
A szakszervezeti vezetőség újraválasztása is előrelendíti 
a második tervnegyedév sikeréért folyó harcot 

a Konzervgyárban 
A szakszervezeteknek ma új, meg_ ' nak. De kulturális téren is megja-') torit ják a választás jelentőségét. A 
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tisztelő feladataik vannak. A párt vult a munka eBy év óta 
vezetésével mozgósítják a dolgo- Póczné elvtársnö az üzemi 
zokai szocializmust, ópitő Ötéves ság titkára Volt a Konzervgyár-
tervünk végrehajtására, elősegítik nak kultúrgárdája ezelőtt is de 
a dolgozók politikai, kulturális és meg kell mondani azt, hocy ' igen 
szociális színvonalának emelését, kevés munkát végeztek s a kui-
Most újraválasztják az üzemekben túrgárda tagjai ' fegyelmezetlenek •a szakszervezetek vezetőségeit, 
hogy új, friss erővel, még jobban 
eleget tudjanak tenni a megnöve-
kedett feladatoknak. 

Nézzük meg hogyan végzi mun-
ka já t a Szegedi Konzervgyár üzemi 
bizottsága, hogyan készülnek eb-
ben az üzemben a vezetőség válasz-
tásra. A Konzervgyárban az „első 
lépcsőben" tartják meg a vezetö-
ségválasztást, éppen ezért jól fel 
kell készülniük, hogy a többi üze-
mek példátvehessenek róluk 

Első, 8 legfontosabb föladata * 
szakszervezeteknek 

a verseny szervezése, 
a verseny nyilvánosságának 

biztosítása. 

A verseny szervezése úgy tör té-
nik az üzemben, hogy üzemrészen-
ként a negyedév megindulásakor a 
művezető rövid értekezleten 
merteti a dolgozókkal a negyedév 

amióta bizalmiak készü'nek arra, nogy 
bizott- üzemrészenként megtartandó 

zalmi választáson 

beszámolnak 
elvégzett munkáj'ukról, 

£Z 
bi-

vollak. Szívós nevelő munkával 
érték el azt, hogy ma olyan kul-
túrgárdája van az üzemnek, mely 
a legjobb kultúTcsoportok közé 
tartozik. 

Az eredmények mellett hibák is 
mutatkoznak az üzemi bizottság 
munkájában. Hiba az, hogy nem 
tart ják rendszeresen az UI3-ér!ekez_ 
leteket, s a munkavédelmi felelős 
nem számol be végzeit munká-
járól. Póczné elvtársnö, habár elég 
ké.sőn, de észrevette ezt a hiányos, 
ságot, s a továbbiakban pontosan 
tartják az értekezleteket, s szigo-
rúan számonkéri a munkavédelmi 
fe'e 'őstől végzett munkáját', 

A szakszervezeti vezetőség ú j r a -
választásra, melyre a Konzervgyár-
ban május 1-tól 10-ig kerül sor, 
készülnek a szakszervezeti bizal-
miak, de a dolgozók is. Póczné 
elvtársnő egynapos tanfolyamon 

miért válik 

arról, hogy csoportjukban hogyan 
folyik a termelő és politikai munka, 
a tagdíjfizetés, hogyan harcoltak 
az igazolatlan 'hiányzások, késések 
ellen. Az üzemi bizottság titkára a 
pártti tkár elvtárs segítségével ké-
szíti el a beszámolót, melyben az 
eredmények ismertetése mellett, 
a hibákról sem feledkeznek meg. 

