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A SZOVJET PÉLDÁK NYOMÁN 

Egyre nagyobb gondot fordítanak dolgozóink 

a gépek karbantartására és az üzem tisztaságára 
A szocialista munkaverseny a 

termelés minden területén igen 
jelentős fejlődést, előrehaladást 
eredményezett. Javult a termelé-
kenység, egyre jobb az áruk mi-
nősége, mindinkább takarékos-
kodnak a dolgozók az értékes 
ryersanyagokkal, harcolnak a se-
lejt és hulladék ellen. A kiváló 
szovjet példák egyre inkább el-
terjednek a mi üzemeinkben is. 
azok a nagyszerű irányzatok, me-
lyeiknek bevezetése és követése 
meggyorsítja népgazdaságunk 
fejlődését, a szocializmus fel-
építését, egyre inkább tért hó-
dítanak. így például egyre szeb-
ben kibontakozik a Sztahánov-
mozgalom. Korabelnyikova-moz-
galom, a Kovaljov-mozgalom és 
a Vorosin-mozgalom. Ez utóbbi-
nak jelentősége abban áll. hogy 
résztvevői fokozottabb gondot 
fordítanak a munkahely, a gé-
pek, termelőeszközök tiszfán- és 
karbantartására. Mióta a szege-
di üzemek dolgozói elkezdték 
követni a kiváló szovjet dolgozó, 
Vorosín elvtárs kezdeményezését, 
azóta jelentős javulás mutatko-
zik a munka ezen terüielén is. 

A Szegedi Kenderben például 

tisztasági verseny indult 

az egyes üzemrészek között. Az 
eredményeket állandóan kiérté-
kelik, s eszerint legutóbb például 
a vizesfonó lett az első, utána 
következett a simító, a cérnázó, 
majd a gömbölyítő. Ezek közé a 
legjobbak közé az utóbbi időben 
az előfonórész kezdi felküzdeni 
magát. A dolgozók mindent el-
követnek a Szegedi Kenderben, 
hogy tisztán, jól karbantartott 
gépekkel termeljenek. Nagy se-
gítségére vannak ezen a téren a 
műszaki dolgozóknak is. így vált 
lehetővé, hogy például az előfo-
nó mintegy 15 művezetője és se-
gédművezetője nevében Juszt Jó-
zsef vállalhatta, hogy az állási 
időt az 1951-es évben 14 száza-
lékról 8 százalékra csökkentik. Ez 
gyakorlatban annyit jelent, hogy 
a gépek tökéletesebb kezelésével, 
karbantartásával, javításával je-
lentősen fokozni tudják a terme-
lést. 

De nemcsak a Szegedi Ken-
derben, hanem más üzemekben 
is a fő célkitűzések közé tartozik 

a gépek jó karbantartása. 

A Tisza-malomban például Nagy 
Vince koptatásnak és munkatár-
sainak a következő értékes fel-
ajánlása van ezen a téren: ebben 
az évben úgy szervezik meg a 
gabona előkészítését, hogy na-
ponta egy órát meg tudnak ta-
karítani a munkaidőből, amit 
azután az üzemi gépek tökélete-
sebb karbantartására fordítanak. 

A gyufagyári dolgozók az or-
szág többi részében lévő rokon-
üzemeikkel állnak versenyben az 
üzemtisztaság és a munkaeszkö-
zök karbantartása terén. Ebből 
a versenyből mindannyian lelke-

sen kiveszik a részüket s ha 
már egy kis szabad idejük van, 
azt rögtön a gépek és a munka-
hely rendbehozására fordítják. 
Az üzem műhely-brigádja komo-
lyabb hiba esetén minden erejé-
vel arra törekszik, hogy a lehe-
tő legrövidebb időn belül kija-
vítsa a hibát, nehogy a terme-
lésben fennakadás álljon be. 

