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A választási békeverseny sikeréért eredményesebben 

harcoljanak a nehézségek ellen a Szegedi Jut agy árban 

Az április első tíz napjára elő-
irányzott tervet nem teljesítették a 
Szegedi Jutaárugyárban. Akkor azl 
mondották a gyár vezetői, hogy 
minden hónap elsö dekádjában le-
maradásuk van, mert ilyenkor 
könnyebb anyagot gyártanak, de 
majd a következő dekádban már 
Bzép eredményeket érnek el. Azóta 
április 20. is elmúlott már, de nem-
hogy valamennyire is pótolták volna 
a lemaradásukat, de még a második 
dakádtervet sem teljesítették. 

A gyár * * tősége a lemaradások 
okául az ö is objektív nehézséget 
felsorakoztatja, amelyek kétségkí-
vül megvannak, azonban mindezek 
a nehézségeknek a döntő többsége 
eddig ig fennállott és mégis tudták 
az első negyedévben a tervet telje-
síteni. Sőt, március 20-án a fono-
dában egy előfonó gépet is besze-
reltek, amelynek egyik fele azóta 
már működik és elősegíti a fonoda 
tervteljesítését. A felszabadulási hé. 
ten 

kiváló teljesítmények 
Bzü'ettek a fonodában és a szövődé-
ben is. „Jól megy" — hangzott 
minden gép mellől. Ez azt jelen-
tette, hogy jó az anyag, könnyebb 
a munka, magasak az eredmények. 
Az anyag keverésében ebben az 
időszakban semmi hiba nem Csú-
szott és boldog örömmel vették át a 
felszabadulási hét élenjáró dolgozói 
az ajándékokat, j ó mimikájuk jutal-
mául. 

A második negyedévben némi vál. 
tozás történt a z anyag keverésében. 
„Ez minden baj okozója" — mon-
dogatják a szövődében, & fonodá-
ban, az űbében, a pártirodán. „Na_ 
gyón meg vagyunk szorítva, szigo-
rúan be kell tartani a keverési 
arányt" — mondotta Demeter elv-
társnő, az üzem párttitkára. „A 
pártszervezet, a szakszervezet min-
dent megtesz a jó munka érdeké-
ben. A kommunisták, a szakszerve, 
zeti bizalmiak mind jói dolgoz-
nak." 

Nehezen lehet megtudni a Juta-
árugyárban., hogy a tervlemaradás 
okozói között 

melyek azok a hibák, 

amelyeke; meg lehetne szüntetni, 
ki kellene javítani. Általában az a 
vélemény, hogy mindenki jól dol-
gozik. az anyagban van a hiba 
Véleményünk az, hogy nemcsak 
most kell szigorúan betartani a kü-
lönböző kócfajták keverési arányát, 
hanem már az év elejétől kezdve. 

Kétségkívül a jelenlegi kevert 
anyagból nehezebb dolgozni, de pél-
dául Belovai Mária DISZ-fiatal a 
felszabadulási héten 90 méteres napi 
tervét 100 méterre teljesítette és 
most április második dekádjában 
111 méteres átlagot ért el. Márta 
Károlyné napi 60 méteres normá-
ját 82-re emelte az ünnepi héten és 
most 84 méter a napi átlagteljesí-
tése. Vannak tehát, akik túlteljesí-
tették a felszabadulási héten elért 
eredményeiket ugyanabból az anyag-
ból. Igein sokan azonban lemarad-
tak Például Dudás Erzsébet ifjú-
munkás is 99 méteres átlageredmé-
nyéről visszaesett április 20-ig 81 
méteres átlagra. A lemaradók azt 
mondják: „rosszul megy". Azokra 
pedig, akik túlteljesítést értek el, 
jól harcoltak a választási békever. 
senyben, arra azt mondják: „sze-
rencséje vam" vagy „jól fogta ki az 
anyagot''. 

A főhiba ott van, hogy 

a versenyszervezés 

a második dekád végéig elhúzódott, 
a felszabadulási hét lendületét nem 
biztosították, együtt siránkoztak a 
vezetők a dolgozókkal, hogy az új-
fajta anyaggal nehezebb dolgozni, 
minthogy a nehézségek leküzdésére 
harcba indították volna mindhárom 
üzemrész munkásait. Jól tudták már 
a felszabadulási hétéin, hogy meg-
változik az anyag keverése, még-

sem gondoskodtak kellő időben ar-
ról, hogy kikísérletezzék az anya-
got és most bizony már három hét 
is elmúlott és még mindig le van-
nak maradva a terv teljesítésében. 

