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f Á R T É L E T 

Megjavítja kádermunkáját a Szegedi Konzervgyár pártszervezete 
Kovács Istváu elvtársnak Pár-

tunk Központi Vezetősége ülésén 
elmondott beszéde — amelyet a 
Szabad Népből ás a Délmagyaror. 
szágból olvastunk —, igen jelentős 
segítséget nyújtott a mii pártszer-
vezetünk kádermunkájában is. Sok 
olyan kérdésre irányította rá a 
figyelmet, amelyet eddig nem .át. 
t-unk eléggé világosan, ezenkívül 
megerősített azokban a mó<lézerek-
ben is, amelyeket többé-kevéshbé 
jót végeztflnlk. 

Fel Le l i f i gye ln i 
a j ó l i égvc t l m u n k á r a 

Számomra, mint párttitkár szá-
mára különösen nagyjelentőségű 
volt az az iránymutatás, amely ar-
ra hívta fel minden párttitkár fi-
gyelmét, hogy ,.a kádermunkát 
alapvetően megjavítani csaik akkor 
tudjuk, ha minden területen a ve. 
zető, a párttitkár lesz a.z első szá-
mú kádetres." Személy szerint is 
felelősnek érzem ezután magamat 
azért, nehogy egy.egy jó káder 
elkallódjék. A párt titkárnak fel 
kell figyelnie a jólvégzett munkára. 
A pártépftés kérdése és a munka-
verseny ügye szorosan összefügg 
egymással. A kettőt el sem tudom 
egymás nélkül képzelni. Éppem ez. 
ért úgy gondolom, hogy akkor vég-
zdk helyes munkát, ha állandóan 
figyelemmel kísérem: ki'k az élen-
járók az üzemünkben, elbeszélge-
tek velük, megismerem körü:tmé_ 
nyeikot s azután, ha alkalmasak rá. 
különböző feladlatokat bízok rájuk. 

ü i e m é l y u c r i n l l , egyéni 
fogla lkozás 

A káderneveilés igen felelősség-
teljes feladat. Az előbbi módön 
mindent elkövetünk, hogy miré: 

több új. jó kádert neveljünk Pár. 
tunk számára. Most. Kovács elv-
társ beszéde után gondot fordítunk 
arra is, hogy az ellenségnek ne 
nyissunk többé kaput. Tökéletesen 
igaz. hogy ..mindig elölről kezdhet-
jük a munkát, ha a gazt. amelyet 
felül írtunk, alul még -erösebben 
nőni hagyjuk." Ezt a hibát is csak 
személyszerinti, egyéni foglalkozás-
sal küszöbölhetjük ki. Eddig ná-
lunk az üzemben az volt a szokás, 
hogy, ha valakit például iskolára 
jelöltek, akkor azzal magam is, de 
a személyzeti előadó is elbeszélge-
tett. A jövőben fokozottabban gon-
dot fordítunk arra. hogy még kö-
zelebbről megismerkedjünk a z is. 
kólára, vagy egyéb helyre jelölt dol-
gozókkal. 

Nem elég csupán a gazdasági 
káderképzés 

Hibák mutatkoztak nálunk a ká-
derképzés terén olyan formában, 
hogy elsősorban a gazdasági vo-
nalra gondoltunk, ösz óta két dol-
gozónk elvégejjte a konzervmester, 
képző tanfolyamot, egy a normás 
tanfolyamot, hatan pedig a minő-
ségellenőrző tanfolyamot. Ezen a 
téren tehát eleget is tettünk a kö. 
veteltményeknek, de nem gondos-
kodtunk arról, hogy politikai téren, 
pártvonalon is megfelelően bizto-
sítsuk a káderképzést. Pártiskolára 
január óta egyetlen elvtársnőt ad-
tunk csak, azlt is a háromhetesre. 
Lettek volna padig olyan képzett 
elvtársnők és elvtársak, akiket két-
hónapos pártiskolára küldhettünk 
volna. 