A májusban lezajló szakszerve-
zeti vezetőségválasztás előkészü-
leteit használják fel arra a bizal-
miak, hogy még jobban liudatosit-
sák a május elsejei munkaverseny 
jelentőségét. Magyarázzak meg a 
dolgozóknak, akkor folyik jól egy 
üzemben a munkaverseny ba e® 
nem kampányszerű, a százalékok 
nemcsak egy-egy nagy ünnep e'ött 
emelkednek, hanem, hogyha a ter-
melés állandóan eme'kedik. A dol-
gozók pedig az eddigi vezetőség 
munkájának jó tapasztalatait fe l -ismertették: ^ ^ ^ ^ H P p ^ B 

é v " 1 szükségessé a vezetőség újraválasz- használva, segítsék majd az ú j ve-
tervet. Amikor a dolgozók megiV tása Az itt tanultakat a szakszerve- zetőséget hogy a Konzervgyárban 

- zeti bizalmiakkal értekezleten is- a választás után meg sokkal jobb 
mertette, akik a dolgozókkal íuda- I eredmények szülessenek. 

merték tervüket, akkor tesznek fel-
ajánlást . A készélelt gyártó üzem-
részben például a dolgozók tervük 
megismerése után vállalták má-
jus elsejének tisztelelere, hogy m á -
sodik negyedévi lervuket 105 szá-
zalékra teljesitik. Ez a vállalás ter-
mészetesen a dolgozók egyéni fel-
ajánlására épült. 

A verseny nyilvánosságánál mu- ' l i l á s ra a legjobb állattenyésztő 
talkozik kisebb hiányosság. A J"~J1 '* C1 1 

Új* szívós, munkabíró lovakat mutatnak be 
az állattenyésztési kiállításon 

Az országos állattenyésztési kiál-
ál-

laml gazdaságok 51 melegvérű, 12 
hidegvérű lovat és csikót hoznak fel. 

A bemutatásra kerülő magyar hi-
degvérű lovak a nyuga'ti nagytestű, 
nehéz lovakkal szeimben kisebb ter-
metűek, jól mozognak. Ezeket a tí-
pusokat már állami gazdaságaink 

ver-
senyt értékelik ugyan minden nap, 
de az üzemrészekben mégis ké tna-
pos értékelések láthatók. Csupán 
a legjobb eredményt elérő dolgo-
zók neveit Írják ki naponta. Ez 
azért helytelen, mert a verseny-
eredmények tudatosításának elha-
nyagolása nem lendíti előre a dol-
gozókai. Ezen feltétlen változtatni 
kell, minden üzemrészben, minden 
nap írják rá a versenytáb'ára az 
üzemrész valamennyi dolgozójának' 
az előző napon elért eredményét'. 
A bizalmiak ellenőrizzék a ver-
senyt. Ha észreveszik, hogy egy 
dolgozó tel jesí tménye csökken, 
azonnal odamennek hozzá, meg-
kérdik: mi nz oka a visszaesésnek 
Például Mészáros Anna a doboz-
iizem do'gozója április negyedike 
tiszteletére felajánlotta, hogy Í40 
százalékát 10 százalékkal növeli. 
Munka közben egyik napról, a 
másikra néhány százalékkal csök-
kent teljesítménye. A dobozüzem ' 
szakszervezeti bizalmija, Csanádi | 
I-ajcsné e 'vtársnö felfigyelt' erre, e 
megkérdezte Mészáros Annát: mi 
az oka a százalék csökkenésének 
Kiderült, hogy anyagh'ány miailt 
esett vissza termelése. Mert anya -
got nem tudlak biztosítani, Mészá-
ros Annát ugyanabban az üzemrész, 
ben más munkakörbe helyezték, 
ahol jó munkájával elérte, hogy 
maradéktalanul teljesítette felaján-
lását. így segítette e 'ö a szakszer-
vezeti bizalmi Mészáros Anna 
felajánlásának teljesítését. 

Sokmindent elintézett mar a pár t -
szervezet segítségével az üzemi 
szakszervezet, ami a dolgozók ja -
vát szo'gálja. A dobozüzemben, 
ahol elég piszkos munkát végez-
nek, nem volt mosdó, s a 'dolgo-
zók ebéd előtt vagy munka után 
nem tudtak megmosdani. Az üzem-
rész mellett ma már jól felszerelt 
mc.sdó éli a dolgozók rendelkezé-
sére. Vagy például az ebédidőben 
néhány hónappal ezelőtt leieritat-
len aszta'on pléhtányérból ettek a 
dolgozók. I H ^ H H H ^ H H H 

