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A Népgazdasági Tanács hatúro-
2at,a értelmében u kisipari szövet-
kezelekben is jutalomban és kitün. 
leiéiben részesítik azokat a dolgo-
zókat, akik a löbbi üzemek dolgo-
zóinak példáját követve többtérmc-
léssel liarcolnak n békéért. ' 

A Szegcdi Kisipari 'termelőszö. 
vétkezőtekben is kitüntetésben ró-
szesitettélk azokat a dolgozóka'i, 
akik július 10AŐ1 október 20-ig a 
legszebb eredményt érlék el a ter-
melésben. Bás'tlii Gábor 214, Velró 

H. János 211, Kocsis Vilmos, a 

Szegedi Vas. és Fém Kisipari Szö. 

vetkezet dolgozója 201 százalékos 

átlagteljesítményéért. Árva Antalné 

a 196, Bcnkö Józsefné a 192, Sza-

bó Béláné a 188, Csilláin Ferenc, 
az Első Szegedi Cipész Kisipari 

Szövetkezet dolgozója pedig 176 

százalékos átlagteljesítményéért a 

„Kisipari Termeté Szövetkeze? Ki. 

váíő Dolgozója" oklevelet nyer-

te el. 

Egyre több dolgozónak nyújt megélhetést 
Szegeden is a Háziipari Szövetkezet 

végzi a munkát, 6 Köteg a kötés 
sok háziasszonynak nyújt 

' A járókelő, aki a Takaréklár-
ulcán sétál, nem ls sejti, hogy olt 
az egyik ház udvarán szövőszé-
kek csattognak, « szorgalmas ke-
zek rongyszőnyegeket szőnek- A 
kapun csak egy szerény papir-
láb'a hirdeti, hogy itt van a Sze-
gedi Háziipari Szövetkezet mű-
helye és központja. 

Hátul az emeleten 

aaővóaxéheh xorahoanah 

6zorosan egymás mellett, rájuk 
feszítve, csíkos rongyszönyegek, 
A terem közepén kiterítve hosz-
6zú 6zőnycg- Két asszony térdel 
mellette, « gondosan mérik cen-
tivel. Az egyik asszony Tóth 
Mihályné, a másik Tormai Jó-
zsefné. A Szövetkezet két szövő-
nője- A napi termelésüket mérik. 

Elmondják, hogy naDonta körül-
belül 10 métert tudnak 6zőni, de 
vannak olyanok is, akik még töb-
bel. „Attól függ, kinek, milyen 
ügyes keze van." — teszik hozzá-

A dolgozók egyrésze már el-
ment, 6 a többiek is mérés után 
öltözni kezdenek. Hátrahúzódnak 
a terein túlsó felébe, e olt öltöz-
ködnek, mert nincs a műhelynek 
öltözője, de még Irodáia sem- Az 
ajtó mellett két lróaszlal képvi-
seli az irodát, de rtt van a nyers-
anyagraktár és a készáruraktár is. 

A szövőszék előtt áll a szállí-
tásra összeállított készáru. A 
terem végébein a feldolgozásra 
váró nagy halom rongy- Ide fut 
be a kötőrészleg munkája is, ami 
az íróasztaíok mellett álló hatal-
mas ládába van összezsúfolva. A 
ládát — ha becsukják — még 
asztalnak is lehet használni, 

így néz kl a műhely képe. 
— A munka ís megy — mondja 

a vezetőjük, kisebb, nagyobb fenn-
akadásokkal. Hol ez nincs, hol az 
nincs. Bizony nem a legszervezet-
tebb szövetkezet ez- De némi ja-
vulás mutatkozott az utóbbi he-
tekben, mert a munka mind folya-
matosabbá válik, 6 mind kevesebb 
a gépá-'lás. 