Nők fontos m u n k a k ö r ö k b e n 

A mi üzemünkben, — ahol túl-
nyomórészt nők dblgoznak —. kü-

lönösen fontos megszívlelni Kovács 
elvtársnak a nők bátrabb előlépte-
téséről szóló szavait. Ezen a téren 
elért eredményeink, mondhatjuk, jó 
példával szolgálhatnak más párt. 
szervezetek munkaterülete számá-
ra is. öttagú alapszervezeti párt-
vezetőségiinkből jelenleg két helyet 
nő tölt be. de az ÜB vonalán is 
minél több nőt akarunk foglalkoz-
tatni. A termelés vonalán is fon-
tosnak tartjuk a nők új munkahe-
lyekre való beállítását. Igy pél_ 
dául a vacuum-szivattyú kezelésé, 
nél három nő dolgozik, holott ezen 
a helyen azelőtt mindig férfiak dol-
goztak. A tapasztalat azt mutatja, 
hogv jó] megállják a helyüket, ép-
penúgy. mint a konzervmester-
nőnk. aki az országban elsőnek vé-
gezte Hl a nők köziil a konzerv, 
mesteri tanfolyamot. 

Harco l j unk nz önelégUllaég e l len 

Megtanított bennüknet Kovács 
elvtárs beszéde arra is. hogy még. 
inkább megbecsüljük a dolgozók 
eredményes munkáját, helyesen 
tudjuk ugyanakkor értékelni az el-
ért eredményeket és ne essünk az 
önelégültség hibájába. Ez a mi 
üzemünkben különösen fontos szem-
pont, mert vállalatvezetőnk részé-
ről— amint az a legutóbbi osztály-
vezetői értekezleten is kitűnt —, 
erősen mutatkozik az önelégültség 
veszélye. Közös erővel leszünk 
azon ezentúl, hogy ezt a hibát is 
Ieküzdjük és kádermunkánkat úgy 
végezzük, amint azt tőlünk nagy 
Pártunk és Szocializmust építő dol-
gozó népünk érdeke megkívánja. 

E l m o n d o t t a : 

Náczl János, 
a Szegedi Konzervgyér párttitkára. 

E l ő r e i f j ú s á g ! 

Tagdíjfizetési munkánk megjavításával 
is szilárdítsuk alapszervezeteinket 

A SZEMLÉLTETŐ a g i t á c i ó b a n i s 

fokozottabban használják fel üzemeink 

a szovjet tapasztalatokat 
'A szemléltető agitáció az üzemek 

népnevelő munkájában jelentős he-
lyet foglal el. A pártszervezet és az 
üzem dolgozói közötti kapcsolat 
egyik igen fontos eszköze, A párt-
szervezet a szemléltető agitációt is 
felhasználja arra, hogy megmagyu. 

rázza az üzem, a lermelöcsoport, 

vagy hivatal dolgozóinak a legfon-

tosabb politikai és gazdasági fel-

adatokat, népszerűsítse a termelés 

élén haladó dolgozókat, tapasztala-

taikat, felrázza az elmaradókai. 

Faliújságot olvasnak a kurganini kerület Sztálin-kolhozában. 

A Szovjetunió tapasztalatai nyo-
mán nálunk is mind fokozottabban 
használják üzemcink a szemléltető 
agitációt. Nézzük meg. hogyan se-
gítik a Szegcdi Kenderfonó dolgo-
zóit villámokkal, faliujságcikkkek. 
kel, a versenyeredmények nyilvá-
nosságra hozatalával a munkaver-
senyben, hogyan segíti elő a szem-
léltető agitáció a munkamódszerát-
adásd mozgalmat, építő bírálattal 
hogyan segíti a lemaradóknl ter-
melésük fokozásában. 

A Sxcgcdl Kenderben 
hiányosunk a bíráló cikkek 

Az udvaron az üzem kiváló dol-
gozóinak a legutóbbi kiértékelésnél 
elért eredményeit láthatjuk. I lL 
mindenki tudomást szerezhet arról, 
kik azok, akik a legnagyobb mér-
tékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Szegedi Kenderfonógyár is él. 
üzem lett. A vizesfonó előtti folyó-
són a kongresszusi verseny élenjá. 
róinak fényképét helyezték el. 

A Szegedi Kenderben igen jól 
foglalkoznak a faliujságcikkeken a 
politikai eseményekkel, a jó terme-
lési eredmények népszerűsítésével, 
dc bíráló cikkeket igen keveset ta-
lálunk. Pedig a bíráló rikkek meg. 
jelenése a faliújságon mindig len. 
dülefcet ad a munka versenynek. A 
dolgozék szívesen fogadják a kriti-
kát s ha párlszerűcn bírálják mun-
kájukat, hibáikat igyekeznek meg-
javítani. 

