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Műszakiak szerepe 
a negyedévi tervteljesítésbej* 

Alkotmányunk évfordulójának 
tiszteletére megindult felajánlási 
versenymozgalom nagymértékben 
elősegítette tervünk teljesítésének 
a sikerét. A megye üzemeiben csak-
nem valamennyi brigád, üzemrész 
tett felajánlást arra, hogy alkotmá-
nyunk évfordulójára eddigi lema-
radását behozza és túlteljesíti a 
harmadik negyedévi terv ráeső ré-
szét. 

örömmel állapítható meg, hogy 
a megye üzemeiben a műszaki ér tel-
miség mind nagyobb arányokban, 
kapcsolódik be a Deák- és a Gazda-
mozgalomba. Különösen a Deák-
mozgalom az, ahol nagyjelentőségű 
fordulat következett be a munka-
szervezés, a gépek jobb ellenőrzése, 
a minőség javítása terén a műsza-
kiak részéről. A derekegyházi Tég-
lagyárban az egyik termelési érte-
kezleten például Piti István dolgozó 
kérte a telepvezetőt: járjon közbe a 
központnál, hogy cseréljék ki a 
szijjlárcsát, mivel áttételezésre van 
szükség. Elmondotta, hogy a terme-
lésükben nagy kiesés van, éppen a 
rossz szijjtárcsa miatt. Ez a haj ó-
erő gyors lönkrernsmését is ered-
ményezi. 

A telep műszaki vezetője határo-
zott ígérelet te/t Piti elvtársrak és 
dolgozó társainak a hibák kijavítá-
sára. Ennek tudatában Muzsik Ist-
ván brigádja a nyersgyártásnál ki-
hívta versenyre Deák Ferenc nyers-
gyártási brigádját. A műszaki elő-
feltételek biztosításával kedvet kap-
lak a párosversenyre a dolgozók, 
mert tudták: meg van a lehetősége 
a jó eredmények elérésének. 

A szegedi Cipőgyárban az au-
gusztus 20-i felajánlások alkalmá-
val a dolgozók megállapították, 
hogy a tűződében hiba van, mert 
nem'ludják kellő időben leadni a 
felsőrészt a gépterem részére. A 
műszakiak megvizsgálták a dolgo-
zók pan'ászá:. és kiderült, hogy a 
hiba egyik oka abban van, hogy új 
modellt dolgozlatk be a tűződében. és 
a szervezés terén r.em készí.etlék 
e!ö alaposan ezt az üzemrészt a 
felajánlások túlteljesítésére. Azóta 
ezt a hibát kijavították a szegedi 
Cipőgyárban és azóta jobban megy 
a munka. 

A műszaki dolgozók munkáját 
még sok üzemben nem támogatják 
úgy. a dolgozók, ahogy kellene. 
Találhatók olyan esclek, amikor a 
műszakiakkal szemben b'zalmallan-
ság mutatkozik meg a fizikai dolgo-
zók részéről. aki ok'alan mó-
don elijeszti a műszakiakat, azt te-
szi, amit a kapitalisták, akik min. 
den eszközzel azon voltak, hogy — 
mint Rákosi elvtárs mondotta — a 
mérnök és munkás között a szaka-
dék a legnagyobb legyen." — 
Ezt a Horváth Márton elvtárs ál-
tal megállapított tényt sok üzem fi-
gyelembe vehetné. Ez a helyzet a 
szegedi Cipőgyár egyik üzemrészé-
ben is. ahol a dolgozók sokesetben 
ncm hajtják végre a műszakiak 
utasításait, aminek hátrányát — 
természetesen — a termelés szen-
vedi meg. mert így a műszakiak 
nem biztosíthatják a lervteliesítés-
hez szükséges műszaki előfeltétele-
ket. Vannak azonban olyan esetek 
is, amikor a műszaki dolgozók fi-
gyelmét kell felhívni a jobb mun-
kaszervezés biztosítására. Kara Jó-
zsefné cipőgyári dolgozó az egyik 
termelési értekezleten például kérte 
a műszaki dolgozókat: úgy szervez-
zék meg a munkát, hogy egyenle-
tesen tudjanak dolgozni. 