Munkájukat hátráltatja a Suda-
perti Gyapjú Begyűjtő Nemzeti 
Vállalat is, mert már a mull'lié-
tén hétfőn meg kellett volna kap-
n'ok az új szállítmányt és még 
mc.st sem érkezett meg, ha napo-
kon belül nem kapják meg az 
anyagot, ismét fennakadnak a 
munkával. Az anyagel'átésukaC 

le lehetne egyemerüaitenl, 

ha például a Vásárhelyi Kötött-
árugyártól közvetlen megkaphat-
nák a hu'.ladékanyagot és nem 
szállítanák fel Pestre, hogy onnan 
hozzák aztán Szegedre- Igy a 
szállítási összeget megtakaríthai-
nak és a vasút munkáját is segí-
tenék, mert fölöslegessé válna az 
ide-oda való szállílás-, 

A munkájukat még a helyszűke 
is akadályozza. Egyetlen szövő-
székkel 6eim leltet többet beállitani, 
annyira zsúfolva vannak így is. 
És a most kapott 10 szövőszéket 
nem tudják munkábaállílani- Talál-
tak számiulkra megfelelő helyisé-
get, a volt Lampe1'.- és Hegyi-féle 
kötöüzem helyén. De egyelőre még 
nem kapták meg. pedig a dolgozók 
cgóő7séjji szempontjából na-

gyon sürgős volna az átköltözés. 
A Szövetkezet dolgozóinak hi-

bája, hogy az üzemben semmi-
b-en tömeg6zprvezeti munka nem 
folyik, pedig ahol már ennyi 
afszony dolgozik együtt, meg kel-
lett voüna alakítaniok az MNDSZ-
szervezetet, amely összefogja és 
tanttje őket-

De dicséretre vállik' az asszo-
nyoknak a faliújság, melyen több 
cikk hirdeti azt, hogy ezen a té-
ren jó munkát végezne*. A fali-
újság cikkek újak, aktuálisak és 
a béke megvédéséért harcolnak. 
Ezék a cikkek bizonyítják, nogy 
itt is a béke harco6 katonái dol-
goznak, akik kiállnak a béke-
ügye mellett-

A Háziipari Szövetkezetnek 
több. mint 300 tagja van. Ezek 
között a rongy-szőnyegszövőkön 
kivül 6okan vannak kosárfonók, 
börösők és kézikötők is- A dol-
gozók nagy része még odahaza 

hereeeli lehetőtéget. 

A Sziáldn-körút és a Mérey-
utca 6arkán van a Földműves-
Fzövet'kezet Háziipari Bollja. Irt 
árulták azokat a szőnyegeket, ko-
sarakat, csuhészatyrokat, ame-
lyeket a Háziipari Szövetkezet 
tágjai készítenek- A pulton szí-
nes csíkozá6ú rongyszőnyegek 
tarkállanak. Mellette ' hulladék-
bőrből készült aktatáskák, amely 
.szintén a Háziipari Szövetkezet 
munkája. A fal mellett nagy ra-
kás fonottkosár, még össze van 
kötve, mert nemrég érkezett ide, 
a boltba-

A dolgozók Itt olcsón hozzájut-
hatnak 

a SaHreiheset által kéexlteti 

iparcikkekhez. De ezenkívül sz 
üzletben készáru és szebbnél-
szebb méteres árut is lehet vásá-
rolni. Az üveg mögül gyönyörű 
szövetek, színes voál anyagok, 
tarka kendők kínálgatják magu-
kat a vásárlók felé-

Mind szélesebbre terjed a kis-
ipari és háziipari szövetkezeti 
mczgalom. Mind több kisipal dol-
gozó látja be a nagyüzemi ter-
melés előnyét, mely biztosítja 
számukra a rendszeres munkát és 
ezen keresztül a jobb megélhetést-

Ma ünnepi díszelőadással 
kezdődik 

a román filmhét Szegeden 

A román filmhét ünnepélyes ke-
retek közölt nyílik rneg ma, csü-
törtökön este Szegeden- Az ünnepi 
megnyitó alkalmából a városi ta. 
nács végrehajtó bizottsága és a 
Mozgóképüzemi Vállalat ünnepi 
díszelőadást rendez a Szabadság-
filmszínházban. A díszelőadás pon-
tosan 7 órakor kezdődik és ezen 
„A mi faiunk" című filmet mutat-
ják be, amely Petru Dimiiriu „Jú-
liusi éjt szakák" c. állami díjjal ki-
tüntetett elbeszélése alapján készü t 
az idén a Román Népköztársaság, 
ban. A fiatal román filmgyártás 
ebben a filmben kitűnően mutatja 
be azt a hatalmas forradalmi vál. 
tozásl, amely Románia mezőgazda-
sárgában is végbement. 