Hogy ez mennyire így van, azt 
bizonyítja az, hogy amikor az 
üzem vezetősége most elkésve hoz-
záfogott a verseny szervezéséhez, 
elhatározta, hogy a szövődéi műve-
zetők részére 2300 forint célprémiu-
mot tűz ki, hogy május 17-ig 
mennyiségben és minőségben túltel-
jesítsék a tervet és elhatározta, hogy 
14 ruhának való anyagot oszt ki a 
szövődé legjobb dolgozói között s 
amikor a dolgozók ezt meg'udták, 
egyszeriben felugrott a szövődé tel-
jesítménye. Bebizonyosodott tehát, 
hogy jó versenyszervező munkával, 
a dolgozók jutalmazásával a nehéz-
ségeket el tehet söpörni, kiváló 
eredményéket lehet elérni. 

A jutaárugyári munkásoknak van 
miért harcolniuk. Több dolgozónak 
gyermeke főiskolán, egyeiemen ta-
nul, vagy néphadseregünk tisztje. A 
legjobb fonó- és szövőnők ezer fo-
rinton jóval felül keresnek 09 ha 
ezt összehasonlítják a 24, 29 fülé. 
res órabérekkel, ajnit a múltban ker 
restek, akkor most a választási bé-
keversenyben, amikor oz ország 
munkásai kiváló teljesítményeikkel 
naponta szavaznak a népfrpn'ra« 
a Juta árugyár munkásainak is az 
a feladata, hogy szívvel-lélekkel, a 

nehézségeket leküzdve harcoljanak 
teljesítményeik növeléséért, a terv 
túlteljesítéséért, A pártszervezet, o 
DISZ, a szakszervezet és a vállalat 
vezetősége tegyen meg mindent a 
verseny fellendítésére. Egy nap se 
teljen el, hogy a párt csoport veze-
tők, a népnievejők, a szakszerve-
zeti bizalmiak a saját példamutatá-
sukon keresztül, felvilágosító sza-
vaikkal ne serkentsék a dolgozókat 
jobb eredntányek elérésére. Véget 
ikell vetni az objektív nehézségek 
hangoztatásának. Vigyék győze-
lemre a választási békeversemyt a 
Szegedi Jutaárugyárban is. 

Minden út nyitva ál! előttünk 

Galina Burkackaja, a Szocialista 
Munka Hőse, a kievi terület cser-
kasszki kerületehon lévő „Hrus-

csov"-kolhoz elnöke. 

Egy évvel a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom előtt születtem 
szegényparaszti családból. 17 éves 
koromban végeztem él a falusi hét-
éves iskolát. Földműves-tanfolyamra 
iratkoztam Nagyon tetszett az ú j 
éíet, a koíbozélet, amit akkoriban 
kezditek megteremteni a parasztok. 
Emlékszem, milyen örömmel men-
tünk barátnőimmel hajnalhasadás-
kor a földekre, hogy gyönyörköd-

jünk az első kollektív munka ered-
ményében, a zöldelő vetésben. 

Még 20 éves sem voltam, amikor 
a kolhozparasztok megválasztottak 
Geranimovka falu szovjetjének elnö-
kévé. 

Eleinte nehezemre esett a felelős-
ségteljes munka, de később beleta-
nultam. Kolhozunk gyorsütemben 
fejlődött, a falu épült és szépült. 

Azután súlyos évek következtek. 
A Nagy Honvédő Háború évei. Fér-
jem elesett Kolhozunkat feldúlták a 
fasiszta rablóhódítók. Hozzáláttunk 
az újjáépítéshez. Engem a koksza-
giz-termesztő brigád vezetésével 
bíztak meg. Ismét tanfolyamra 
mentem és tovább tanultam. Két év 
múlva már szép termésünk volt a 
kokszagizbók amit vidékünkön 
csak akkor honosítottak meg. 
Szorgalmas munkámért a Munka 
Vörös Zászló-rendjével tüntettek ki. 

