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Hogyan nyerték el az újszegedi Kendergyár 
dolgozói a csongrádinegyei pártbizottság 

kongresszusi zászlajá t 
Az újszegedi Kendergyár dolg'ozói 

fnegkapták a csongrádmegyei párt-
bizottság kongresszusi zászlaját. 
Hatalmas lelkesedéssel vették át a 
dolgozók eredményes és kiváló 
munkájuk jutalmát. A kongresz-
snisi verseny alatt keményen har-
coltak ezért a zászlóért. Napró'-
napra fokozták az eredményüket, 
mert tudták, hogy minden emel-
kedő százalékkal, selejtcsökkentés-
sel, minőségi munkával a Pártot, 
hazáikat, a béke táborát erősitik. 

A fizikai és műszaki dolgozók, 
a párttagok és pártonkívüliek, ifjú-
munkások és idősek vállt.vákhoz 
vetve fokozták, teljesítményüket, 
hogy győzelemre vigyék a Párt, 
az egész dolgozó nép ügyét és 
győztesen kerüljenek ki a kon-
gresszusi versenyből. A kongresz-
szusi verseny a'att — most már 
bátran elmondhatjuk — megválto-
zott a dolgozók viszonya a munká-
hoz. Uj sztahánovisták, élmunká. 
sok kerültek az élre, a műszaki ér-
telmiség világosan meglátta, mik 
voltak az eddigi hibák és hogy a 
hibák kiküszöbölésével mennyire 
etö tudják segiteni a termelékeny-
ség emelkedését. 

A kongresszusi versenyben fel-
ismerték. hogy az üzem dolgozói-
naik egyre fokozódd munkalendü. 
Jete csak 

a műszaki előfeltételek 

helyes biztosítását kivánja. Ezért 
héttagú brigád alakult a főgyártási 
üzemek vezetőiből, akik a fonal be-
jövetelétől az elosztáson keresztül 
a gépek terhelését figyelembevéve, 
úgy biztosították az anyagot és a 
munkaerőt, hogy ez a fokozott igé-
nyeket kielégítse. Ez a brigád reg-
gelenként, munkaidő előtt megbe-
szélést tartott, kiértékelték az el. 
mult nap tapasztalatait és megbe-
szélték a folyamatos gyártás üte-
mét. 

A kongresszusi verseny alatt fel-
merült egy másik kérdés is. Az 
egyes termelő üzemrészek túlter-
meltek és igy a kikészítő és Szállí-
tó üzemek nem tudták ellátni a 
fokozott feladatot. Átszervezéssel 
oldották meg a problémát. Ugy 
csoportosították ,a munkaerőt hogy 
sz kellő időben rendelkezésre áll. 
jött. Ha egyik üzemrészben fel-
halmozódott a félkészárú, az erőle-
lep egyik brigádja vállalta, hogy 
azt átszállítja a másik üzemrészbe. 

Az is fontos, hogy minden dol-
gozó a megfelelő géphez kerüljön. 
Hatos József, a szövő művezetője, 
a kongresszusi verseny legjobb 
műszaki dolgozója minden reggel 
munkaidő előtt tervet készített ar-
ról, hogy a gépeken névszerint me-
lyik munkás dolgozzon. 

A műszaki értelmiség a gépáll '-
6i idő lecsökkentésében is szép 
eredményt ért el. A művezetők 
brigádban dolgoztak és géptörés 
esetén gyorsan kijavították a hi-
bát. így 5 százalékkal 

csökkent a gépállási idő. 

A fizikai dolgozók kihasználták 
ezeket a jó műszaki előfeltételekel. 
Egyre több kiemelkedő eredmény 
Született a kongresszusi verseny-
ben. Az üzem dolgozóinál 94 szá-
zaléka tett felajánlást és ezeket a 
felajánlásokat sokan túlteljesítet-
ték. Több mint 2 millió forint ér-
tékű anyagot takarítottak meg. A 
Szöröhuliadékot 1.8 százalékról 1.5 
százalékra csökkentették. Ezt úgy 
érték el, hogy ügyeltek arra. ne 
maradjon darab copsz, figyeltek a 
gépre is, igy nem kellett .fejteni és 
jebb olt 

az anyag minősége. 

Az eddig gyártot t áruk 98 Száza, 
léka volt elsőosztályú, a kongresz-
szusi verseny alat t 99.5 százalék-
r a fokozták ezt a számot. 

