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LEVELEZŐINK JELENTIK: 

A szegedi ü zemek do lgozó i márc ius 9-én 

t öbb és j o b b m u n k á v a l koszönt ik Rákos i elvtársat 

A azegef.i üzemek dolgozói nagy 
lelkesedéi,sel készülnek Rákosi elv. 
tdrs 6Q. szülelésnapjának megün-
neplésre. Ezt a napot valamennyi 
üzen\ dolgozója több és jobb mun-
kávfil ünnepli meg. Erről számolnak 
be a szerkesztőségünkbe beküldött 
lerjelezőink és tudósítóink jelentései. 

Á Szegedi Finom Mechanikai 
Javító Vallalatnál 

Horváth Imre c« Juhász Mihály 
taűszcrész vállalta, hogy az első ne-
gyedévi tervet Rákosi elviárs szüle-
tésnapjára befejezi. Ugyanezt vál-
lalták az írógépjavító részleg dolgo-
zói ia, Adorján József, Farkas Pál, 
Dani Rezsó, Kmclykó István, Szuk-
nay József, Urbán Mihály, Lakó 
Antal, Katona Lajos és Szabó Ist-
ván is. Rácz Margit segédmunkás 
felajánlotta, hogy munkáját ezután 
még szorgalmasabban végzi el, hogy 
biztosítsa a többi dolgozótársai fel-
ajánlásának teljesítését. A töltőtoll, 
javító rósziogben ifj. Wirth István, 
Csontos János és Hetesi János 
•ugyancsak ígéretet tett arra, hogy 
negyedévi tervét Rákosi elvtárs szü-
letésnapját a befejezi és az eddigi-
nél fokozottabban használja fel a 
hulladékamyagot. A motortekercselő 
részleg 3 drb molorvizsgáló beren-

dezés elkészítését ajánlotta fel már-
cius 9-ére. A sokszorosító részleg 
tagjait, Wirth István, Kálmán Jú. 
lia, Rózsa Istvánné és Herezeg Ti-
borné segédmunkások ugyancsak azt 
ígérték, hogy Rákosi elvtárs szüle, 
tegnapjára befejezik negyedévi ter-
vüket, jelentősen csökkentik a se-
lejtet és az eddiginél ls jobban ta-
karékoskodnak a festékkel 

A Szegedi Késárugyár dolgozói 

negyedévi tervük egy nappal előbbi 
teljesítését ígérték és elhatározták, 
hogy az igazo'allan hiányzók és ké. 
sőnjövők számát december hónap-
hoz viszonyítva 15 százalékkal 
csökkentik. Vállalták azt is, hogy a 
Rőder.moagalom kiszélesítésével 20 
százalékkal csökkentik a 100 száza-
lékon atul teljesítők számát. ígérték 
még azt is, hogy kiszélesítik a 
Gazda-mozgalmat és ezáltal a ne-
gyedév folyamán 10 ezer forintot 
takarítanak meg népgazdaságunk, 
nak. 

A Szegedi Erőmű dolgozói 

közül Szűcs György brigádja nevé-
ben vállalta, hogy a karbántartási 
munkálatokat használt anyagbői 
végzi el. Kirí István DISZ.tag ígé-
retei telt arra, hogy a karbantar-

tási munkák idejének megrövidítése 
édekében munka közben megtanulja 
a villarnyhegesztést. 

A Szegedi 
Paprikaleidolgozó Telep 

dolgozói 

is megtették felajánlásukalt Rákosi 
elvtárs születésnapjára. Azóta már 
számosam vannak olyanok, akik 
nemcsak teljesítették, hanem túl is 
teljesítették vállalásukat. Molnár 
Erzsébet hasító vállalta hogy 100 
Százalékról 105.re emeli teljesítmé-
nyét, ma már 172 százalékot ér el, 
Atyim Györgyné 25, Makra István-
né 10, Sümegi Júlia 23, Mohácsi 
Károlyné 12, Csányi Ilana 23 szá-
zalékkal teljesítette túl felajánlását. 