Nem tudhatunk jó eredményeket 
elérni — mondotta, — ha egy-két 
órát a rossz szervezés miatt áll-
nunk kell, utána pedig hajtjuk ma-
gunkat a munkával. 

A vásárhelyi Mérleggyárban is 
rossz munkát végeztek azok a mű-
szaki dolgozók, akik nem vették fi-
gyelembe a villan vhegesz'ési mun-
kálatoknál fennálló szervezési hi-
bákat. Most, hogy a gyár vezetősége 
a dolgozók véleménye a/aoán meg-
állapította; a versenyvállalások tel-
jesítéséinek egyik akadálya a vil-
lanyhegesztési munkálatoknál van, 
átszervezik a hegesztési műszakot, 
így hozzásegítik a velük kapcsola-
tos munkaterületeket is a jobb ered-
mények eléréséhez. 

A Gazda-mozgalom területén is 
igen komoly fellendülés tapasztal-
ható a műszakiak részéről. 

Az utóbbi hetek újítási statiszti-

kájából azt látjuk, hogy a beadott 
újítások között igen értékes olyan 
újításokat találunk, amelyeket mű. 
szaki dolgozók késztítettek. 

Az újítások nagyrésze az anyag 
takarékosságra irányul. Már azokat 
a gépeket, gépalkatrészeket is meg-
takarított, vagy más célra alkal-
matlan hulladékanyagból állítják 
elő, amelyekkel, mint újításokkal, 
újabb megtakarítások érhetők el a 
termelésben Egyik példa erre a 
hódmezővásárhelyi Magasépítési 
Vállalat szegegyenesítő gépe, amit 
a műszaki dolgozók készítettek és 
amellyel a nehezen beszerezhető 
szeget mázsaszámra takarítják meg. 
Ezenkívül számtalan olyan ered-
ményt lehet felmutatni, akár az 
építőipai, akár a vas:par részéről, 
amelyeket a műszakiak újítása ho 
zott létre. A Gyapotegrerélónál, a? 
épí ésvezetö újrendszerű zsaluzást 
módszert vezetett be, és ezzel több 
köbméter faanyag takarítható meg. 
A vásárhelyi Fémnyomó Vállalat 
nál több olyan használati cikket 
készítenek amelyeket hulladékanyag-
ból állítanak elő. 

Műszaki dolgonóink egyre inkább 
felismerik, milyen hatalmas jelen, 
tősége van tervünK teljesítésében 
annak, ha még fokozottabban kap-
csolódnak be a különböző sztaháno-
rovisla mozgalmakba, ha még'nkúbb 
kiterjesztik a szovjet munkamódszer 
rek alkalmazását. Különösen dicsé 
ret -emélló az a fejlődés, amely mű-
szaki dolgozóink részéről a Deák-
és Gazda-mozgalomba való bekap 
csolódásnál tapasztalható. 

A szegcdi Férfi- és Női Állami 
Szabóság üzemében a műszakiak a 
népnevelőkkel összeülnek és meg-
beszélik, hogyan lehetne segíteni 
az egy egy üzemrészben tapasztal, 
ható hibákon. 