Nagy gondot fordítanak gépe-
ikre a Délmagyar Nyomda dolgo-
zói is. Nem egyszer megtörténik, 
hogy a gépszed ők, ha akár a leg-
kisebb zavart is észreveszik 
munkaközben, munkaidő után 
megbeszélik, megvitatják a gép-
nél mutatkozó zavart az illetéke-
sekkel. úgyhogy eleve megelőzik 
— a lehetőséghez mérten — a 
nagyobb hiba bekövetkezését. A 
Jutaárugyárban két, egyenként 
háromtagú 

ellenőrző-brigád alakult, 

amely minden hét végén meg-
vizsgálja és kiértékeli, hogy 
egyes üzemrészekben milyen gon-
dot fordítanak a dolgozók kol-
lektiven és egyénileg is a gépek 
és munkahely tisztántartására, 
kezelésére. A legjobbak nyilvá-
nos dicséretben részesülnek és 
hetenként kikerülnek az özem 

Megszűntek 
a felsőbíróságok 

Áz alkotmánymódosítással kap-
csolatos kormányrendelkezés foly-
tán január 1-én megszűntek az 
úgynevezett felsőbíróságok. Ezzel 
a kormányzat az. igazságügy tercn 
is megvalósította a z egyszerűsítés 
elvét. A felsőbíróság a régi rend-
szerben ítélőtáblaként működött, 
megszüntetése a jogkeresőkre néz-
ve egyszerűbb utat jelent a felme-
rülő ügyek elbírálásánál, mert a 
járásbirósági ítéleteket a megyei 
bíróság, a megyei bíróság dönté-
seit pedig a legfelső bíróság tár-
gyalja le fellebbezés esetén. Ezzel 
kialakult a leegyszerűsített kétfó-
rumos bírósági eljárás. 

A megszüntetett szegedi felsőbí-
róság bíráiról gondoskodás történt. 
Legnagyobb részüket a megyei bí-
rósághoz osztották be miáltal az 
ügyeket mind polgári, mind bün-
tető vonalon gyorsabban intézik el. 
A felsőbíróság megszüntetése is-
mét egy útvesztő eltörlését jelenti. 

Felelősséggel készüljünk 
a Földművesszövelkezetek 

II. Országos Küldöttgyűlésére 

falitáblájára. A műszaki dolgo-
zók azokat a gépalkatrészeket, 
amelyek a termelés folyamán 
könnyen elkopnak, elhasználód-
nak, előre legyártják, hogy ki-
esés esetén azonnal tudják azo-
kat pótolni. így azután, ha vala-
melyik alkatrész, például a nyo-
móhenger, csapágy, nyomóhen-
gerek, villák, vagy bőrhengerek 
kikopnak, azt azonnal tudják he-
lyettesíteni. 

Ennek köszönhető az is. hogy 
bár a Jutaárugyárban újfajta 
anyagok feldolgozásával kísér-
letezőiek — ami rendszerint ne-
hézségeket otkoz a termelésben — 
mégis a lehető legalacsonyabb a 
gépállási idő. 

És így van ez a többi üzemben 
is. A dolgozók a szovjet példák 
útmutatása nyomán minden ere-
jükkel arra törekednek, hogy 
munkájuk legjavát nyújtsák or-
szágépítő ötéves tervünk meg-
valósításához. Felismerték, hogy 
ehhez szorosan hozzátartozik a 
munkaeszközök és a munkahely 
minél tökéletesebb repdbentartá-
sa. Ez a felismerés eredményez-
te azután azt, hogy egyre szebb 
sikereket érnek el a munkának 
ezen a területén is. 

Kormányunk gondoskodik a dolgozókról 

Megnyugvással értesültem arról, 
hogy a minisztertanács rendelete 
alapján bevezetik a cukor, és liszt-
jegyeket. Mi, üzemi dolgozók már 
régóta hangoztattuk, hogy a reak-
ciós elemek az üzemi dolgozók elöl 
felvásárolják az élelmiszereket és 
a dolgozóknak nem jut elegendő 
élelmiszer. 

A rendeletből is láthatjuk, hogy 
kormányunk gondoskodik a dolgo 

zókról, biztosítja élelmiszerszük-
ségletünk zavartalan ellátását. Mi 
tudjuk, ez a rendelkezés azért vált 
szükségessé, hogy megakadályoz-
zuk a reakció aknamunkáját. Ez a 
rendelkezés egy újabb pofon a 
belső és külső reakciónak, amely 
meg akarja akadályozni békés 
építő munkánkat. 

Vincze József, 
a Szegedi Jutagyár dolgozója. 

Az Autójavító AV. 1951. éves tervének 

központi feladata a takarékosság 

A minisztertanács határozatta a 
takarékosságról különösképpen 
vonatkozó a javító vállalatokra, 
hiszen újításokkal a külföldi 
autók alkatrészeinek megjavítá-
sával jelentős külföldi valuitát 
takarítanak meg népgazdasá-
gunknak. 