A Távközlő 
és Biztosító Berendezés 

„Popov" műszerész-brigádja vállal-
ta, hogy Rákosi elvtárs 60. szüle, 
t és napjára három darab telefon-
központot készít el. Ezt a vállalását 
módosílotla és ígérte, hogy az e|sö 
negyedévben március 9-ig 4. a hó-
nap végéig pedig újabb 2 darab 
központot készít el. így akarja ün-
nepelni március 9-él, a magyar 
dolgozók egyik legnagyobb ünnepét. 

Rákosi elvtárs születésnapjára 
tettek felajánlásokat az MNDSZ első szegedi 

vezetőségválasztó taggyűlésén 

MEGSZILÁRDULT A MŰVEZETŐK TEKINTÉLYE 
A SZEGEDI KENDEREONÓGYARRAN 

'' ötéves tervünk nagy követel-
mények elé állítja az ország va'a-
mennyi üzemének dolgozóit. Külö-
nösen nagy feladat hárul az üze-
mek, az üzemrészek vezetőire. a 
művezetőkre. Az üzem, műhely 
termelési előirányzata évről-évre 
nő. Rohamosan tör előre az új 
technika, amely az eddiginél ma-
gasabb. fejleltebb szaktudást, fe-
gyelmezett munkál követe! meg az 
üzemek dolgozóitól. Ugyanakkor 
tömegesen Jönnek a gyárakba az 
olyan dolgozók, akik eddig nem 
ismerték az üzemi dolgozók é'etét, 
az üzem rendiét. Ilyen adottsággal 
rendelkező emberekkel nem köny-
nyű feladat az üzem. üzemrész 
vezetése. Éppen ezért ötéves ter 
vünk végrehajtásának legfonto-
sabb fe'tétele az üzemi vezetés 
megjavítása. 

Az üzemben egvik legfontosabb 
ember a művezető. A leghaszno-
sabb, legjobb felü'ről jövő kezde-
ményezés elsikkadhat, ha a közvsh-
len irányító: a mövezelő nem har-
col annak 6ikeres végrehajtásáért. 
Ugyancsak a legjobb alulról jövő 
kezdeményezés is e'akadhat, ha a 
mester elvágja az útját. A mult 
évben is és ebben az évben is 
nagvszerű eredményeket értünk 
al és ebben Igen nagy .szerepe van 
a terme'és alsófok'ú parancsnokai-
nak. Nagy szerepe van az olvan 
művezetőknek, mint Tóth Nándor 
elvtárs, a Szegedi Kenderfonógyár 
sztahánovista művezetője, aki 
n e m fel a nehéz*égeli1őf, 

hanem azokkal bátran szembe száll 
és legyőzi őket. Az olyan nehézsé-
geket is, mint példáu'. a munkaerő-
hiány, vagy az anyagellátás pro-
blémája. Tisztában van az egysze-
mé'yi vezetés fontosságával és je-
lentőségével, éppen ezért a vtzes-
fonó üzemrészben nem történhet 
olyan esemény, amelyről Tóth elv-
társ ne tudna. Mindenütt ott van. 
Tanácsokat oszt, 6egttl a do'gozó 
társalt. Ennek eredménye, hogy a 
vizesfonó üzemrész rendszeresen 
túlteljesíti tervelőirányzatát. 

Nagy vezetőkön kívül — tanítja 
Sztá'in elvtárs — vannak közép 
és alsó vezeiők is. Ezek szerény 
emberek, nem tolakodnak előre, 
6zlnte észrevétlenek. De vakság 
lenne észre nem venni őket. mert 
ezektől az emberektől függ az 
egész népgazdaságban a termelés 
jövője. Tehát őtőlük függ a gazda-
sági vezetésünk jövője is. 

A mult évben megjelent minisz-
tertanácsi határozat még jobban 
aláhúzza a művezetők, mesterek 
ezerepének Je'entőségét. Ez a ha-
tározat növeli felelősségünket, de 
egyben újabb jogokat i6 biztosit, 
hogy ezek segítségével minden kö-
rülmények között te'jesítsék köte-
lezettségüket. A határozat ki-
mondja: a művezető a rábízott mű-
hely teljes jogú vezetője. A mű-
vezető az egyszemélyi vezetés alap-
ján fe'e'ős mindenért, ami a mű-
he'yben, a termelés területén tör 
ténik. 