- A beruházási összeget min- A , Tanácshaza második 
dig arra fordítjuk, ami a legfonto- ^ e l e t é n a begyűjtési osztály mosta-
sabb - mondotta Póczné elvtársnö. : » u b a n M g látogatottsagnak or-
az üzemi bizottság titkára. — Akkor v c n d - A dolgozo parasztok paraszt 

tenyésztették k i Látványosságai 
lesznek a kiállításnak a különböző 
kettős-, négyes- és ölös foga tok. Az 
ugratóversenyeken a néphadsereg, a 
rendőrség és a sportegyesületek 
képviselőin kivü) állami gaadasága-
ink legjobb lovasai is bemutat ják 
tudásukat. 

(Folytatás az első oldalról) 

46. Allamj Intézmények alkalma-
zottal! Javítsátok a szovjet ál'arn-
gépezet munkáját, erősítsétek az 
áüami fegyelmet! Gondosan vegyö. 
tek figyelembe a dolgozók igé-
nyeit! 

47. Tudományos intézmények és 
főiskolák dolgozói! Uj kutatások, 
kai, felfedezésekkel és találmányok-
kal gazdagítsátok n tudományt és 
a technikát! Bátrabban alkalmazzá-
tok az alkotó bírálatot és ünbírála-
tot a tudományos munkában! Tö. 
kéietesítsélek az együttműködést a 
termelés dolgozóivá'! Javítsátok a 
szakemberek képzését a népgazda-
ság számára! 

48. Irodalom, művészet, film dol-
gozói! Fáradhatatlanul tökéletesít, 
séfek művészeteteket! Teremtsetek 
űj. maea3 eszmei színvonalú mű-
vészi alkotásokat, amejyek méltók 
a nagy szovjet néphez! 

49. Tanitók és tanítónők, közok-
tatás dolgozói! Vértezzétek fel a 
tnnulóknt a tudományok alapjainak 
Ismeretével! Neveljétek ifjúságiin, 
kat a szovjet haza iránti forró sze-
retet szellemében, neveljétek ki a 
kommunizmus tevékeny építőit! 

50. Egészségügyi dolgozók! Ja. 
vftsátok a lakosság egészségügyi 
ellátását! Tökéletesítsétek tudásoto-
kat az élenjáró tudomány alapján! 
Alkalmazzátok „ szovjet orvostudo. 
niány eredményeit a gyakorlatban! 

51. Szovjet szakszervezetek! Min. 
den üzemben széles körben fejlesz, 
szételc kl a szocialista munkaver. 
seoyt az állami terv határidő előtti 
teljesítéséért; Terjesszélek a ter-
melés újítóinak tapasztalatait! Fá-
radhatatlanul gondoskodjatok a 
munkások és alkalmnzottak anyagi 
és kulturális életszínvonalának to-
vábbi emeléséről! 

Éljenek a szovjet szakszerveze-
tek, a kommunizmus iskolái! 

52. Szovjet "ők! Kiizdjetek nagy 
szocialista hazánk gazdasagának cs 
kultúrájának további felvlrágzásá. 
ért. hatalmángk gyarapításáért! Él-
jenek n szovjet nők. a kommuniz-
mus tevékeny épitői! 

53. Éljen a lenini-sztálini Komszo-
mai, a kommunizmus Ifjú építői-
nek élcsapata, a Kommunista Párt 
megbízható segítőtársa és tárta, 
léka! 

54. Szovjet Ifjak és leányok! Sa-
játítsátok el a tudományt, a tech-
nikát. a kulturát! Legyetek állhata. 
tosak és bátrak, készek leküzdeni 
minden nehézséget! Munkátokkal 
gyarapíisáfok a szovjet nép sike-
reit a kommunizmus építése terén! 

É'jen dicsőséges szovjet ifjúsá-
gunk! 

55. Úttörők és iskolások! Kitár, 
tóan és állhatatosan sajátítsátok el 
az ismereteket! Készüljetek fel, 
hogy Lenin és Sztálin n»gv ügyé . 
nek tevékeny harcosaivá váljátok! 