A takarékosság érdekében az 
Autójavító Vállalat új üzemében 
a régi transmisszió meghajtás 
helyett a gépeket közvetlen haj-
tású villanymotorokkal hajtják 
meg. 24 új villanymotort állítot-
tak be. amelyekkel a vállalat 
energiafogyasztását 50 százalék-
kal csökkenítik. Beállítottak 
új alkatrészmosót is, így ben-
zinből, petróleumból és más 
mosószerekből 60 százalékot ta-
karítanak meg. 

A vállalat egyik dolgozója: 
Csurgó László újításával az ed-
zőkemencét bután-gázra építet-
ték át. így az alkatrészek edzé-
sénél 40 százalékos megtakarí-

tást érnek el. Centrifugális csap-
ágyöntő beállításával 35 száza-
lék csapágyfémet takarítanak 
meg, amelyért külföldi valutát 
kell adni. Az Autójavító AV 
dolgozói több újítást dolgoztak 
ki, amelyek szerint a használt 
alkaitrészeket megjavítják vagy 
felhasználják. Segédanyagok 
megtakarítását a dolgozók ver-
senyszerződésekben vállalták. 

Ezek az újítások és észszerű-
sítések biztosítják, hogy az 
Autójavító Vállalat évi 150 ezer 
forintot takarít meg népgazda-
ságunknak. Az ötéves terv köz-
lekedésünket az 1938-hoz ké-
pest 65 százalékkal növeli. Az 
Autójavító ÁV feladata, hogy a 
meglévő gépjárművek élettarta-
mát meghosszabbítsa. A vállalat 
dolgozói helytállnak ennek a 
feladatnak és még eredménye-
sebb munkával jelentős megta-
karítással erősítik népgazdasá-
kunkat, ezzel a béke táborát. 

22 millió csemetét nevelnek a Szegedi 

Erdőgazdaságban 

A Siegedi Erdőgazdaságban s 
műit évben 392 hold erdősítését irá-
nyozták elő. A jó versenyszellem-
nek és a bevezetett számos újítás-
nak köszönhető, hogy 449 holdat 
beültetve, erdősítési tervüket túltel-
jesítették. 

Az idén Csongrád megye déli ho-
mokos részén 426 hold erdősítését 
vették tervbe. Az elültetendő fák 
70 százaléka erdei és fekete fenyő, 
30 százalék lombfé'e. Ezeknél a 
munkáknál több mint 3 millió facse-
metét ültetnek el. 

Az erdőgazdaság 74 holdról 140 
holdra bővülő csemetekertjében az 
idén több mint 22 millió facsemetét 
nevelnek. Ez nemcsak az erdőgaz-
daság, hanem a Dél-Alföld fásítá-
sának egy részét is biztosítja. 

A Szegedi Erdőgazdaság terüle-
tén van az ország legtöbb fekete-
fenyő erdője. Ezért Ásotthalom 
községben 120.000 forint, beruházás-
sal építik meg az ország legna-

gyobb. modernül berendezett fenyö-
inagpergetőjét- amely még ebben a 
hónapban megkezdi működését. Itt 
20—22 mázsa tobozt pergetnek ki 
naponta, amely eljut az ország 
tipliden részébe 

Mórahalmon 
féltő gonddal vigyáznak 
az iskolás gyermekek 

egészségére 
Mórahalmon jelenleg 944 gyermek 

tanul az általános iskolában. A 
gyermekek egészségvédelme érdeké-
ben dr. Leitner Margit orvosnő 
röntgenvilágítással vizsgálta meg a 
tanuló gyermekeket. Az orvosnő a 
segítő személyzettel együtt felelős-
ségteljesen végezte ezt a fontos fel-
adatot, hiszen a szocializmus építé-
sében legfőbb érték az ember és 
ezt az elvet a betegségek előzetes 
megakadályozásával is érvényesí-
tik. 

TYecember 19-én tartottuk meg 
megyénk földmüvesszövet-

kezeteinek meg/ei választmányi 
ülését, amelyen megvizsgáltuk az 
előző választmánvi ü.iés haHro-
zatainak végreht.itásat cs a föid-
művesszövetkezeti mozgalom 
fejlődését. Egyidejűleg ez a vá-
lasztmányi ülés megválasztotta a 
II. Országos Küldöttgyűlés-
re az országos küldötteket. 