Jelenei „A mi falunkf című filmből 

A díszelőadást rövid ünnepség 
előzi meg. Ezen Bán Ferenc elv-
társ, a Szegedi Pártbizotlság agit. 
prop. munkatársa mond ünnepi be-
szédet, ezenkívül román népi tánc-
csoport működik még közre. A fi i . 
met egyébként egy hétén át vetíti 
napi kát előadásban a SzaJb.ad ság-
mozi. 

Köszönjük a gyönyörű új padokat. . . 
KEDVES SZERKESZTŐSÉG' 
Iskolánkat november 21-én az 

az öröm érte, hogy Pártunktól 40 
tanuló számára új padokat ka-
pott. Az új padokat kilüntelés-
Képpen a IVa. osztály kapta meg, 
amelyben a tanulók 39 átlagered. 
ményt érlek el. 

Az új padoknak valamennyi ta-
nuló nagyon örült és az iskolánk 
mind a 17 osztálya arra törek-
szik, hogy a tanulás terén szép 
eredményt érjen el. Tudjuk azt, 
hogy Rákosi Pajtás gondoskodá-
sát csak jó tanulással köszön-
hetjük meg- Boldogok vagyunk 
azért, hogy mi, munkásgyerekek 
nyugodtan ké-szülhelünk és ta-
nulhatunk azért, hogy jó mérnők, 
orvos, tanár lehesoan belölünk. 

Büszkék vagyunk arra, hogy is-
kolánk a tanulásban való helyt-
állás melleit társadalmi munká-
ban is kiveszi a részét. Legutóbb 
3400 kilógramm gyapotot .szedtünk-

Most célul tűztük ki azt, hogy 
harcolunk a mulasztások és a ké-
sesek ellen. Osztályonként útlörö 
lelátogató brigád végez felvilá-
gosító munkát azokkal szemben, 
akik késnek, vagy mulasztanak. 

Köszönjük Rákosi elvtársnak és 

a Tanácsnak a gyönyörű, új pa-

dokat- ígérjük, hogy kímélni fog-

juk őkel és vigyázunk rájuk. 

Balázs Julianna 

Mátyás-téri ált. iskola 

E L Ó R E i f j ú s á g 

Javítsa meg ax oktatási munkát 
a Szegedi Kenderfonógyár DISZ bizottsága 

Engedelmesen zakatolnak a szö-
vőgépek és gyorsabban peregnek az 
orsók a Szegedi Kenderfonógyár 
vixiám fiataljainak szorgalmas irá-
nyítása alatt, büszkén hirdetve min. 
den egyes műszak eredményét a bé-
kéért folytatott harcban. Nem lcis-
számban dolgoznak itt olyan fiata-
lok, mint Juhász Gabriella, aki két-
gépes termelésével 1952 márciusi 
tervének teljesítésénél tart, vagy 
olyanok, mini Szakáll Gizella, aki 
már 1952 januári tervét teljesíti. 
Ezek a fialalok azért is fokozzák 
termelési eredményeikel, mert szak. 
mai és politikai téren állandóan 
képezik magulva|. 