Tanuljunk a szovjet példából 

Ezen a téren is vegyenek példát 
a Szegedi Kender fnliujságszer-
kesztői a szovjet emberektől. A 
szovjet faliujságcikkeknek legna-
gyobb részét a bíráló eikkek alkot-
ják. Ezek a cikkek főleg egyes 
munkasoknak. munkáscsoportok-
nak. brigádoknak szólnak. Például 
a charkovi közlekedési gépgyár 
egyik műhelyének mestere munka-
idő letelte előtt egy órával távozott 
el munkahelyéről. A munkafelelős 
verset írt róla s rajzzal együtt ki . 
függesztette a faliújságra. A vers 
így szól: 

Feladatunk végrehajtására 
A munkatűz felszítására 
hív a munkaverseny, 
a kollektív lelkiismeret. 
Ön pedig elillant titokban, 
megcsalta társait a munkában. 
Igy dolgozni, hazáját megcsalni bűn! 

A Szegedi Kenderben minden 
üzemrészben láthatók a munkaver. 
seny élenjáróinak nevei. fOÍvashal-
juk a kárlolóban is, hogy Király 
Józsefné május 24-én október 22_i, 
Ábrahám Vincéné május 24-én ok-
tóber 12-i tercét teljesítette. A fa. 
liujságcikkeken a békeharcról, a 
koreai gyermekek megsegítéséről, 
az ifiműszakról írtak. A cikkck 
friss keletűek, május 24.én, 26.án 
írták a dolgozók és általában he-

tenként, kéthetenként cserélik. De 
kevés a „Villám" a faliujságcik-
kek között. 

Térkép, képek, .faliújság 
a Textilisombinátban 

A Szegedi Textilkombinát hatal. 
mas folyósóján. amikor a fonólá. 
nyok munkájukba igyekeznek, elő-
ször Sztálin, Rákosi elvtársak ké. 
peivel találkoznak. Azután hatal-
mas térkép tűnik szemükbe. A tér-
kép azt mutatja be szemléltetően, 
hogy Magyarország városai, falvai 
mit,kapnak az ötéves tervben. Ez 
nagyon jó agitációs módszer, köny-
nyen áttekinthető, minden dolgozó 
saját szemével győződhet meg ar-
ról a hatalmas fejlődésről, amely 
az ötéves terv során megy végbe 
országunkban. Táblázaton mutatják 
be, hogy az egyes üzemrészek az 
első negyedévben hány százalékra 
teljesítették tervüket. „Képek a 
szovjet életőből" címmel a szovjet 
dolgozókat láthatjuk munká. pihe. 
nés, szórakozás, sportolás közben. A 
legjobb brigádok, a legjobb dolgo-
zók eredményeit is nyilvánosságra 
hozzák a faliújságokon. De ott van 
a szégyen táblán az elkésők listája 
is. Egymással szemben a falon a 
hírek a demokratikus és az impe-
rialista országokból mutatják a bé. 
kében élő országok dolgozóinak 
munkáját és az imperialista elnyo-
más alatt szenvedő dolgozók harcát 
a béke ügyéért. 

De a Texlilkombinátban is ugyan-
az a hiba mutatkozik meg, mint a 
Szegedi Kenderfonóban. Itt sem 
lehet látni „VilIám"-okat, bíráló 
cikkekel, amelyek feltárják az 
üzemvezetés, a pártszervezet, a dol. 
gozók hibáit. 

A Szegedi Kenderfonóban, a Tex-
tilkombinátban, de a többi szegedi 
üzemben is az eddiginél fokozol, 
tabban kell felhasználni a szovjet 
tapasztalatokat. A pártszervezet 
adjon meg minden segítséget, tá-
mogatást a faliujságszerketsző bi-
zottságoknak, hogv a dolgozók a 
faliújságon ÍN feltárják az Ü'«MB?TI 
előforduló hibákat és a hibák ki-
javításával fokozzák termelési ered-
ményeiket, elősegítsék ötéves ter-
vünk megvalósítását. 

A szegedi 

szovjet wgi tanfolyam 

keretében ma. szerdán délután 
pontosan 5 órakor dr. Pólay Ele-
mér ejyetemi tanár ,,A szovjet csa-
ládjog" címmel tart előadást a Tu-
dományegyetem Dugonics-téri 
nagytermében, A Magyar Jogász 
Szövetség helyi csoportja az elő-
adáson minden érdeklődőt szívesen 
lát. 

A Párt nemcsak boldog életet, 
hanem életcélt, hivatást, fel-

adatot is adott az ifjúságnak. A 
Párt nyújtott segítségei ifjúságunk-
nak ahhoz, hogy megalakíthassa és 
életrehívhassa a hős lenini Kom-
s7omoihoz hasonló szervezetét, a 
Dolgozó Ifjúság Szövetségét. 