A SzövOSz országos vezetősé-
gének október Tő ér. hozott ha-
tározata alapján január 7-én és 
8-án tartják meg Budapesten a 
Földművesszövetkezetek II. Or-
szágos Küldöttgyűlését. Nagy 
eseménye, fontos állomása lesz 
ez földművesszöva;kezeti moz-
galmunknak. Szá.m.bavesszük a 
tavaly megtartott I. Országos 
Küldöttgyűlés óta elért eredmé-
nyeinket, megvizsgáljuk, hogyan 
teljesítettük az akkor "ál'alt Tél-
adatokat és milyen hibákat kö-
vettünk e| munkánkban. Növeli 
ennek a küldöttgyűlésnek a je-
lentőságét az a körülmény, hogy 
olyan időpontban tartjuk meg, 
amikor a teremtő béke megvédé-
sének. boldog, szovalrsta jövőnk 
építésének ügye fokozott felada-
tok elé állít mindén becsületes 
magyar dolgozót, aki igazán sze-
reti családját, népé:, híve szocia-
lizmust építő népi demokráci-

ánknak és ellensége mindenkinek, 
aki új háború kirobbantásávaj 
lángba akarja borítani a vilá-
got. 

A II. Országos Küldöttgyű-
lés megvizsgálja a föld-

művesszövetkezotek jelenlegi 
helyzetét, problémáit és megje-
löli azokat a feladatokat., ame-
lyeket a földművesszövetkezeti 
mozgalmunk lendületes, helyes 
irányú továbbfejlesztése érde-
kében el kell végezni. Az Orszá-
gos Küldöttgyűlés szerves ré-
sze annak a hatalmás gutnkán^k. 
amelyet dolgozó népünk végez 
ötéves tervünk sikeres megvaló-
sításáért, a béke megvédéséért, 
boldog, szocialista jövőnk meg-
teremtéséért. 

Néhány nap választ el bennün-
ket attól a naptól, amikor 3 
földművesszövet.kpzeti tagok és 
dolgozók leg jobbjaiból megvá-
lasztott országos köldöttek ösz-
szeülnek Budapesten, hogy elvé-
gezzék nagyfontosságú feladatai-

| kat. Nagyok és felelősségtelje-
sek ezek a feladatok. Ezért igen 

I Jól fel kell készülni megyénk 
mind a nyolc küldöttének erre 
a küldöttgyűlésre. 

]>Jem elég azonban, hogy az 
Országos Küldöttgyűlésre 

csak maguk a küldöttek'készül-
jenek, arra készülni kell me-
gyénk minden földművess*8vaf-
kezetének, minden szövetkezeti 
vezetőnek és dolgozónak, de ezen 
túlmepően ismertetni kell a föld-
művesszövetkezeteink tagsága és 
az egész dolgozó parasztságunk 
körében a küldöttgyűlés célját 
és jelentőségét. Január 7-e és 
8-a ünnep lesz a földművesszo-
vetkezeteink életében, ezért szö-
vetkezeteink erre a két napra 
díszítsék fel a szövetkezet helyi-
ségeit. mind belsőleg, mind kül-
sőleg. úgyszintén a boltok kira-
katait készítsék el erre az idő-
re jelmondatok és egyéb deko-
rációk alkalmazásával) hogy ezen 
keresztül is hangsúlyozzuk a 