A Szegődi Kendorfonógyárban 
a DISZ_szervezet, a pártbizottság, 
a pártszervezetek vezetésével igen 
szép eredményeiket ért el a rnurv-
kaverseny, a mozgalmi munka és a. 
kádernevelés területén. Az ered-
mények mellett azonban különös-
képpen az utóbbi időben számos 
hiányossággal is találkozunk, ame-
lyekért elsősorban a DlSZ.bizott-
ságot terheli a felelősség. Miben 
mutatkoznak meg ezek a hibák? 
Az üzemben vannak olyan fialalok, 

A tanács irányítása alatt álló szegedi vállalatok 

komoly eredményeket értek el a harmadik negyedév 

tervtel jesítésében 

A Városi Tanács legutóbbi ren-
des ülésén Klein Sándor elvtárs, a 
terv és statisztikai állandó bizott-
ság elnöke beszámolt a tanács irá-
nyítása alá tartozó vállalatok, har. 
madik negyedévi tervteljepjtésénck 
kiértékeléséről. A beszámolóból ki-
lünt, hogy az e'őző negyedévhez 
viszonyítva komoly eredményeink 
vannak, de míg egyes népgazdasági 
ágak globálisan teljesítették tervü-
ket, addig a népgazdasági ágon be-
lül egyes üzemeknél lemaradások 
mutatkoznak. 

A harmadik negyedévben a sze-
gedi Ipari vállalatok 117.5, a 
kereskedelmi vállalatok 103.5, 
a szolgáltató vállalatok 103.4 
százalékban teljesítették tervü-

ket. 

Az ipari vállalatok általában jó 
munkát végeztek, mert a 117.5 szá. 
zaléltos termelési terv teljesítése 
niellett 19 százalékos termelékeny, 
ségi emelkedést értek cl. ami an-
nál eredményesebb, meri sok válla-
latnál létszámmal is történt meg. 
takarítás. 

Hatalmas eredménynek nevez-
hető az ipari vállalatoknál tör. 
ténö ilyen arányú termelési és 

termelékenységi növekedés, 
annál is inkább, mert Szeged ipa-
rosodása nem nagy murtrn tekint-
het vissza, csupán a Szovjet Had-
sereg felszabadító haTca nyomán 
jött létre. 

Az eredmények mellett azonban 
kirívó hibák, is fordullak c'ő, fő-
ként nz ellenőrzés hibája miatt. 
Igy például a Homok- és Kavlcs-
termeté Vállalat tervezett létszámát 
19 százalékkal 'túllépte és ugyan-
akkor a harmadik negyedévi ter-
vét csak 98.7 százalékban teljesí-
tette. Az Alföldi Cementáru gyár 
tervszerűsége is kifogásolható, mert 
a harmadik negyedévet 61.2 száza-
lékkal fejezte be. 

A kereskedelmi vállalatok nagy 
öaszeségükben eredményes mun-
kát végeztek termelékenységük 
növe'ésével ami n második ne-
gyedévhez képest emelkedést 

mutat. 

A Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat 
például 103 százalékos tervtcljcsí-
téssel 2.1 százalékos termelékenysé-
gi emelkedést ért el. 

A szolgáltai" vállalatok ered-
ménye kielégítő és szépnek 
mondható a második negyedév. 

- Jbez képest, 

de a 103.4 százalékos eredmény azt 
mutálja, hogy ezen az ágon belül 
vannak komoly lemaradások. A Sze-
gedi Köztisztasági Vállalat például 
tervét csak 93.8 százalékra teljesí-
tette, A 100 forint munkabérre eső 
szolgáltatási érték is 11.8 százalék-
kal csökkent a második negyedév-
hez viszonyítva. 

Szeged beruházási tervét 10 nép-
gazdasági ágban globálisan 75.19 
százalékban teljesítette az évi 
tervhez 'dszonyftva a harmadik 

negyedév végéig. 
A legnagyobb lemaradás a mező-
gazdasági beruházások terén tör-
téni, amelyet azonban sürgősen pó. 
tolnunk kell. A népoktatási és nép. 
művelési beruházást 100 százalék-
ban, az egészségvédelmi szociális 
beruházást pedig 97.6 százalékban 
teljesítene a Városi Tanács. A 
tervév hátralévő időszakában az 
egyes népgazdasági ágakat fokozol, 
tan hozzá kell segíteni., hogy tér-
tükét az év végére ne csak globá-
lisa™, hanem a népgazdasági ága-
kon belül is teljesíteni 'tudják. Vá-
rosunk továbbfejlesztéséhez ugyanis 

Klein elvtárs beszámolójában fi-
gyelmeztetett Sztálin elvtárs szavai-
ra, amely szerint ,,a valóságban a 
termelési terv az emberek milliói-
nak é'ő és gyakorlati munkája. A 
mi termelési tervünk reaíilása a 
dolgozók milliói ban rejlik, akik új 
életei teremlenek". 