A határozat megszületése e'-őtt, a 
Szegedi Kenderfonógyárban gyak-
ran előfordult, ho^y a vállalatve-
zető a felső vezetők, 

a művezetők 
me" kerülésével 

adtak ki intézkedéseket, ami bi-

zony sokszor zavart keltett a ter-
melés menetében. A határozat után 
ez már nem fordulhatott, nem for-
dulhat elő. Az üzemrészre, mű-
helyre vonatkozó utasításig csak 
a művezetőknek adnak ki a felső 
vezetők, de előzőleg mindig meg-
hallgatják a mester véleményét is. 
Ennek a helyes módszernek be-
vezetésével elérték a Szegedi Ken-
derfonógyár műszaki vezelői, hogy 
az eddigi szétszórt részfeladatok 
helyett, a művezető egységesen 
irányítja az üzemrész termelését. 
Hogy mindezeknek a feladatoknak 
eleget tegyenek a művezetők, elen-
gedhetetlenül szükséges, hogy a 
művezetőknek kellő tekintélye le-
gyen. Éppen ezért helyesen látta 
me.g a kenderfonógyár pártszerve-
zete ezt a kérdést, amikor a nép-
neve'öket mozgósította, hogy a már 
eddig is meglévő művezetői te-
kintélyt emeljék. A népnevelők el-
beszé'getlek a dolgozókkal, meg-
magyarázták, hogy a művezető a 
parti gazdája, tehát ö felel mind-
azért, ami ebben a partiban törté-
nik. Az üzemrészek valamennyi 
dolgozója megértette ezt és épp 
ezért a mester által kiadott utasí-
tást azonnal végrehajtják. De nem-
csak így jutottak fokozottabb te-

kintélyhez a kendergyár műveze-
tői. 

Jón Mátyás, 

az előfonó művezetője 

például úgy szerzett magának te-
kintélyt, hogy üzemrésze munká-
ját gondosan megszervezi, ellen-
őrzi a termelést és a saját mun-
kájában 6em tűr 6emmi lazaságot. 
Ugyanezt szómban mcgköve'eli a 
hozzá beosztott dolgozóktól is. Nem 
lűri, hogy legyen olyan az e'őfonó 
üzemrész dolgozói között, aki lóg, 
vagy fegyelmezetlenül viselkedik. 
Eleinte bizony voltak olyan dol-
gozók, — mondja Joó elvtárs, — 
akik vétettek a munkafegyelem el-
len, ilyen volt például Terhes Re-
gina és Mucsi Rózsa, akit meg kel-
leti büntetnem, hogy a fegyelmet 
az előfonó osztályon megtartsam. 
Ezt látva a többi dolgozó, igyeke-
zett úgy dolgozni, hogy ne kelljen 
őt az előbbiekhez hasonlóan meg-
büntetni. 

A minisztertanács határozata 
alapján dolgoznak a Szegedi Ken-
derfonógyár művezetői, az ötéves 
terv sikeres befejezéséért. Az ered-
mények azt mutatják, hogy helye-
sen haszná'ják fel azokat a lehető-
ségeket, amelyeket pártunk a ke-
zükbe adott. 

A most következő hetekben — 
amint már irtunk róla — űjjává. 
•szíják az MNDSZ szervezetek ve-
zetőségét, hogy felfrissült erővel 
láthassanak hozzá az ezután követ-
kező fokozott feladatokhoz. Szege-
den először a rókusi MNDSZ cso-
portban tartották meg a vezetőség-
választó taggyűlést. Több mint 170 
MNDSZ.asszony vett részt ezen a 
nagyjelentőségű taggyűlésen, hogy 
.iavaslalukkail, hozzászólásaikká já-
ruljanak hozzá a vezetőségválasztás 
sikeréhez. A tagság bizalma Halász 
Györgynél, Kassai Tiborn'et, Nagy 
Károtvnét, Koncz Károlyné*, Tom. 
bácz Imrénét és Barna Józsefnél vá. 
lasztotla meg az elnökségnek. 