Négy évvel ezelőtt választottak 
meg kolhozelnöknek. Igyekszem ki-
érdemelni a kolhoz1 agoik bizalmát. 
Kolhozunk szép eredményeket ér el, 
A magas terméshozamokért a szov-
jet állam három másik kolhoztag-
gal együtt a Szocialista Munka 
Hőse címmel tüntetett ki- Más nagy 
megtiszteltetés is ért: küldötte let-
tem a Szovjetunió Legfelső Taná-
csának és résrt vehettem a Szovjet-
unió Kommunista Pártja X IX . kon-
gresszusán. 

(Elmondta: Galina Burkac, 
kaja, a Szocialista Munka 
Hőse.) 

Évről-évre több gép segíti a csongrádmegyei 

dolgozó parasztok munkáját 

I G o n o p á d m e s é b e n . 

Ne engedjük9 hogy a szociáldemokratizmus gátolja 

a választási békeversenyt 
Már több mint kéf hete tart a 

Választási békeverseny, de még 
mindig számos olyan hiba tapasz-
talható üzemeinkben, amelyeket 
jobb szervezéssel, alaposabb politi-
kai munkával felszámolhattak volna. 

Üzemeink nagyrészében, külö-
nösen az épí!ő_ és textiliparban, 
még erősen gátolja a tervszerű 
munkát, gáncsolja a verseny 
lendületét a szociáldemokratiz-

mus. 

Elsősorban az üzemekben még meg. 
búvó jobboldali szociáldemokraták 
és egyéb ellenséges elemek idézik 
ezt elő. Emellett az üzemekbe be-
került ú j munkások jelentős hánya-
dának gondolkodásában is még erő-
sek a kapitalista maradványok: a 
„ki-ki magáért", a „szemesnek áll 
a világ" kispolgári elv. 

A szociáldemokratizmus veszé-
lyessége főként abban rejlik, hogy 
a proletárdiktatúra vezető osztályá-
nak, a hatalmon levő munkásosz-
tálynak soraiban fertőz, B elsősor-
ban a termelés, a termelékenység 
növelése, a monkaverseny kibonta. 
kozása ellen irányul. Fékezi a dol-
gozók politikai öntudatának fejlő-
dését: elhomályosí-ja előttük az ál-
lamhoz, a termeléshez való új, 
megváltozott viszonyukat, elfedi 
fejlődésünk távlatait és ezzel kap-
csolatban az áldozatkészség, helyt-
állás szükségességét, Nyomában el-
burjánzik az elégedetlenség a norma 
ós a bér kérdésében. A norma és 
bércsalás, az anyagiasság üti fel a 

fejét, lazul a munkafegyelem s je-
lentkezik a női munkások, fiatalok 
háttérbe szorítása, és elnyomása. 

A szociáldemokratizmus térnye-
rését nagyban elősegíti az üze-
mi pártszervezetek, gazdasági, 

műszaki vezetők szájtátisága, 
megalkuvása, az ellenség lebe-

csülése. 
Az építőiparban például a helytelen 
brigádszervezések következtében 
gyakori eset, hogy kihasználatla-
nul járatják a gépéket, ami termé-
szetesen a termelésben visszaesést 
okoz. Szociáldemokratizmusból, 
szájtátiságból erednek azok a súlyos 
hibák is. hogy egyes vállalatoknál, 
ahol a tervteljesítéssel lemaradtak, 
a tervtől eltérően olyan munkákat 
végeznek „globális" tervteljesítés 
érdekében, amelyek könnyen le-
gyárthatok vagy jól fizetők. Előfor-
dul az is, hogy a tervteljesítésnél 
az egyik hónapról elszámolatlan, 
tartalékolt késztermékből, a követ-
kező hónapban a prémium érdeké-
b e biztosítják a terv túlteljesítését. 
Étért történhetik az meg, hogy 
egyik hónapban igen alacsony a 

tervteljesítés, a másik hónapban 
igen magas. 