A jövőben a szegedi tanácsta-
goknak. dc maguknak az egyes 
üzemekben dolgozóknak Is job-
ban kell ellenőrizniük, bogy a 
terveket mindenütt felbontsák 
és ezzel a versenyszellem még 

jobbnn kialakuljon. 

Ha a 'tanácstagok a jövőben még-
jobban belemélyednek a tervkészí-
tés munkájába, akkor hozzásegítik 
városunkat, hogy tervünket minden 
időben ne csak globálisan, hanem 
egyes ágakon belül is teljesíteni 
tudjuk. Ezért fontos, hogy a jövő-
ben a tanácsüléseken is sűrűbben 
napirendi ponton legyenek a lerv 
teljesítésének kérdései. Igy idejében 
észrevesszük a lemaradásokat 'és 
városaink is tervének túlteljesítésé-
vel hozzájárul egész országunk nép. 

S z ! ^ 1 t e l j e s í t é s é h e z és 

nz ország fejlődésének ütemében ; c z z c ' a békefront ránkeső szaka-

Szeged várost is fejlesztenünk kel1, szánok megerősítéséhez. 

Winn'ngton tudósítása a fegyverszüneti albizoitság 
hétföl üléséről 

Peking (Uj-Ktna). Atan Win-
nington. a londoni Daily Worker 
tudósítója hétfői panmindzzsoni be-
számolójában ezeket írja; 

A koreai-kínai küldöttség tagjai 
hátfön reggel kijelentették az ame-
rikaiaknak : 

„Mindkét fél erőfeszítéseivel ® 
napirend 2. pontjának rendezé-
sétől számított 30 napon belül 
meg [ehet kötni a fegyverszü-

neti egyezményt". 
Az albizottság elnapolta az ülést, 
lehetővé téve, hogy a koreai-kínai 
küldöttség tagjai tovább tanulmá-
nyozzák az amerikai javaslatot. 

Az amerikai javaslat egyik nem 
világos ixwvtja a 4. pont, emely 
kimondja: ha a két fél 30 napon 
bcliil nem tud megegyezni a napi-
rend más pontjaiban, „úgy az albi-
zottság megállapítja a* akkori 
érintkezési vonalat, amely egy új, 
ideiglenes demilitarizált övezet fe. 

íező vonala lesz és érvénybe lép olyan 
feltélelek mellett, amelyekben ak-
kor a küldöttségek kölcsönösen 
megegyeznek." Hodes vezérőrnagy 
hangoztatja: ez annyit jelent, hogy 
30 nap elmultával „mindkét fél 
szabad kezet kap a napirend 2-
pontjával kapcsolatos következő 
lépések terén-" 

Ujabb kérdésekre válaszolva Ho. 
des kijelentette, a 4. pontban em-
lített feltételek nem érintik azt az 
elvet, hogy a két fél — új, ideig-
lenes katonai demarkációs vonai. 
ként — együttesen állapítsa meg 
a fennálló érintkezési vonalat. 

Egyes amerikai újságírók sze-
rint Hodes azért nincs teljesen 
tisztában a javaslat pontos érte', 
mével. mert az szombaton váratla-
nul érkezett Washingtonból és (tz 
albizottság amerikai küldötteinek 
kevés idejük volt, hogy tanulmá-
nyozhassák, L Í 

akik megsértik a munkafegyelmei, 
mások nem járnak el rendszeresen 
a DlSZ.gyűlésekre, politikai kö-
rökre. Mindez azt bizonyítja, hogy 
a Szegedi Kenderfonógyár I)ISZ-
bizotiságának van javítanivalója as 
oktatási és az agitációs munka te-
rületén. Általában megállapíthat-
juk, hogy a DISZ-vezetök és tagok 
egyrésze eszmei és politikai felké-
szültség területén elmaradt a nö-
vekvő feladatok mögött. Mindez a 
gyenge oktatási munkának tud-
ható be. 