Mataisz Mártonná elvtársnő, a ró-
kusi MNDSZ szervezet titkára be-
szél a dolgozókhoz a kül- és bel-
politikai eseményekről, a vezetőség, 
választás szükségességéről, Rákosi 
elvtárs születésnapjáról. 

— Egvre jobban közeledik szere-
tet* vezérünk, Rákosi elvtárs szüle-
tésnapja — mondotta a többi kö-
zölt Matniszné elVrársnö. — 

Mt. MNDSZ-asszOnyok l» el-
küldjük ebből az a'kaloniból 
forró szeretetünket, harcos üd-
vöz'ctünket Rákosi elv'á-sn-k. 
Ne csalt üdvözletünket küldjük 
azonban el. hanem jobb munká-
val készü'.jünk erre a napra. 
Tegyük mM fc'aiánlásainkat s 

te'fcsítsük azokat. 
Többen felszólaltak a beszámoló 

után. Szilágviné elvtársnő elmondol. 
ta. hogy eddig hetenként csőik egy-
szer járt csn'ádfá'rogalásra. Ugy ér-
zi viszont, hogy a csn'ácfátogatá-
sokra Igen nogv szűkség van. ezért 

Rákosi etvMrs sztl'etésnaolára 
megfoé-te. hogv cztifán he'en. 
ként kétszer véff"z csaláéTáfoga-

fást. 
Lázárné elvtársnö üzemben doi-

'gozi'k. Felszó'oiá'ábop arról beszólt, 
hogv Rákosi e'v'árs mi'ven soka' 
szenvedőbe a dolgozó népért. 

— Nekünk is áldozatot kelt hoz-
nunk, hogy bebizonyíthassuk szere-
tetünket népünk bölcs tanítója 
iránt — mondotta. — Én felaján-
lom, hogy 

Rákosi elvtárs születésnapjára 
öt százalékkal emelem teljesít-

ményemet. 

— Jó munkánkat ajánljuk fel Rá-
kosi elvtárs születésnapjára — mon-
dotta felszólalásában Farkas István-
ná elvtársnő, az MNDSZ szegedi 
titkára, __ Ugyancsak jó munkával 
készüljünk március 8-ra. a nemzet-
közi nőnapra is. Dolgozzunk együtt, 
osszuk meg a munkát, hogy az új 
vezetőséggel együtt az eddiginél sok-
kal jobb eredményeket érhessünk el. 

A Szülői Munkaközösség nevében 
Tápai Gyuláné kérte az asszonytár-
sakat hogy látogassák szorgalma-
san a Szülők Iskoláját, mert ott 
igen sokat tanulhatnak. 

Galiba Imréné azt hangoztatta, 
hogy 

az új vezetőség munkája <*ak 
akkor lesz eredményes, ha a 
szervezet mintVn tagja segíti 
munkájában az új vezetőséget 

— mondotta felszólalásában. 
A felszólalások után a 'tagság 

megválasztotta az új vezetőséget. 
Mataiszné elvtársnő, a rókusi MNDSZ 
'titkára eddig is tgen jó munkát 
Végzel*. Jó munkájáért szeretik, meg. 
becsülik asszonytársai. Éppen ezért 
ismét őt vá'asztofrák meg titkár-
nak. Ördög Józsefnél. T.ugosits JS-
nosnét, Korek Péternét. Szn'ágvi Fe-
rencnél. Frigyes Sebestyénné* és 
Félix Jánosiét választották még az 
új vezetőségbe. 

A ..Martos Flóra" MNDSZ cso-
port kuVűresoport jának műsorával 
fejeződött be a vezefőségvá'nsztó 
taegvfl'és. Az új vezelöség jő nviit-
kája hozzálánd maid ahhoz, hogy 
a szegedi MNDSZ asszonvok még 
jobb eredményeket érjenek el a 
munkában, tanulásban. 