56. Kommunisták és Komszomol. 
tagok! Küzdjetek a Movjet állam 
hatalmának további növeléséért, a 
kommunizmusnak országunkban 
való felépítéséért harcolók első so-
raiban! 

57. Éljen a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok hatalmas szövetsége, 
országunk népei barátságának és 
dicsőségének erődje a világ béké-
jének megdönthetetlen bástyája! 

58. Éljen a kommunisták hatata 
nias pártja, Lenin és Sztálin pártia . 

szovjet nép harcedzett élcsapata, 
diadalaink lelkesítője ég szerve, 
zője! 

59. Lenin zászlaja alatt. Sztálin 
vezetésével előre a kommunizmus 
győzelméért! 
A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA 

(BOLSEVIK) PARTJÁNAK 
KÖZPONTI BIZOTTSAGA 

Miért ragaszkodnak 
az úiszentiváni Kossuth-tszcs tagjai 

saját töldjük megműveléséhez? 
A 2 újszentiváni I. típusú Kossuth-termelőcsoport abba a hibába 

esett, hogy még most sem osztotta fel a kukoricaföldeket ve-
tés céljából. Bizonyára elfelejtette, hogy a kukoricavetési ebben a hó-
napban el kell végezni. A munka fokozása érdekében a vezetőségre 
hárul az a komoly felvilágosító munka, hogy a csoportos müvelés leg- I 
rövidebb időn belül megvalósuljon. Eddig is komoly hiba volt az, hogy i 
a tagság közül sokan ragaszkodtak saját földjüknek megműveléséhez. A 
vezetőségnek keményebben kell fogni a vezetést, hogy ne forduljon elő 
ismét az, ami a 18-i ülésen előfordult, hogy mindenki saját módjára 
és javára osztotta volna fel a kukoricavetésre szánt földeket. Ezenkí-
vül a gyűléseken érvényesüljön már végre a bírálat úgy a vezetőség 
felé, mint a vezetőség részéről a tagság felé, mert ez eddig az új-
szentiváni termelőcsoportnál nemigen volt. Vagy talán féltek attól, 
hogy azzal c munka rovására fognak szólni? 

Igen jó és komoly elnököl látunk Horesnyi József elvtársban, 
aki fáradtságot nem kímélve állandóan a csoport munkáját viszi. De 
akkor, amikor a csoportnak igen sok tagja van és köztük sok a fiatal, 
akkor nem engedhető meg, hogy egyedül az elnökre maradjon a legki-
sebb apró munka is, a többi meg csak válogasson a hereosztásban és 
a jobb, közelebbi földekben. 

Termelőcsoport-tagok! Mienk most már az ország, magunknak 
építjük és nem közömbös számunkra, hogy itt, a Tito-határ mentén 
hogyan végezzük munkánkat. Fogadjuk meg, hogy a kukorica- és gya-
potvetéseket egy-két nap alatt befejezzük és behozzuk ezen a téren a 
mulasztásunkat. Mi vagyunk az úttörői a nagyüzemi gazdálkodásnak a 
falun és ne felejtsük el Rákosi elvtárs szavait, amikor azt mondotta, 
Itogy a munkafegyelem betartása az egyik legfontosabb feladat. 

HORNYAK ISTVÁN levelező, 
Űjszentiv&n-

II nyugati főbiztosok 
hétfőn hét órán át tárgyaltak üdenauerrel 

a háborús keretszerződésről 
Bon n (ADN) . A három nyugati 

főbiztos hétfőn hét órán át tár 
gyalt Adenauerrel a háborús keret , 
szerződés csapatokra vonatkozó 
megállapodásáról, amely az inipe. 
í'iallsta hatalmaik csapatai számára 
korlátlan időre szó'ó uralkodási jo-
got biztosít Nyugat-Németország, 
ban. 

A nyugati hatalmak egvik szó-
vivője az ülés u tán bejelentette, 

hogy Adenauer „rendkívül meg van 
elégedve" a tárgyalások eredményé-
vel. 