Azonban korántsem mondhatjuk, 
hogy mindent meglettünk szerveze-
teink erősítéséért és építéséért. Szer-
vezeteink építésének munkájában 
elengedhetetlenül fontos a tagdíjfi-

1 zctés időbeni és pontos betartása. 
DISZ-vezelőink és aktivistáink előtt 
már ismeretes a tagsági díj fizeté-
sének elvi és politikai jelentősége 
s ennek ellenérc a mai napig sem 
állt be gyökeres változás ezen a té-
ren. Számos alapszervezelünk veze-
tősége és tagsága még mindig nem 
értette meg, hogy a tagdíjfizetést 
nemcsak gazdasági, hanem első-
sorban politikai feladatként kell ke-
zelni. A tagdíjak fizetése tehát nem 
technikai, hanem poliiikai kérdés, 
amelynek elhanyagolása komoly 
politikai hibát von maga után. 

A tagdíjfizetés megjavítása szer-
vezeteink megszilárdításának 

egyik fontos részét képezi. Minden 
alapszervezeti vezetőnek arra kell 
törekedni, hogy az ifjúgárdislák fel-
adatuknak tekintsék a hozzájuk be-
osztott fialalok tagkönyvének ellen-
őrzését és a felvilágosító munkát. 
Az ifjúgárdisták feladata az Is, 
hogy felvilágosítsák a tagdíjakkal 
elmaradt fiatalokat arról, hogy csak 
az az ifjúmunkás képes harcolni 
az ifjúsági szövetségünk előtt álló 
feladatok megvalósításáért, a szo-
cializmus építéséért, a béke meg-
védéséért, aki tagdíját rendszeresen 
fizeti. 

A tagdíjak fizetésével minden 
DISZ-tag azt bizonyítja be, mi-
lyen a viszonya a szervezethez. 
Amikor a tagdijat befizeti az alap-
szervezet pénztárába, kihangsúlyoz-
za, mennyire teljesjogú tagja a 
DISZ-nek, annak az ifjúsági szer-
vezetnek, amelyet egységes akarat, 
egységes cselekvés, erős, öntudatos 
fegyelem kovácsol egybe. 

A tagdíjak fizetése netn egyszer 
rű technikai ügy. Ennek el-

lenére némely alapszervezelnél a 
tagdijak beszedését másodrendű fel-
adatnak tekintik. Példaként kell 
megemlítenünk a Kiskereskedelmi 

Vállalat, a Ruházati Bolt, a Szin-
ház, a Textilkombinál DlSZ-szer-
vezetét, ahol a gazdasági felelősök 
többszöri felszólításra is határidő 
után teltek eleget bélyegelszámolá-
si kötelezettségeiknek. Ezek az elv-
társak nincsenek tudatában annak, 
hogy pontatlan munkájukkal hát-
ráltatják az egész munka helyes, 
haláridőre való elvégzését. 

Természetesen nem minden alap-
szervezetben ilyen a gazdasági fe-
lelős. Az Ecsetgyár, a Késgvár, a 
Főiskola és Szakérettségi DiSZ-
szervézei gazdasági felelőse minden 
esetben pontosan, határidőre számol 
cl a bélyegekkel és ezzel nagyban 
elősegít i a szervezet fejlődését és 
erősödését. 

A szervezetek megszilárdítása te-
rén álló feladatok azt követelik bi-
zottságainktól,, alapszervezeti veze-
tőségeinktől, hogy rövid időn bclü! 
elérjék, hogy minden tag pontosan 
és rendszeresen fizesse tagdíját. 
Munkánk csak úgy lesz eredmé-
nyes, ha ezeket a hibákal kiküszö-
böljük és a bizottságaink, alapszer-
vezcleink még szorosabbra fűzik 
kapcsolatukat a párttal és az előttük 
álló feladatok végrehajtását min-
denkor megbeszélik a pártszerve-
zet vezetőségével. 

Tj1 eladatunk, hogy mindenben a 
Párt útmutatását kövessük 

és munkánkban mindenkor tekint-
sük példaképünknek a hős Kom-
szomolt, amely az élenjáró szovjet 
ifjúság sokmilliós seregét egyesit! 
magában. 