A szép v^rraeredmények jutalmazására 
40.600 forintot osztanak ki 

a szegedi egyetemek diákjai között 

A dolgozók és a fegyveres erők közötti barátságot szolgálta 

Az Államvédelmi Hatóság vasárnapi 
szegedi hangversenye 

A Szegedi Tudományegyetemem 
Orvostudományi Egyetemen, a Köz-
lekedés* és Műszaki Egyetemen, va-
lamin* a Pedagógiai Főiskolán a 
közelmúlt hetekben zajlottak he a 
félévi vizsgáik. A diákok íú'nyomó 
része lelkes szorgalmáról!, jó felké-
szültségéről tett tanúbizonyságot. 
Ebben nem kis része van annak, 
hogy pártunk, népi demokráciánk 
is messzemenően elősegítette 'tanu-
lási lehetőségeik biztosítását. 

Most az elért kiváló eredmények 
jutalmazására 40.600 forintot jut-

tattak a szegedi egyetemi És fői* 
liolal hallgatóknak a rendes ösz-
töndijakon felül. Ebből az összeg-
ből a Tudományegyetem bölcsész-
kara 4600, a jogi kara ugyancsak 
4600, a természettudományi kara 10 
ezer 600 forintot, az Orvostudomá-
nyi Egyetem 7800, a Közlekedés és 
Műszaki Egyetem 4000, a Pedagó-
giai Főiskola pedig 900 forin* ju-
talmat kap. Ezeket az összegeket a 
közeli napokban már ki ix osztják 
a szép vizsgaeredményeket elért 
hallga tők között. 

Államvédelmi Hatóságunk vasár. ] 
' nap délelőtt a Szegedi Nemzeti Szin.  1  

házban rendezett hangversenyt. 
Ezen az AVH budapesti fúvószene-
kara és a Szegedi Ruhagyár lánc-
csoportja is szerepelt. A műsor si-
kerrel és eredményesen szolgálta 

i célját: a dolgozó nép és a fegyve. 
' res erők közötti még szorosabb kap-
csolat kiépítéséi. 

A hatásosan összeválogatott mű-
sor — Sulin százados bevezető sza-

, vai után — Erkel: Hunyadi László 
| nyitányával indult. A kiválóan mű. 
ködö fúvószenekar lelkesen és siker. 

, rel játszott: az egyes szólamok ki-
dolgozása, pontossága és az egész 

' együttes fegyelmezett összmunkája 
nemcsak a zene hibátlan megszólal-
tatásában, de a mű eszmei monda-

• nivalójának érzékeltetésében is kifő-
• gástalan volt. Hacsatúrján népszerű 
j Kardtánca ulán Liszt ,,Les Prelu. 
des" című szimfónikus költeménye 
következett. Kétségtelen: e minden 

j tekintetben nehéz mű helyes előadá-
sa volt a zenekar legnagyobb lelje-

j sítménye. Liszt e bonyolult műve 
még a szimfónikus zenekarok szük-
ségképpen könnyedebben kezelhető 
vonóshangszereinek is nem kis ne. 
hézséget jelent; az Államvédelmi 
Halóság fúvószenekara a nehéz szóla-
mokat pontosan és tisztán s a hang. 
szín követelményeinek is megfeUh 

lŐen oldotta meg. Ha voltak is a 
hangszín tekintetében kifogásolható 
részek, nyilván az átírás okozta. 
Novikov, Dunajevszkij müvei után 
Csajkovszkij ,,1812" eimű nyitányá-
val fejeződött be a zenelcar szerep-
lése. A lendületes és pátosszal teli 
előadás minden dicséretet megérde. 
mel. 

Egészében tehát dicséretet érde. 
mel a kiválóan működő fúvószene, 
kar. Kiemelkedő az egyes szólamok 
tiszta, pontos hangvétele — ez a 
fúvósoknál nem kis dolog — s az 
együttes fegyelmezett, egybehangzó 
összjátéka. A tempókat azonban 
nem egyszer túlságosan lassúknak 
éreztük, például a nagy Lisz-mű 
egyes részeinél is. 