A főbiztosok és n bonni kor-
mányfő csütörtökön újabb megbe-
szélésre ülnek össze. A szakértők 
keddtől kezdve naponként t á r g y á -
nál; a háborús keretszerződés rész. 
létéiről- Ezekbe a megbeszélésekbe 
esetről esetre a főbiztosok és Adc-
nauer is bekapcsolódnak. 

A sztrájkoló bocholti textilmunkások tiltakoznak 
a rendőrség beavatkozása ellen 

lést tartottak, amelyein körülbelül 
ezier dolgozó vett részt. A münster-
landi dolgozó!; szolidaritásuk kife-
jezéséül üzenetet küldtek a sztráj-
kol ók nak. 

A bolcholli Wienand fonoda és 
szövődé sztrájkoló textilmunkásai 
és Adonauer rendöroszlagai között 
összeütközésre került sor. 

, A sztrájkolok az összeütközés 
nap ján az esti órákban üzemi gyű-

flz idén kétszeresére növekszik a szegedi egyetem 
természettudományi karának befogadóképessége 

Az 1930-ban létesült szegedi egye-
temek fejlődésére, korszerűsítésére 
a Horthy-rendszer 15 év alatt sem-
mit sem fordított. A felszabadulás 
után már a hároméves terv alatt 

Ideiéhen kell jönni és akkor hamar 
10 perc alatt végez az ember 

Egyéni begyűjtési terv megbeszélés a tanácsházán 

a legfontosabb az volt, nogy vi-
aszosvásznat vegyenek az ebédlő-
asztalokra, s fehér táhyérokkal sze-
reljék fel a konyhát, hogy 

a do'gozók 
otthon érezzék magukat 

az üzemben is. 

Nagy öröm éri nemsokára az 
üzem gyermekes anyáit. Az üzem-
nek eddig is volt napközlotlhona, 
de ez mindössze egy helyiségből 
állt. ahol a kisebb gyeinieUek 
együtt voltak a nagyobbikkal. Ez 
az egy helyiség volt az ebed'.ö, há 'ó 
is. Ha a kisgyermekeket lefektet-
ték, nem tudtak piher.nl a nagyob-
bak hancúrozásától. Károa volt ez 
a gyermekek egészségére. Össze-
üli az üzemi háromszög, s clhat'á-

usszonyok egymásnak ad ják át a 
kilincset s benn az asztaloknál röp-
ködnek a számok: 86 kiló árpa , bú-
zakilogrammban, 50 kiló napráforgó 
búzák logrammban. Közben a ta-
nács dolgozói gyors, fü rge kezekkel 
állí t ják ki az ú j kartotékokat, az ú j 
begyűjtési könyvekel, amelyekből 
minden dolgozó paraszt pontosan 
megláthat ja , miből hány kilót kell 
beadnia. így megy ez napról-napra 
két hét óta. A begyűjtési terv fel-
bontását végzik. 

Pontonon felnorolia 
miből mennyit vetett 

Az egyik asztalnál az Araszt-ut 

felsorolja, hány négyszögölben van 
árjja, kukorica, krumpli, cukorrépa, 
búza, vagy napraforgó, sőt azt is 
hozzáteszi mindjár t , hogy 800 négy-
szögölön szerződéses paprikát ültöt. 
Már í r j ák is a könyvbe, hogy ez a 
terület mentesített a begyűjtés alól. 

Megkérdezik 
miból aharia teljeníteni 

kötelezettségét 

Miután Fodor bácsi elsorolja, 
hogy melyik földbe mit vetett, a ta-
nács dolgozói veszik át a szót, ki-
számolják, hogy a felsorolt vetemé-
nyesek után mennyi a beadási köte-
lezettség. Fodor bácsi mindent rend-
ben talál, csak a napraforgónál nem 
egyezik a véleménye. Ugyanis a 
földmennyiség után valamivel több. 
mint S0 kiló napraforgómagot kell 

földje van. Az elmúlt napon, ahogy 
mondja, megkapta az idézést é<3 
most percnyi pontossággal bejött 

hont'. A gyermekeknek 
nővér v ^ é * j u t t a s s a Mikor megkérdik 

s a nagyobbak tanulószobát kap- mi van a földjébe vetve, pontosan 

rezták, hogy bővítik a napközi olt- h mielőbb meg legyen 'a tervfel-
hont'. A overmekeknek kínon halót j u t á s s a l és a tanács munká já t se 

k l c e i - ' - - " " tőle, 

cai Fodor Mihály dolgozó _ paraszt d ^ ^ n f o r ó v a l b e_ 
éli. Három hold éa 45 negyszogo^ v o l e t t \ e l . a i c t e n a t e r v s z e r i n t c s a k 