A szép eredményekhez nagyban 
hozzájárult a munkamódszerátadók 
jó munkája is. 96 munkamódszer-
átadó 216 dolgozónak adta át mun-
kamódszerét, akik átlagosan 82.5 
Százalékról 92.5 százalékra fokoz-
ták teljesítményüket. Hetven fővel 
csőikként a T00 százalékon alul tel-
jesítők száma. 

A sztahánovisták egymással ver-
senyeztek, figyelték egy. ás ered. 
menyeit és napról-napra fokozták 
teljesítményüket. Sebők Magda 
irzitahánovista kopszoló például a 
kongresszusi verseny alatt 10 szá-

zalékkal fokozta átlagteljesítmé-
nyét. A régebbi sztahanovisták 
i. éllé újak törtek fel. A Kon. 
gresszusi Héten 10 új dolgozó érte 
el a sztahanovista szintet. 

A verseny nyilvánossága 

fokozta a lendületei. Négyóránként 
értékelték ki a versenyt és hatal-
mas plakátokra festették a kiemel-
kedő eredményt elérő dolgozók ne-
vét és száza lék teljesítményéi. A 
plakátokat a kongresszusi őrök ki-
akasztották a gépek közé. meg a 
folyosóra. ,,A kongresszusi híradó" 
naponta megjelent. Ezt egy 27 ta-
gú brigád készítette és feltüntették 
benne az egyes üzemrészekben él-

jük. Naponta figyelemmel kisérem 
munkatársaim kiváló eredményeit. 
A magam részéről Ígérem, hogy 
ezentúl még fokozom teljesítménye-
met. mert tudom, ezzel a Pártot 
erősítem és ezáltal védem a békét 
is." 

Az újszegedi Kendergyárban a 
kiváló eredményekhez és az újti-
pusú, szocialista ember kiformáló-
dásához a legnagyobb segítséget a 
pártszervezet adta. 

A pártszervezet 

a népnevelőkön és a tömegszerve-
zetek aktíváin keresztül állandóan 
tartotta a kapcsolatot a dolgozók-
kal. A népnevelők buzdították a le-

A Szovjeunióban már készülődnek a jövőévi nrcgas tei.nés-
eredmények biztosítására. A „Kubany"-szovho;.' magtárt,nak 
udvarán a szovhoz munUásnői tisztítják a vetőmagot. 

ért kiváló eredményeket. „A kon- maradókat, élenjártak a munkában 

újszegedi Kendergyár ki- h i á n y o M á g o k a t 

nmnkaskaderei is ki akartak " . _ 
Most, a kongresszusi verseny be-

gresszusi híradó" jelszavakkal is 
biztatta a dolgozókat és figyelmez-
tette őket: „Minden erőnkkel har-
colunk a Központi Vezetőség zász-
lajáért." A hangos híradón keresz-
tül jutalomlemezeket küldtek az 
élenjáró dolgozóknak, de azok ne-
vét is bemondták, akik lemaradtak 
a versenyben. 

Az 

venni részüket a termelő munká-
ból, ezért megszerveztek egy 50 fő-
ből álló éjtszakai műszakot. Ezek 
a dolgozók 10 'százalékkal többet 
termeltek, mint a rendes éjtszakai 
műszak. 

Kiváló eredmények születtek az 
ifi-műszak alatt is. Egyetlen nap 
alatt 9.5 százalékkal emelkedett az 
ifik átlagteljesítménye. 

.,.4 kongresszusi műszak hat napja 
alatt több mint hét munkanap szo-
kott termelését gyártottuk le" — 
írja faliújság cikkében az üzem 
egyik dolgozója. Szívügyük volt a 
dolgozóknak a termelés. A kon-
gresszusi műszak alatt 

egyetlen dolgozó sem 
mulasztott, 

nem késett el. Akik szabadságra 
mentek, még a távolból is biztatták 
munkatársaikat a többtermelésre. 
Gorcsa Jánosné például a lillafü-
redi Palota-szállóból ezt írja: „Ezt 
a sok szépet, amit a munkások 
most kapnak, a Pártnak köszönhet-

és példamutatásukkal, a verseny-
lendület fokozásával elősegítették a 
magasabb eredmények születését. 

A pártszervezet szorosan együtt-
működött a vállalatvezetővel és az 
üzemi bizottsággal. Az üzemveze-
tőség állandóan megbeszélte a fel-
merült problémákat, és gyorsan 
kiküszöbölték a hibákat, pótolták a 

a 
fejezésével ismét összeült az üzem-
vezetőség és a tapaszlalatok alap-
ján elhatározták, hogy további he-
lyes vezetéssel biztosítják, hogy az 
eddigi eredmények megmaradja-
nak, sőt március 15-ig 3 száza-
lékkal fokozzák a Kongresszusi Hé-
ten elért eredményeket. 