Ezt telték az alkotmány-műszak 
megkezdése előtt is, és ennek kö-
szönhető. hogy igen jó eredménye-
ket értek el, mivel a dolgozókat a 
jó munkaszervezés, anyagellátás kö-
vetkeztében el tudják látni elegendő 
anyaggal. Példaképük állhat a me 
gye üzemeinek dolgozói előtt a sze 
gedi Textilművek előfonó üezmének 
művezetője. Tombácz Ferenc elv-
társ. Tombácz elvtárs nagy gond-
dal vigyáz arra, hogy gépparkja 
megfelelő állapotban legyen. De 
nemcsalt a gépelt kijavításával, ha-
nem azok megelőző karbamtartásá-
val is foglalkozik. Ezenkívül gon-
dol arra is. hogy a márik két mű-
szak munkáját is elősegílse. Foglal-
kozik Tombácz elvtárs a munkaver-
seny szervezésével is. Augusztus 
20-ra például felajánlotta, hogy 
négy óránként értékeli a dolgozók 
eredményeit, , 

Harmadik negyedévi tervünk tel-
jesítése csak akkor lehet sikeres, 

a tervleljesítésbcn elmaradott 
üzemek csak akkor hozhatják 
be a lemaradásukat, ha a mű-
száléi dolgozók minden területen 
szívvel-lélekkel elősegítik a mű-
szaki előfeltételek megteremté-
sét, figyelembeveszik a dolgo-
zók minden ilyen irányú pana-
szát, javaslatát, és kiterjesztik 
valamennyi munkaterületen a 

sztahánovista mozgalmakat, 

így elsősorban a Gazda-. Rőder- és 
Deák mozgalmat. Jó példával jár 
elől ezen a téren a hódmezővásár-
helyi Harisnyagyár. Ebben az 
üzemben ugyanis a műszaki dolgo-
zók bevonásával megalakították a 
minőség-ellenőrző komplex brigá-
dot. amely a Deák-mozgalom ki-
szélesítését szolgálja. A komplex 
brigád műszaki dolgozókból, szta-
hanovistákból, és még számos ki-
váló szakmunkásból áll. A brigád 
megvizsgálja egyes munkacsopor-
toknál a munka meretét, és ahol n 
minőség terén hibák vannak, ott 
megkeresi ennek az okát. A hibák 
felfedezése után az üzemkarban-
tartó brigád azonnal segít a dol-
gozóknak a hibák kiküszöbölésében. 

A műszakiak értekezletén meg-
állapították, hogy amióta a mi-
nőségjavító komplex-brigád 
működik, és a műszakiak a fo-
kozottabban bekapcsolódlak a 
termelés ellenőrzésébe, 14 szá-
zalékot emelkedett a minőség. 

Ugyancsak a Harisnyagyárban a 
műszakiak a festődében újítást ve-
zettek be, amely szintén a minőség 
javulását eredményezte, 

A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat is elnyerte az Élüzem címe 
Szombaton esie a Szegedi Pap-

rikafeldolgozó Vállalat dolgozói él-
iizemavató ünnepségre jöttek össze 
Rákóczi-utcai kultúrtermükben. Az 
ünnepi beszédet Bite Vince elvtárs, 
a Szegedi Pártbizottság szervező-
titkára tartotta. Beszédében mél-
tatta azokat az eredményeket, ame-
lyeket a Paprikafeldolgozó Vállalat 
dolgozói szorgalmas, odaadó munká. 
vai értek el, 

Bite Vince elvtárs beszéde után 
Liktor József elvtárs, az Élelmezés, 
ügyi Minisztérium konzerv és p3p_ 

rkaosztályának igazgatója üdvö-
zöl*e azokat a dolgozókat, akik ki-
tartó munkájukkal hozzásegítették 

vállalatot ahhoi, hogy a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat felsora-
kozhatott a többi szegedi é!üzemek 
mellé-