56 kiló terem. Most már az a kér-
dés, hogyan és miiből teljesítse Fo-
dor bácsi beadási kötelezettségét. 
Először úgy lá t ja jónak, hogy ár-
pából pótolja a hiányt, aztán ku-
koricára gondol, de végül csak az 
á rpa mellett döntött, mert a kuko-

rica kell a disznóhfzlalásra, a ba-
romfinak-, meg a lónak. 

Máiun l-re telfenitem 
félévi begyülléni tervem 

Már majdnem kész a begyűjtési 
terv, még a tojás- és a baromfibe-
adás van hálra. Fodor bácsinak 8 
kiló 40 deka baromfit és 140 da rab 
tojást kell beadnia ezévben. Az első 
negyedévi beadását még jó idejé-
ben teljesítette és most sem hagyja 
szó nélkül. 

— Hát tudják elvtársak, az asz-
szony intézi ugyan a baromfi-, meg 
tojásbeadást, de én tudom, hogyan 
gondolkozik. Ezért úgy gondoltam, 
itt maguknak is megígérem, hogy 
május elseje nagy ünnepére teljesí-
tem a fé 'év: beadási kötelezettsége-
met is. 

Ezzel búcsúzott is Fodor bácsi( 
indult hazafelé, folytatni tavaszi 
munká já t . Kifelé menet ismerőssel 
találkozik és nem áll ja meg, hogy 
meg ne jegyezze: 

— Látod koma, idejében kell jön-
ni és akkor hamar, 10 perc alatt vé. 
gez az ember és itt sem hátrál ta t -
juk a munkát! 

ú j épületszárnyat kapott az orvosi 
egyetem. A természettudományi kar 
épületeinek befogadóiképessége az 
idén kétszeresére növekszik. Egy 
új négyemeletes épületen kívül a 
vollt Dugonics-gimnáziumot a vá-
rosi tanács átadta az egyetemnek. 
Az fgy kialakult hatalmas épület-
tömbben nyer elhelyezést valnmeny. 
nyi fizikai és kémiai intézet. Az 
új épületben 280 hallgatót befogadó 
előadóterem. húsz laboratórium, 
modern üvegtechnikai és finom-
mechanikai műhely rétesül. Az 
alagsorban lesz az új intézetnek, az 
alkalmazott kémiai intézetnek a 
gyártásterme, Gerecs Árjrád, Kos-
suth-díjas akadém'kus, az intézet 
vezetőjének javaslatára létesített 
„kisgyár" segítségével teljesen új 
alapokra helyezik a vegyészképzést. 
A kémikus lial'gatók technikai gya-
korlatai eddig kész minták e'ernzé" 
séből álltak, tehát az anyag elő-
állítási módját nem tanulták meg. 
A harmad- és negyedéves ha'-'gatók 
most a mintegv 25 különböző ké-
szüléken önállóan végz;k az anyag 
„gyártását". 

Az elsőéves vegyészek a régi épü-
letben k's, húszszemélyei, zsúfolt 
laboratóriumokban végezték a kí-
sérteteket. A most létesült. 80 mun-
kapaddal e'i'.átott korszerű labora-
tóriumban egy egész évfolyam egy-
szerre végezheti a gyakorlatokat. Az 
úi kolloid-kémiai és gyakorlati fi-
zikai tanszék i s elősegíti a még tö-
kéletesebb vegyészképzést, 

A természettudományi kar építke-
zéseire. az intézetek felszerelésére 
népi demokráciánk közei 9 millió 
forintot fordit. A fizikai és kémiai 
intézetek egy he'tyre költözése le-
hetővé teszi más karok bővítését is. 