Jó egyéni agltációval, a helyes 
munkaszervezéssel a pártszer-
vezet, valamint a műszakiak és 
a fizikai dolgozók együttműkö-
désével számoljuk fel a hiányos-
ságokat és éberen vigyázzunk, 
nehogy az ellenség akadályozza 

a békeverseny sikerét. 
A Szegedi Ruhagyárban például a 
dolgozók leleplezték Pópity szalag-
vezetőt, aki saját munkacsoportja 
részére össziehalmozta a cérnát és 
így a többi szalag nem jutett elég 
Cérnához. Ez ig a szociáldemokra-
tizmus egyik megnyilvánulásának 
formája, amely ellen a dolgozóknak 
a választási békeverseny alatt és 
után is harcolniok kell. Csak így 
teljesíthetik második negyedévi 
tervüket, köszönthetik jó eredmé-
nyekkel a választások napját. 

Megkezdődött a Korányi Sándor vándorgyűlés 

A Magyar Függetlenségi Nép-
front választási felhívása a tóbbi 
közö't ezeket mondja: 

„A második ötéves tervben el 
kell érnünk, hogv ... kenyér gabona-
termésünk mintegy 35—40 millió 
métermázsára emelkedjék." 

Ennek a célnak eléréséhez állan-
dóan fejlődő iparunk százezTével 
adja a legkorszerűbb mezőgazda-
sági gépeket, amelyek nemcsak a 
munkát könnyítik meg, de terme-
lékenyebbé is teszik a mezőgazda-
ságok 

Csongrád megyében 1952-ben 71 
traktorral több szántott a termelö-
C6oportok és egyénileg gazdálko-

dók földjén, mint 1951-ben. A csép-
lőgépek száma pedig több. min* 
kétszeresére emelkedett 1952-ben 
1951-hez képest. Ezenkívül kom-
bájnok, vetógépek, szelektorok és 
másfajta gépek sokasága segíti a 
csongrádmegyei dolgozó parasztok 
munkája*. A Magyar Függetlenségi 
Népfront felhívásában hangsúlyoz-
za, hogy továbbra is teljes erővel 
támogatja a mezőgazdaság szocia-
lista fejlődését Ebben az évben je-
lentősen bővítik a gépállomásokat. 
Univerzál növényápoló gépeke*, 
50 kombájnt és más gépeket kap-
nak a csongrádmegyei gépállo-
mások. 

Szovjet tudomány kincsestára 

A Magyar Tudományos Akadémia 
orvosi tudományos osztálya irányí-
tásával Budapesten április 23-án, 
24_én és 2ö-én rendezik meg az ez-
évi Korányi Sándor vándorgyűlést. 

Id. Issekutz Béla Kossuth-díjas 

akadémikus, a Magyar Tudományos 

Akadémia orvosi tudományok osztá-

lyának elnöke vezette be az ülést. 
Törő Imre Kossuth-díjas akadé-

mikus, az orvosi tudományok osz-
tályának t ikára „Az öregedós bio-
lógiai problémái'' címmel tartott 
referátumot Haranghy László, az 
Orvostudományok Doktora „Az öre-
gedés morfológiai problémái''-ról 
beszélt. 

Kultúrbrigád bemutató a Szegedi Kenderfonós, yárban 
A választási kultúragitációs mun-

ka egységes megszervezése érdeké" 
| ben a Szakszervezetek Megyei Ta-
I nácsa rendezésében 1953 április 

A „lipcsei per" a Tudományegyetem Jogi karán 

A Szegedi Tudományegyetem jogi 
kari hallgatói tagnap délután gya-
korló órán adták elő a Dimitrov, 
pert- Ennek az előadásnak kettős 
szerepe volt. A jogtörténeti órákat 
élményszerűvé teszik, másrészt ne-
velő hatása van abban, hogy a fia-
talok, akik egybegyűlnek egy-egy 
ilyen előadáson, meglátják, milyen 
aljas és korrupt volt a mutt rend. 
szer bírósága és hány osztályát, né. 
pót szerető kommunistának oltotta 
ki életét. 