Pollák Zoltán elvtárs, a vállalat 
igazgatója beszédében ismerteite 

azokat az eredményeket, amelyeket 
második negyedévi tervük teljesítése 
közben értek el. Elmondotta: addig, 
amíg az első negyedévi tervük ideje 
aiatt a dolgozóik ötvenöt százaléka 
teljesítette 100 százalékon alul nor-
máját, most a jó elvtársi segítség-
nyújtással ezt a számot 15 százalék 
alá szorították. Ezután arról is be-
szélt hogy a dolgozók a második 
negyedévbe® 13 olyan újítást nyúj-
tottak be, amelyeknek kivitelezése 
után 56.000 forintot takarított meg 
a második negyedévi tervben a vál-
tólat. A 100 százáékon aluü teljesí-
tők számárak csökkentése, az újítá-
sok bevezetése is hozzájárult ahhoz, 
hogy második negyedévi tervüket 
118.5 százalékra teljesítették, a 
Nagykörösi Konzervgyár 109.3 szá-
zalékos teljesítménye mellett. 

Pollák Zoltán elvtárs beszámolója 
után Kovács Sándor elvtárs, a 

Nagykörösi Konzervgyár igazgatója 
a dolgozók lelkes tapsvihara közb«n 
adta át a szegedieknek a büszke, 
megtisztelő Élüzemjelvényt és a 
vándorzászlót-

A kitüntetések átvétele utá® Le-
hotai Ferencné elvtársnő a dolgozók 
nevében táviratot olvasott fel, 
amelyben igérik Rákosi elvtársnak, 
hogy munkájukat az eddiginél is 
jobba® végzik, hogy a megtisztelő 
•kitüntetések továbbra is a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat dolgozói-
nak szorgalmát és jó munkáját hir-
dethessék. 

Ezután 27 kiváló dolgozót jutal-

maztak meg és közöttük 10.000 fo-

rintot osztottak ki. 

A jutalmazások után Pollák Zol-
tán elvtárs ünnepélyes kereti k kö. 
zöft adta át Vigh Jánosáénak. Mol-
nár Erzsébetnek a sztahánovista jel-
vényt, Lehotai Ferencnének, Nagy 
Vincénének és Kopasz Istvánnénak 
pedig a sztahanovista okleve'et. Ez-
után a vállalat kuKurcsoporija sza-
valattal énekszámokkal, egyfelvoná-
sos színdarabokkal és népi táncok-
kal szórakoztatta az üzem dolgozóirt 

HARCBA INDULUNK AZ ELSŐ HELYÉRT 
— fogadták meg a Szegedi Tisza-malom dolgozói, 

az é le lmiszer ipar második helyezettjei 

A Szegedi Tisza-malom dolgozói 
szombaton délután ünnepélyes gyű-
lés keretében vették át az Élelmi-
szeripari Minisztérium és Szakszer, 
vezet vándorzászlaját az élüzem 
címért folyó verseny második helye-
zettjeként. 

Az ünnepi gyűlésen megjelentek 
a párt- és a tömegszervezetek, va-
lamint az É'lelmezésipari Miniszté-
rium kiküldöttei is. A beszámolók-
ban ismertették, hogy a Szegedi Ti-
sza malom dolgozói eredményes 
munkájának köszönhető ez az ün-
nepség, melyen átveszik azt a ván-
dorzászlót, amelynek eddigi tulaj-
donosai a Budapesti Hántoló Malom 
dolgozói voltak-

A budapesti dolgozók a zászlóval 
elküldték harcos kommunista üd-
vözletüket a szegedi dolgozóknak, 
akik megszerezték maguknak az 
Élelmiszeripari Miniszter és az Élei. 
mezésipari Dolgozók Szakszervezete 
Elnökségének vándorzászlaját. A 

Szegedi Tisza .malom dolgozói ne. 
vében Streibe' József sztahánovista 
főmolnár vette át a zászlót. 

— A Tisza-maiom dolgozói nev-e. 
ben igérem — mondotta —, hogy a 
jövőben még nagyobb szorgalommal 
és munkiiversenyünk állandó fokozá-
sával dolgozunk, hogy a legköze-
lebbi értéket és nél a második helyről 
az első helyre kerüljünk. 

