mindenki által 
tökéletesen és könnyen ért-

hető bérelszámolást. 
A Magasépítő NV-nél a külön-
böző munkahelyeken kifüggesz-
tik a fontosabb munkaelemek 
egységárát s a dolgozók így elő-
re tájékozódhatnak, előre ki-
számíthatják, mennyit keresnek 
majd. ^ _ i 

A szocializmust építő népi de-
mokráciánkban az életszínvonal 
emelése szorosan összefügg a 
termelés növekedésével. Olyan 
mértékben emelkedik életszín-
vonalunk, amilyen mértékben 
emelkedik a termelés mennyisé-
ge és minősége. A darabbérezé? 
minden tekintetben a dolgozók 
érdekeit szolgálja, mert 

ösztönzőleg hat a termelés 
mennyiségi és minőségi eme-
lésére. a szocialista munka-

versenv kiszélesítésére, 
azzal, hogy teljes mértékben ér-
vényesül a szocialista bérezés 
elve: egyenlő munkáért, egyenlő 
bért. De biztosítja a darabbére-
zés a dolgozók számára azt, 
hogy szakmai tudásuk fejleszté-
sével magasabb bérkategóriába 
kerüljenek s tudásuk, szorgal-
muk arányában növekedjék mun-
kabérük. 

A darabbérezés bevezetésével 
Pártunk ezien a téren is követni 
akarja a Szovjetunió példáját, 
hogy minél magasabb életszín-
vonalat biztosítson a dolgozó nép 
számára s hogv a termelés to-
vábbi növelésével maradéktala-
nul biztosítsa ötéves tervünk 
sikeres befejezését. 

Fodortelepen, Rókuson és Móravárosban ezntán 

este léi 9-ig tart nyitva a Népbolt árnda 

(Tudósítónktól.) A szegedi dol-

gozók a képviselői beszámolókon 

nem egyszer felvetették már, sze-

retnék. ha a külvárosokban is este 

hosszabb ideig tartanák nyitva a 

Népbolt árudiákat. A Párt eljárt az 

ügyben és a Csongrádmegyei Nép-

bolt NV vállalat vezetősége most a> 

dolgozók kívánságára Fodortelepen, 

Móravárosban és Rókuson egy-egy 

Népbolt-árudát hétfő ó'a este fél 

9-ig tart nyitva, hogy a munkából 

későn jövő dolgozók is elvégezhes-

sék bevásárlásaikat. 

Fodortelepen a Vásárhelyi-sugár-

úton. a 10-es számú, Rókuson. a 

Kossuth Lajos-sugárút és a Fran-

cia-ufca reittoán a 12-es számú, 
Móravároson a Kálvárle-téri áruda 
tart este fél 9-ig állandó szolgála-
tot. 

Vasárnap Deszken 
szerepel a honvéd 

kulturegyültes 
(Tudósítónktól) Május 14-én, va-

sárnap a szegedi honvédség kultúr-
együt'iese a deszki dolgozókat láto-
gatja meg. A kultúresoport műsorá-
ban olyan számok is szerepelnek, 
melyek Budapesten a május 1-i fin, 
nepségeken igen nagy sikert arat 
tak. 