Az előadást az elsőéves hallgatók 
oldották meg. Szegvári Katalin ta-
nársegéd elvtársnő regítségévcl. Az 
előadás megértéséhez az összekötő 

Szöveget Módlics Mária elvtársnő, 
elsőéves joghallgató mondta el, aki 
ismertette a hallgatókkal a „lipcsei-
per" előzményeit. Dimitrov elvtár-
sat Czibulás Pál elsőéves hallgató 
alakította. Meglepő tehetséggel raj . 
zolta Dimitrov elvtársat beszédé-
ben. Különösen amikor azt a jele. 
netat játszotta, mikor a per már 
csaknem három hónapja tartott és 
Dimitrov elvtárs vádlottl végsza. 
vára került a sor. Ez a végszó ősz-
szefogialása és tetőpontja volt an-
nak a harcnak, melyet Dimitrov elv-
társ a per folyamán a fasizmus el-
len vívott-

29-én, szerdán este 7 órai kezdettel 
a Szegedi Kenderfonőgyár kultúr. 
termében választási minta kultúr-
brigád műsor bemutató lesz. A be. 
mutatón szerepelnek a Szegedi 
Kenderfonógyár és az Újszegedi 
KenderLenszövő Vállalat minta 
kultúrbrigádjai. 

A választási kultúragitációs mun-
ka megkívánja, hogy mind mennyi-
ségben, mind minőségben megjavul-
jon a munka. Ezért a bemutatón — 
amelyet vita követ — szükséges, 
hogy feltétlenül részt vegyenek a 
választási kultúragitációs munkára 
beállított kultúrbrigádok vezetői és 
politikai felelősei, valamint az üze. 
mek pártbizottsági titkárai, igazga-
tói, ÜB" titkárai és kultűrnevetési 
felelősei. A minta kultúrbrigád be-
mutatóval megjavíthatjuk az előt-
tünk álló választási munka szín-
vonalát 

A Szovjetunió kormányának ha. 
tározata értelmében 1950 óta sorra 
jelennek meg a Nagy Szovjet En-
ciklopédia I I . kiadásának kötetei. 
Az új kiadás visszatükrözi a tudo-
mány, a technika és a művészet fej-
lődését a Szovjetunióban, a népi 
demokratikus országokban, vala. 
mint a kapitalista államokban. A 
I I . kiadás célja az, hogy összefog-
lalja a társadalom-, a természet, és 
haditudomány, a technika és a me-
zőgazdaság eredményét és általános 
kézi könywül szolgáljon. A Nagy 
Szovjet Enciklopédia első kiadása 
1926—47. között készült el. A I I . 
kiadásban százezer címszó szerepet 

az I. kiadódban lévő 65 ezer cím-

szóval szemben. 

Az 50 kötetes enciklopédiából ed-
dig már 15 kötet megjelent, amik-
hez nemcsak a Szovjetunió, hanem 
a népi demokráciák dolgozói is hoz-
zájuthatnak. Az eddig megjelent kö* 
tetek a megyei könyvtárban az ér-
deklődők rendelkezésére állanak. A 
felbecsülhetetlen jelentőségű Soro-
zat valamennyi kötete kapható a 
Horizont szovjet könyvterjesztő 
vállalat szegedi üzletében. A I I . ki-
adás 1—14 kötetig darabonként 114 
forint, a 15-ik kötet pedig a Szov-
jetunióban történt árleszállítás kö-
vetkeztében 100 forint. 

Rövidesen átadják rendeltetésének 

az SZTK alsóvárosi körzeti rendelőjét 
A Csongrádmegyei Tatarozó és 

Epületjavító Vállalat dolgozói nem-

rég kezdték meg a Dobó utca és a 

Földes utca sarkán lévő új SZTK 

körzeti rendelőjének építési munká-

ját. E.inél a munkánál két brigád 

— a Jójárt kőműves és a Rácz se-

gédmunkás brigád dolgozik. A má-

jus 17-i választás és május 1. tisz-

teiebére vállalták hogy a körzeti 

rendelő építésének kőműves mun. 

báját május 1-re befejezik. Szorgal-

mas munkával elérték, hogy április 

23-án már teljesítették vállalásu-

kat: elvégezték a tíz helyiségből 

álló rendelő építési munkálatait, 

A Jójárt brigád tagjai 148, a Rácz 

brigád tagjai pedig 178 százaiékos 

áttagtetjesítményt értek el ezen a 

munkán. 

A körzeti rendelő rövidesen tel-

jesen elkészül és korszerű berende-

zésével, kiváló szakembereivé; vé. 

di majd a dolgozók egésr égét. 