Az ünnepi gyűlés keretében ad-
ták át a malom legjobb dolgozó nak 
jó munkájukéri a pénzjutalmak 
majd a malom dolgozói dísztávirat-
ban üdvözölték szeretett vezérünket, 
Rákosi elvtársat: 

,.Drága Rákcsi elvtárs! 
Mi. a malomipar második helye-

zettjének dolgozói a vándorzászlót 
átvettük s ez alkalommal megfogad-
juk, hogy jó munkánkat a további 
negyedévekben megtartjuk és harcba 
indulunk az első helyezésért. 

A Tisza-ma'om dolgozói" 

Az Egyesült Államok kormánya ezután ís szabad kezet akar 
biztosítani magának a baktériumfegyver alkalmazására 

A Leszerelési Bizottság augusztus 15 i ülése 

New-York (TASZSZ). Cohen, az 

Egyesült Államok képviselője ter-
jedelmes beszédben igyekezett 
megmagyarázni, miért nem ratifi-
kálta az Egyesült Államok még 
mindig a baktériumháború eltiltá-
sáról szóló 1925 évi genfi jegyző-
könyvet. 

J. A. Malik, a Szovjetunió kép-
viselője felhívta a bizottság tagjai-
nak figye'mét arra a tényre, hogy 
a szovjet küldöttség határozott til-
takozása ellenére ők maguk hozták 
az-Egyesült Államok nyomására ezt 
a határozatot, hogy nem vitatják 
meg a baktériumhadviselés eltiltá-
sa és e tilalomnak ez amerikai 
agresszorok által Koreában történt 
megsértése kérdését. Malik a kö-
vetkező kérdéssel fordult a bizott-
ság elnökéhez: „Azt jelenti-e az 
amerikai küldött mai beszéde, hogy 
a leszerelési bizottság megnyitja a 
vitát a baktériumhadvise'-ésre vo-
natkozó tilalomnak az amerikai 
agresszorok részéről Koreában tör-
tént megsértése kérdésével kap-
csolatban?" 

Az elnök kitért a közvetlen vá-
lasz elől. 

Ma'ik kiemelte, hogy az Egye-
sült Államok küldöttének ezen az 
ülésen a baktériumháború kérdésé, 
vet kapcsolatban elhangzott „vá-
ratlan" felszólalását csak 

annak a vereségnek c'késelt 
visszahatásaként lehet tekinteni, 
amely Torontóban, a Vöröske-
reszt 18. nemzetközi értekezle. 
ión érte az Egyesült Államokat. 

Mint ismeretes — mondta Malik 
— a Vöröskereszt Nemzetközi ér-
tekezlete nemrégiben hozott hatá-
rozatában hivatalosan kimondta, 
hogy a baktériumháború az egyik 
legnagyobb veszély az emberiség 
szempontjából. Az értekezlet a 
Vöröskeieszit Országos szervezetei 
útján felhívással fordult a baklé-
riumfegyver eltiltásáról szóló 1925 
évi genfi jegyzőkönyvet még nem 
ratifikáló kormányokhoz, hogy ha-
ladéktalanul csatlakozzanak a jegy-
zőkönyvhöz és ratifiká'ják azt. 

—• Az értekezleten az amerikai 
küldöttek hiába vetették minden 
erejüket latba, hogy megakadályoz-
zák a szóbanforgó határozat elfoga-
dását. Az értekezlet jóváhagyta a 
határozatot. 

— Az amerikai küldött — hang-
súlyozta a többi között Malik —, 
amikor megújította & baktérium? 

fegyver kérdésével kapcsolatos vttát 
a leszerelési bizottságban, 

semmiféle konírrét javaslatot 
nem terjesztett elő. 

Felhasználva azt a körülményi, 
hogy felvetette ezt a kérdést, javal-
latot terjesztek elő, hogy a bizott-
ság munkatervének azt a pontját, 
amelyet még kezdetben az atom. 
fegyverre vonatkozóan a szovjet 
küldöttség terjesztett elő. a bizott-
ság fogadja el formálisan megvita-
tásra. 