Az újszegedi Kendergyár dolgo-
zói így akarják valóravállani Gerő 
elvtárs szavait: „...mi a most 
előttünk álló, az eddiginél nagyobb 
és nehezebb feladatot is meg fog-
juk oldani. Meg fogjuk oldani, 
mert maga a történelmi fejlődés 
tűzte napirendre! •Meri hála Le. 
nin-Szlálin legyőzhetetlen tanításá-
nak. tudjuk, hogyan kell megolda-
ni! Mert munkásosztályunknak, 
dolgozó népünknek van harcokban 
megedzelt, lapasztalt élcsapata, 
amilyen a mi nagy Pártunk, amely 
Ma rx-Engels-Len in-Sz i álin nagy 
zászlaja alatt szilárd akarattal, 
törhetetlen hitlel vezeti népünket a 
harcba, a szocializmus teljes győ-
zelméért országunkban." 

A falu felismerte és leleplezi a kulákok 
romboló munkáját 

A háborús uszítók itthoni, ál-
cázott ügynökei, a kulákok és 
árdrágítók egész sorát leplezik 
le a dolgozók, akik fokozott fi-
gyelmet fordítanak a spekulán-
sokra, a kiuzsorázókra és a 
szabotálókra, azokra, akik nem 
bánnák, ha a mi hazánk is Titó-
ék Jugoszláviájának szégyenle-
tes sorsára jutna,. 

Igy derült ki a dolgozó parasz-
toktól befutott jelentések alap-
ján, hogy Nagybemkő János 34 
holdas makói kulák sem az ár-
pa, sem a kukorica begyűjtésé-
nek nem tett eleget, Tézsja An-
tal 73 holdas ugyancsak makói 
kulák fertőzött raktárba öm-
lesztette búzatermését., miáltal 
a kenyérgabona zsizsikes, hasz-
navehetetlen lett. Nagyiványi 
Fekete Béla csongrádi kulák bu-
zia-rozskeverékkel etette a serté-
seket és bár önellátó volt, ke-
nyér- és lisztszükségletét az el-
látatlanok számára fenntartott 
szabadforgalomban szerezte be. 
Kovács István 30 holdas gaj. 
gonyai kulák burgonya begyűj-
tési kötelezettségételszabotálta, 

i Papp Ferenc királyhalmi kulák-

Gazdag műsorral kezdődik Szegeden 
a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja 

Az ország valamennyi dolgozó-
jához hasonlóan Szeged dolgozói is 
igen nagy érdeklődéssel és a fel-
szabadítóink iránti hála érzésével 
várják a Magyar-Szovjet Barátság 
Hónapjának megkezdését. Szegeden 
szombaton kerül sor a Barálság 
Hónapjának ünnepélyes megnyitó, 
sára. A Magyar-Szovjet Társaság 
a városi tanáccsal és a többi tö-
megszervezetekkel széleskörű mű-
vészeti és tudományos programot 
dolgozott ki. Több állandó-jellegű 
kiállítás és számtalan kiemelkedő 
tudományos, művészeti eseményben 
lesz része a Magyar-Szovjet Ba-
rátság Hónapja alkalmával minden 
szegedi dolgozónak. 

Szombaton este 6 órai kezdettel 
a Magyar-Szovjet Társaság Hör. 
válli Mihály-utcai székházában ren-
dezi az ünnepélyes megnyitót. Itt 
Dénes Leó elvtárs, a városi tanács 
végrehajló bizottságának elnöke 
nyitja meg ünnepi beszéddel a Ma-
gyar-Szovjet Barálság Hónapjá-
nak gazdag szegedi programját. A 
megnyitó-est műsorában változatos 
ének. és zeneszámok, szavalatok, 
népi táncok kerülnek bemutatásra. 
A városi tanács énekkara Növi-
kov, Feinberg és Bartók műveiből 
ad elő, a Békezenekar Budaskin 
orosz nyitányát játssza. Szerepel 
ezenkívül a Honvédzenekar is. A 
Szegedi Kender, a Textilkombinát 
és a Nemzeti Színház dolgozóinak, 
valamint a Ilossth- és Petőfi-lakta-
nya lánccsoportja orosz és magyar 
népi táncokat ad elő. A Villamos-
vasút dolgozóinak kultúresoportja 
jelenetet mutat be, ugyancsak szín-
darabot játszik ..Mi a legdrágább" 
címmel a Textilkombinát kultúr-
esoportja is. A honvédség tánccso-
portja fegyvertáncot jár a műsor 
keretében. 