II. Országos Küldöttgyűlés cél-
ját és jelentőségét. 

Akkor, amikor küldötteinket a 

megye" földművesszövetkeretei-

nek tagsága megyei küldöttekké, 

a megyei választmány pedig or-

szágos küldöttekké választotta 

meg, a legteljesebb bizalommal 

ruházta fel őket. Ez a bizalom, 

ez a nagy megtiszteltetés foko-

zott felelősséget ró minden or-

szágos küldöttre. Ezen a küldött-

gyűlésen megválasztják küldöt-

teink a SzövOSz új vezetőségét, 

itt döntenek a földművesszövet-

kezeti mozgalom szervezeti át-

alakításáról és irányt szabnak a 
további munkához. Ez a felelős-
ség megköveteli, hogy felkészül-
ten vegyenek részt a küldöttgyű-
lésen, hozzászólásaikkal, javas-
lataikkal, őszinte építő bírála-
tukkal elősegítsék a földműves-
szövetkezeti mozgalom fejlődésé-
nek ügyét, a küldöttgyűlés után 
pedig bátran, meg nem aikuvó 
következetességgel harcoljanak, 
dolgozzanak az ott hozott hatá-
rozatok megvalósításáért. Meg 
eredményesebben vegyék ki a ré-
szüket abból a küzdelemből, me-
lyet dolgozó népünk, szocialista 
építésünk, s ezen belül földmü-
vesszövetkezeti mozgalmunk 
minden rendű és rangú ellensé-
gei ellen vívunk. 

Jobbén a tudatban készüljenek 
országos küldötteink a 

nagyjelentőségű tanácskozásra. 
Számoljanak be föidművesszö-
Zetkezetük eddigi munkájáról, 
mutassanak rá a Párt, az állam 
segítségére és a saját jó mun-
kájukkal elért jó eredményeikre, 
de ne hallgassák cl a hibákat, 
hiányosságokat sem. Mondják 
el, milyen náluk a földművesszö-
vetkezeti vezetés, milyen a szö-
vetkezet és a tagság kapcsolata, 
hogyan harcolnak a kujákok és 
szekértolóik ellen, miképpen 
egyengetik a dolgozó parasztság 

| útját a nagyüzemi társas gazdál-
j kod ás felé. Számoljanak be ar-
ról, milyen munkát végez szö-
vetkezetük termeiéit, állatte-
nyésztési és áruellátási vonalon, 
hogyan teljesítették szövetkeze-
tük tervét, miképpen gyarapítot-
ták szövetkezetük vagyonit ós 
hogyan készültek fel jövőévi ter-
vük jó teljesítésére. Mondják el, 
hogyan érvényesül szövetkezeti 
munkájukban a Párt irányító 
szerepe, milyen a kapcsolatak a 
helyi tanáccsal. \ géoállómá.s-

j fal, a tömegszervezetekkel, kcíz-
| igazgatásunk járási, megyei szer-
veivel. a nagykereskedelmi vál-
lalatokkal. Alkalmazzák helyesen 
a bírálat és önbírálat fegyverét, 
a szocialista éoíté.s nélkülözhe-
tetlen, kommunista módszerét. 

A küldöttgyűlés rendkívül 
fontos feladta az is. hogy 

az egész népen 'hasábunkat át-
fogó tervgazdálkodásba szerve-
sen beleilleszkedő földművesszö-
vetkezeti mozgalom problémái-
nak eredményes megvitatása 
mellett különös aümdot fordítson 
a termelőszövetkezeti mozgalom 
to váb vf ej! esz tés é n e k kérdésére. 
Számoljanak <m küldöttein:: ar-
ról, hogy miivon eredményeket 
ettek el az ő közsógutc. környé-
kük termelőesóporf i.aj, hovyan 
vette ki részét a földmüvesszö-
vetkezet a már rrmalévő termeiö-

I szövetkezeti csor-ortok megerősí-
téséből. s újak megalakításából 
Felszolalásaikka1, 'avaslataik-
kal járuljanak hozzá ahhoz, hogy 

a jövőben még eredményesebben 

szolgálhassuk a doleoző paraszt-

ság teljes felemelkedését bizto-

sító nagyüzemi. társas gazdálko-

dás fejlesztését. 

Ezeknek a legfontosabb szem-

pontoknak a figyelembevételével 

készüljön tehát mirően országos 

küldött a január 7-én és 8-án 

megtartandó II. Oroz >gcs Kül-

döttgyűlésre é? állandóan tartsák 

szem előtt, hogy küldöttgyűlé-

sünk akkor végez eredményes és 

jó munkát, ha elősegíti Pártunk 

politikájának következetes ér-

vényesítését falun, hozzájárul a 

munkás-paraszt szövetség továb-

bi megszilárdításához, a föld-

művesszövetkezete!: munkájának 

megjavításához, s mindezen ke-

resztül a Szovjetunió-vezette le-

győzhetetlen béketábor további 

megerősítéséhez, amelynek élén 

népünk legjobb barátja, hatal-

mas segítője, a béka legfőbb őre, 

a nagy Sztálin áll. 

Brachna János, 
SzövOSz megyei titkár. 