Annak elérésérc, hogy bármelyik 
alapszervezetükben a tagság rend-
szeresen fizesse tagdíját, mindenek-
előtt az szükséges, hogy a DTSI? 
szervezeti szabályzatát és a DIS/C 
központi vezetőségének utasításait 
pontosan betartsuk. Az alapszerve-
zeti titkároknak gondosan kell 
ügyelniük arra, hogy a tagság ide-
jében fizesse be tagdíját, hogy a 
kimutatásokat pontosan töltsék ki 
és a tagdíjfizetési lapon a befize-
tett összeg után minden tag alá-
írja a nevét. Ezek is a DlSZ-tago-
kat fegyelmezik és megtanítják 
őket arca. hogy a tagdíjfizetést 
cgvik legfontosabb kötelezettségük-
nek tekintsék. 

ÁGH MARGIT 
DISZ városi bizottság. 

Szabadtéri zenés kultúrműsor 
a gyermeknapon 

A nemzetközi gyermeknap alkal-
mából a koreai gyermekek megse. 
gítésére vasárnap nagyszabású sza-
badtéri zenés kultúrdilulánt ren-
dez az ujszegedi szabadtéri színpa-
don a szegedi kereskedelmi és 
pénzügyi dolgozók szakszervezete 
helyi csoportjának kuUúrlnzoHsáaa. 
A műsorban a Béke.zenekar töfob, 
igen nagysikerűnek ígérkező szám-

mal szerepel, Zsiga Ernő karnagy 
vezénylésével, ezenkívül klasszikus 
szovjet és magyar népi kórusmű. 
vekkel szerepel a MÁV szakszerve. 
zet énekkara és az egyetemi dolgo-
zók központi énekkara. Kertész La-
jos karnagy vezénylésével. Fellép a 
műsorban a Szegedi Kender és a 
MÁV népi tánccsoportja is. A mű-
sor délután I órakor kezdődik. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadijelenlése 

Phenjan, (TASZSZ). A Koreai j tesekkel valamennyi fronton visz-
Népi Demokratikus Köztársaság | szaverték az ellenség kemény el-
néphadseregének főparancsnoksága j len támadásait és megerősítették a 
jelenti május 28-án: | már korábban elfoglalt állásokat. 

A néphadsereg egységei szoros j Május 28-án három ellenséges re. 
együttműködésben a kinai önkén, pülőgépet lelőttek. 

A fanácsok a termelőkkel együtt állapítják meg 
a begyűjtési kötelezettséget 

Az új begyűjtési rendelet értel-
mében minden termelő részére a 
községi, vagy a városi tanács vég-
rehajtó bizottsága beadási köny. 
vet állít ki. A beadási könyveket 
most állítsák ki a tanácsházán. A 
tanácsok a beadási könyv kiállítá-
sára meghívnak minden egyes ter 
melót és igy velük egyetértésben 
a vetésterületi adatoknak figyelem-
bevételével állapítják meg. hogy a 
beadási kötelezettséget milyen ter-
ményekkel fog.iák telicsiteni. A ter-
melőket a beadási könyv kiállítá-
sának időpontjáról a tanácsok ér-
tesitik. 

A termelők érdeke, hogy a ta-

nácsházán a beadási könyv ki-

állításának időpontjában feltét. 

Icniil és pontosan megjelenje-

nek. 

annál is inkább, mert a beadási 
könyv segítségével számvetést ké-
szíthetnek bevételeikről és meg-
állapíthatják, hogy ruházatra és 
egyéb vásárlásokra, gazdasági fel 
szerelésre és gazdasága gyarapítá-
sára mikor, mennyit fordíthatnak. 

A beadási könyv kiállításának je 

lentöségét azonban nagyon sokan 
még nem ismerték fel. Ezt mutat-
ia az is. hogy egyes községekben a 
dolgozó parasztok a nép ellenségei-
nek, a kulákoknak hírveréseire 
hallgatva, késve jelennek meg a 
hívásra a tanácsháznál. 

Ez a hanyagság káros, nem-
csak a termeinknek. de megne-
hezíti a tanácsok tervszerű 

munkáját is. 

A kormány n nagy do'ogdöre való 
tekintettel elrendelte, hogy 

a beadási könyvek kiállítását 
necsak napközben, de este is 
vasárnap pedig kora reggeltől, 
késő estig végezzék a tanács-

házán. 

Ebben a munkában a végrehajtó 
bizottság munkáját elősegítik a 
begyűjtési állandó bizottság tagjai. 

A beadási könyvek kiállítását 

minden községben június 15.ig 

be kell fejezni. 

A megbeszélésre a beadási könyvön 
kívül a termelési, tenyésztési és 
hizlalási szerződéseiket is vigyék 
magukkal a termelők. 