Vasárnap már korán reggel to-
vább folytatódnak a szombat esti 
ünnepélyes megnj/itás után a Ma-
gyar-Szovjet Barátság Hónapjá-
nak ünnepségei. A város vala-
mennyi zenekara ébresztőt ad ezen 
a napon Szeged különböző ponl-
jain, majd zeneszóval a Széchenyi-
térre vonulnak és együttes hang-
versenyt rendeznél;. Számos sport-
esemény is lesz vasárnap Szege-
den, Délelőtt tekeversenyt, asztali-

teniszmérkőzést rendeznek, a Szé-
chenyi-téren pedig háztömbkörüli 
kerékpárversenyt. Délután az NB 
l-es labdarugómérkőzések egészítik 
ki a nap sporteseményeit. 

Vasárnap este a Magyar-Szovjet 
Társaság valamennyi kerületi alap-
szervezlében 6 órai kezdettel kép-
es könyvkiállítás nyílik meg. Utá-
na este 7 órai kezdettel ugyancsak 
a kerületi alapszervezetekben mű-
soros estet rendeznek. Hasonlókép-
pen a termelőcsoportokban is már 
lelkesen készülnek az MSZT kul-
túresoportjai, hoigy ünnepi kultúr-
műsorral vegyék ki részüket a Ma. 
gyar-Szovjet Barálság Hónapjának 
megnyitásából. 

A Magyar-Szovjet Társaság 
nemcsak Szeged városának, de az 
egész szegedi járás területére is 
nagyszabású programot dolgozott 
ki. A járás területén mindenütt va-
sárnap kultúrműsorral egybekötött 
ünnepélyes megnyitókat tartanak. 

Az MSZT minél nagyobb tömeg-
ben várja a dolgozókat a Magyar-
Szovjet Barátság Hónapjának mű-
soraira, rendezvényeire, ünnepi 
eseményeire, hogy ezzel is bebizo-
nyítsa minden dolgozó szeretetét a 
nagy Szovjetunió iránt, de ezenkí-
vül még jobban megismerje az 
élenjáró Szovjetunió mindennapi 
derűs éleiét, tudományai, művésze-
lét. 

A paprika és paradicsom 

előnevelés nélküli ültetésével kísérleteznek 

a Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben 
A paprikát és paradicsomot elő-

neveléssel termesztik. Melegágyak-
ban előnevelt palántát ültetnek ki 
tavasszal a földre, A minden egyes 
palántának kézzel való elültetése 
sok munkát kíván és megdrágítja a 
termelést. A Szegedi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézetben kuiatások foly-
nak az úgynevezett drazsirozással 
(Dragée francia szóból) való előne-
velés nélküli ültetésre. Ez abból 
áll. hogy paprika, paradicsom vagy 
más növénymagvakat kitűnő minő-
ségű humusszal, úgynevezett kom-
poszt anyaggal forgó hordóban vagy 
forgó dobban keveréssel kis labda-
csokba, drazsékba gyúrnak össze, 
majd megszárítják és géppel elvelik. 
A most folyó kísérletek állapítják 
majd meg, milyen időpontban kell 
a vetést végezni, hogy a fagy a 
kikelt növényekben ne tegyen kárt 
és hány növénymagot gyúrjanak 
össze egy drazséba. 'A kísérleteknél 
felhasználják Liszenko és más szov-
jet agrobiológusok tanításait. Egy 
labdacsba több, esetleg 6—8 nü-
vénvmagot gyúrnak össze, mert a 
fajon belüli támogatása elve alap-

ján a csiranövények fejlődésük kez-

deti szakaszán nagyban segítik egy. 

mást. 

E kísérletek azért nagyjelcntősé-

güek, mert nagyüzemi gazdaságban 

az előnevelés nélküli gépi ültetés lé-

nyegesen megkönnyítené és olcsób-

bá tenné a termelést. 

TUDÓSOK ÉS KOLHOZPARASZ. 

TOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. A lc-

ninabádi körzet kolhozparaszíjai és 

a leninabádi gyümölcstermesztő tu-

dományos intézet dolgozói között 

szoros kapcsolat áll fenn. Az inté-

zet dolgozói a körzet kolhozaiban 

rendszeresítették a tudományos elő. 

adásokat a különböző agrotechnikai 

kérdésekről. Az intézet dolgozói se-

gítségére vannak a kolhozoknak a 

munka megszervezésében, valamin! 

a déligyümölcsök és veteinényfélék 

ápolásában 'A' tudósok segítsége lé 

nyegesen hozzájárul a kolhozok tér-

ről megállapították, hogy búza-
feleslegét állatokkal etette meg, 
Juhász Péter szőregi kulák pe-
dig úgy akart ártani, hogy cu-
-korrépa termését nem adta át a 
gyárnak, hanem állatokkal etet-
te meg. 

Jelentés érkezett arról is, 
hogy egyes kulákok elrejtették 
teijes termésüket, hogy ezáltal 
nehezítsék meg a dolgozók terv-
szerű ellátását. Ilyen például 
Járfás András szőregi kulák, 
volt Horthy-csendőr, aki sem 
burgonya, sem pedig gabona 
begyűjtésének nem tett eleget. 
Kiri János 25 holdas zákányi 
kulákról kiderült, hogy fekete-
vágással ölt le egy tenyésztésre 
alkalmas sertést, özv. Kiss Pál-
né nagyszéksósi kulákasszony 
pedig élő, termő fákat vágott ki 
önkényesen. Scheffer Géza móra-
halmi kulákról megállapították, 
hogy egy 3 hetes borjút vágott 
le feketén. Ugyancsak fekete-
vágás miatt tettek feljelentést a 
dolgozó parasztok Császár Imre 
mórahalmi kulák ellen. Farkas 
János kuláikot pedig tejtermékek-
kel való üzérkedés miatt pana-
szolták be a helyi hatóságoknál. 

Id. Ko.szó Palotás József 30 
holdas kübekházi kulák, a ná-
la megjelent népnevelőket k i . 
utasította, mert éppen akkor 
látogattak el hozzá, amikor fa-
siszta sajtótermékeit rendezte. 
A szennyirodalmi termékek kö-
zött találtak többszáz darab 
„Magyar Futárt" is. 

Kovács Istvánné kisteleki 
kulákasszony dughagymát akart 
zug-forgalomban értékesíteni, 
Tóth Istvánné ugyancsak kis-
teleki kuláknő pedig nngvmeny-
nyiságű mákot kínált literenkénti 
12 forintos tizsoraáron eladásra. 

Csányi István 40 holdas csorvai 
kulák cukorrépáját titkolta e', Zá-
dori András dorozsmai kulák kö. 
vetkezetesen izgatott a termelőszö-
vetkezetek ellen. Papdi Antalné 42 
holdas nagyszéksósi kulákasszony 
— mint hivatalosan is megá'tepí-
tották — két éve tartott bejelen-
tetlen gazdasávi cselédet, akinek 
fizetést sem adott. Hevv-csi János 
30 ho'das fcketeszéli ku'áknál nagy-
mennyiségű darabos sót találtak. 

Marunúk Ferenc kaszapéri ku ák, 
akinek szikvizgyára is van, éveken 
át tagadta el lisztfeleslegít, amc. 
lyet a padláson elfalazva találtak 
meg. Tóth Varga György a:gvői 
kulák 47 holdas gazdaságát úgy el-
hanyagolta. hogy még a kötelező 
tarlóhántást sem vo't hajlandó el-
végezni. Oláh Gerge'y 36 holdas 
csongrádi kulákot pedig sorozatos, 
tervszerű szabotázscse' ekm ínyek-
ért kétizben is feljelentettek a dol-
gozó parasztok: A nyáron például 
a búzakeresztek közé eresztette 
a disznókat, miáltal tetemes gabo-
nakárt okozott, özv. Kardos Mi-
hályné makói kulákasszony kuko-
rica termésének jelentős "részét el-
tagadta, hogy mentesüljön a be-
gyűjtési kötelezettsége alól. Nagy. 
mihály András őszeszeki kulák, 
cséplőgnrnitura-tulajdonos a csép-
lés alkalmával osztályozatlanu] en-
gedte le a gabonát. 

Igy támadi.ak a kulákok a dol-
gozó nnrasztságra ame'y odaadó 
készséggel. a munkásosztályai 

j vállvetve építi hazánkban a szocia-
é~ Iizmust. A dolgozó parasztság 

azonban felismerte a kulákokbau 
méseredményeinek állandó emelke. laz ellenséget és éberen figyeli an-
déséhez. Inak romboló munkáját. 