— Ha az amerikai küldött — 
mondta Malik — ellenzi az arról 
szóló javaslatot hogy a bizottság 
vitassa meg ezt a kérdést, akkor 

mindé,, okom megvan arra, hogy 0 
kérdéssel kapcsolatban ismét kije-
lentsem: a szovjet küld i'ttség koráb-
ban a Biztonsági Tanácsba® ' és n'i 
ENSZ leszerelési bizottságában ki. 
jelentette, hogy a baktériumfegyver 
alkalmazása kérdésének vitája so-
rán az Egyesült Államok kormánya 
minden esetben elutasítja a bakté-
riumháború elítélését. Ez csak olyan 
törekvéssel magyarázható, hogy 
szabad kezet akar biztosítani magá-
nak ezután is az embertelen baklé-
riumfegyver alkalmazására. 

A bizottság következő ülésit 

augusztus 18-ra tűzték ki. 

A Kánai Népköztársaság kormány küldöttsége 

Moszkvába érkezett 

Moszkva. (TASZSZ). Augusztus 

17-én, Moszkvába érkezett a Kínai 

Népköztársaság kormányküldöttsége 

Csu En-Laj, a népi közigazgatási 

tanács elnöke, a Kínai Népköztársa-

ság külügyminiszterének vezetésé-

vel, 

A kínai kormányküldöttségei a 

közpond repülőtéren V. M. Mo'otov 

A. I. Mikoj an és N. A. Bulganyin. 

a Szovjetunió minisztertanácsának 

elnökhelyettesei, A. J . Visirezkij, a 

Szovjetunió külügyminisztere és a 

kormány több tagja fogadta. 

A kínai és szovjet zászlókkal fel-

díszített repülőtéren a kormánykül-

döttség fogadtatására díszszázad vo. 

nult ki és a fogadtatás alkalmával 

elhangzott a Kínai Népköztársaság 

és a Szovjetunió himnusza. 

Csu En-Laj, p Kínai Népköztár-

saság központi népi kormánya népi 

közigazgatási tanácsa elnöke meg-

érkezésekor a töbhi között a követ-

kezőket mondotta: 

A Kínai Népköztársaság a kül-

földi imperializmus és a reakciós 

kuominíang klikk uralmának meg-

döntése óta eltelt három év alatt — 

hála a Kínai Kommunista Párt és 

Mao Ce Tung elnök helyes vezeté-

sének és hála a szovjet kormány és 

a szovjet nép részéről nyújtott lel-

kes segílségének — sikeresen küzdi 

le mind az országban, mind az or-

szágon kívül a különböző nehézsé-

geket és máris jelentős eredménye-

ket ér; el az államépítés minden 

szakaszán. 

Felhasználom ezt az alkalmat, 

hogy Mao Ce Tung elnök, a kínai 

kormány és a kínai nép nevében 

köszöneteimet fejezzem ki azért az 

önzetlen testvéri segílségérl, ame-

lyet a szovjet kormány és a szovjet 

nép, Sztálin generalisszimusz veze-

tésével a Kínai Népköztársaságnak 

nyújt. 

A Kínai Népköztársaság kor-

mányküldöttsége azért érkezeit 

Moszkvába, hogy még jobban elmé-

lyítse a barú i együttműködést a kél 

ország között és hogy megtárgyalja 

az ezzel kapcsolatos különböző kér-

déseket. Mélységes meggyőződésem, 

hogy a két nagy állam, a Kínai 

Népköztársaság és a Szovjet Szo-

cialista Köztársaságok Szövetsége 

közötti baráti együttműködés tovább-

fejlesztése feltétlenül még nagyobb 

hozzájárulás! jelent a kínai és a 

szovjet nép békés építő munkája-

hoz, valamint az egész földkerekség 

népeinek békés építő munkájához. 