Miért nem halad jól az okta-
tási munka a Szegedi Kenderfonö-
gyár DISZ-szervezeteiben? Sűrűn 
felvetődik ez a kérdés a DlSZ-bi-
zotlságban. Melyek a hiányosságok 
legfőbb okai? Mindenekelölt az, 
hogy helytelen, bürokratikus szer-
vezési és kiválogalási munkával in-
dították meg az oktatást. Nom fog-
lalkoztak kellőképpein a kiváloga. 
tolt hallgatókkal és nem biztosítot-
ták a politikai körök beindításának 
előfeltételeit. Mindez döntő mérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy az öt 
politikai körből mos) csak kettő 
működik. 

Hibák mutatkoznak a propagan-
disták kiválogatásában is. A 10 
propagandistából csak egy olyan 
elvtársat bízlak mog politikai kör 
vezetésével, aki el tudja lálni ezt 
a feladatot. A többieket, ahelyett, 
hogy megbízták volna a kezdet kez-
detén politikai körök vezetésével, 
ellenőrző munkával bízták meg. A 
legutóbbi foglalkozáson pedig olyan 
elviárs vezette az egyik politikai 
köri, akinek nincs meg a kellő elő-
képzettsége ahhoz, hogy ezt a feL 
adatot sikerrel oldja meg. 

A DISZ bizottság mechaniku-
san végzi a politikai körökön valO 
megjelenésért folyó agitációs és 
szervezési munkát. Későn kapták 
meg az alapszervi titkárok a poli-
tikai körökbe beosztott hallgatók 
névsorát. Nem használnak megfe-
lelő érveket a fialalok mozgósítá-
sára. Igen gyengén működik az 
írásos agiláció is. Helytelen, hogy 
a bizottsági tagok hétfőn délben 2 
órakor az üzem kapujánál próbál-
ják meggyőzni a fiatalokat a tanu-
lás fontosságáról. 

Nem megfelelő a politikai körök 
színvonala sem. A propagandisták 
gyengén készülnek fel az előadások 
és szemináriumok megtartására. 
Ezen a hibán sürgősen változtatni 
kell, mert ellenkező esteiben a fiata-
lok nem érdeklődnek a politikai kö-
rök anyaga iránt. Palkós Erzsébet 
elvtársnő például, aki az első szá-
mú politikai kört vezeti, felkészül 
ugyan az előadásra, de kevésbbé a 
szemináriumra. Héger elvtársnak 
pedig úgy kell megtartania az elő-
adást, hogy a fiatalok örömmel 
hallgassák azt és kedvvel, érdeklő-
déssel járjanak el a szeminári-
umokra. 

Az üzemi DISZ bizottság tár-
gyalja mog ezeket a hiányosságé-
ival, hozzon határozatokat azok ki-
küszöbölésére. Indítsák meg a már 
meglévő politikai kör mellett a má-
sik hármat is. Bízzák meg a körök 
vezetésével a legjobb propagandis-
tákat, szervezzék meg é3 töltsék 
meg politikai tartalommal a tanu-
lás fontosságáról szóló szóbeli és 
írásbeli agitációl. Gondoskodjanak 
arról, hogy a politikai körvezetők 
ás ellenőrök résztvegyenek a to-
vábbképző propagandista szeminá-
riumon, ellenőrizzék, hogyan ké-
szülnek fel az előadásokra. Nyúj t , 
tenak nekik segítségei és ne terhel-
jék meg őket egyéb feladatokkal. 
A Szegedi Kenderfonógyár D ISZ . 

bizottsága az oktatási munka meg-
javításával is biztosítsa a fiatalok 
helytállását a termelő munkában. 
Ezzel is hozzásegíti a fiatalokat 
ahhoz, hogy szilárdan helytálljanak 
a Pári célkitűzéseinek megvalósítá-
sáért folyó harcban. 

Marjai József, 
városi DISZ-bizotiság 

oktatási felelőse, 