Dicsérendő, hogy a zene ismerte-
téséről gondoskodás történt. Ezek az 
ismertetők megfelelők is vollak: Rö-
vidségük egyszerűségük alkalmassá 
tette őket arra, hogy az esetleg tá-
jékozatlanabb közönségnek irányítá-
sul szolgáljanak. Kár azonban, hogy 
többször fölöslegesen nehéz zenei 
műszavakat használlak. 

A közreműködő tánccsoport fris-
sen és kiemelkedő sikerrel láncolta 
a népszerű fergetegest é* a hires 
széki lakodalmast. 

Illés Pál honvéd két szavalata 
megérdemelten aratott sikert a szép 
műsorban. (ö. L) 

Decker Béláné, as Újszeged* Kenderszovőgyár 

segédmücezetö je kémül 

Rákosi elvtárs születésnapjára 

Az Üjszegedi Kenderszövőgyár 
szövőnői már sokszor bebizonyítot. 
ták azt, hogy a nők jól megállják 
helyüket a termelésben. Az üzemben 
már ötven sztahánovista és 9 segéd-
müvezetűnő dolgozik. 

— 1.1 éves korom óta dolgozom 
ezövődébon — mondja Deelcer Bé-
láné, az egyik legjobb segédmüve-
zelőnő. — Nagyon szeretem a gépe-
ket és mindig művezető ak-artam 
lenni. Az üzem első élmunkásai kö. 
zött voltam, Sztálin elvtárs heéve. 
nedik szülelésnapja tiszteletére fo-
lyó versenyben az én brigádom 
érle el a legjobb eredményt. Jó 
munkám jutalmául régi vágyam tel-
jesült: segédművezető lettem. Most 
délutánonként müvezetöképző isko-
lán fejlcsz'em tovább tudásomat. 

Decker Bél&nét eleinte idegenked. 

ve fogadták férfi társai, de rövidé, 
sen bebizonyította, hogy jól megállja 
helyét. Nagy előrelátással jól szer. 
vesi meg munlcáját. A hiba megelő-
zésére töretezik, ezért a szakmány 
kezdetén minden gépet ávtizsgát. 
Ott van mindig, ahol zavar mutat-
kozik és önállóan megoldja a fel-
merülő kérdéseket. 

Rákosi elvtárs születésnapja lisz. 
teleiére csatlakozott a Deák.mozga-
lomhoz, Vass Illés művezetővel 
együtt. A példamutatáson és a jó 
felvilágosító munkán keresztül érték 
el, hogy műszakjuk valamennyi 
dolgozója tíz perccel előbb jön mun-
kahelyére. Január hónap S. dekád-
jában 62.3 százalékos géphatásfo. 
kot érlek el, a vállóműszak S8.4, ti. 
lelve SS.3 százalékos géphatásfoká-
vai szemben. 

Rákosi elvtárs szü'efésnapjára versenyt kezdeményeztek 
a szegedi enkrászüzemi dolgozók 

A Szegedi Szálloda és Vendég-
látó Vállalat cukrászüzemének dol-
gozói Rákösd elviárs iránt érzett 

Szeretetük megnyilvánulásaképpen 
dolgozó népünk nagy vezére 60. 
születésnapjának tiszteletére, ver. 
senyre hívták a csongrádmegyei ajánlott fel. 

ezenkívül a Nazarova, a Vorosin 
és a tízperces mozgalom kiszélesí-
tését tűzték ki. A verseny február 
elsejétől március 9-ig tart. A ver 
rony győztesének a Szálloda és 
Vendéglátóipari vállalat zászlót 

vendéglátó vállalatok hasonló üze-
meit. 

Versenyfelhívásukban az anyag-
felíhasiználási százalék csö'deemtése 
melett a minőség további javítását 
és a .terv túl lelj.«ítósót vállalták, 

Ezzel a versenykihívással is a 
munkát akarják minél sikeresebbé 
tenni és a legyőzhetetlen béketábort 
erősíteni. 

Zsabka Endre 
levelező 


