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A Szegedi Textilművek ünnepi műszakot 
kezdeményez az MSZT fennállásának 10, 

évfordulója alkalmából 
(3, oldal) 

Egyéni gazdák az Alkotmány Termelő-
szövetkezetben 

(3. oldal) 
Szegedi középiskolások sikere 

a Rákosi Mátyás-tanulmányi versenyen 
(5, oldal) 
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Szegeden több üzemben, vállalatnál az aintimar-
xlsta, káro6 jobboldali nézetek következtében és a 
vezetők megalkuvása, éberségének hiánya miatt 
jelentős posztokra ellenséges egyének kerültek és 
ahogy mondani szokás, nagyon megnőtt a szarvuk. 
Nem egy helyen elaludt az éberség és a vezetők meg-
feledkeztek arról: a szocializmus építésének munkáját 
olyan országban végezzük, ahol közöttünk élnek még a 
falusi burzsoázia és a régi uralkodó osztályok marad-
ványai, akik a legváltozatosabban álcázzák magukat 
és igyekeznek befurakodni, fontos poziciókat bizto-
sítani. 

Az MDP Központi Vezetőségének márciusi hatá-
rozata elítélte és ideológiailag szétzúzta a káros, anti-
marxista. jobboldali nézeteket, amelyek politikai és 
gazdasági életünkben mutatkoztak. Teendőnk, hogy 
mindenütt következetesen harcoljunk a márciusi hatá-
rozat által megjelölt feladatok végrehajtáséért. Ennek 
a harcnak nem elvonatkoztatva, hanem a napi felada-
tokkal együtt kell folynia. A márciusi határozat fel-
hívta arra is a figyelmet, hogy minden kommunista 
— vezetők és nem vezetők — végezzék éberen mun-
kájukat. Elmondható-e, hogy az éberség tekintetében 
minden rendjén van Szegeden? Nem mondható el! 
Több üzemben a vezetők száj tót isága, osztályérzékük 
elalvósa miatt az orruk előtt foglaltak el fontos posz-
tokat osztályidegen, ellenséges egyének, akik a dol-
gozó népnek annyi keserűséget és szenvedést jelentő 
átkos multat siratják vissza, amikor a tőke volt az úr. 
Egyik-másik helyen a befurakodott, ellenséges egyé-
nek ravaszul behízelegték magukat és - a jó szakem-
ber* álarcóban hivalkodnak. 

Egyes üzemekben a vezetők megalkuvása, liberá-
lis és tűrhetetlen nemtörődömsége miatt osztályidegen, 
ellenséges egyének — kicsi, vagy egyáltalán semmi 
szakképzettséggel nem rendelkezők is — a gazdasági 
élet fontos, bizalmi őrhelyein állnak. A Szegedi Ter-
ményforgalmi Vállalat központjában Faludi Jenő volt 
malmos és lisztnagykereskedő a terményminősítő, s 
parancsolgat az egyes kirendeltségeken. A volt malmos 
és lisztnagykereskedő munkáját is nyilvánvalóan min-
den különösebb nehézség nélkül el tudja látni becsü-
letes, tisztamultú ember, olyan, aki egész tevékenysé-
gével a mi hazánk és népe javóért cselekszik. 

A Szegedi Konzervgyárban hosszú Ideig és hely-
telenül munkaügyi előadóként működött Szeredai 
Jenő. a volt szegedi dúsgazdag paprikamagykereskedő 
fia, aki csak hírből ismerte, hogy ml a munka. Szere-
dai Jenő is jól -bedolgozta* magát, akárcsak több 
más hasonszőrű társa itt és ott. A paprikanagykeres-
kedő fia helyesen már nem foglalkozik a munkaügyi 
dolgokkal, leváltották és ú j beosztást kapott az üzem-
ben. Hogy jóidéig Igen felelős, fontos poszton működ-
hetett, nem magyarázható mással, mint az éberség 
hiányával, vagy ha úgy tetszik, megalkuvással. 

Az Autóközlekedési Igazgatóságnál végre most 
már nincs fontos beosztásban Markovics Endre volt 
paprikanagykereskedő, aki annyira elszemtelenedett, 
hogy havi 1400 forintos fizetése mellett fa- és fémtömeg-
cikkeket akart nagyban gépesítve gyártani. Az Autó-
közlekedési Igazgatóságnál jó időn keresztül előadó 
volt Solti Mihály, horthysta katonatiszt, aki vagény-
ságáról is közismert volt. Markovics Endre és Solti 
Mihály — a két -szakember* — fontos beosztásból 
való eltávolítása után jobbá vált a munka. 

Lehetne még tovább sorolni a példákat, amelyek 
— mint a Terményforgalmi Vállalat és a Konzervgyár 
esetében is — azt bizonyítanák, hogy van bőven ten-
nivaló az osztályidegen, ellenséges egyének visszaszo-
rításáért. szarvuk letörésére. A megmutatkozó hibákért 
felelősség terheli az adott üzemben, vállalatnál az 
igazgatót, a pórtszervezetet. 

A felsorolt példákból, a történtekből vonjuk le a 
tanulságokat. Fokozzuk éberségünket, és ne engedjünk 
teret a levitézlett, osztály idegen, ellenséges egyének-
nek, ellenséges nézeteknek. Ezzel együtt ügyeljünk 
arra. hogy ne forduljanak elő túlkapások, baloldalt 
túlzások sem. A vezetők minden üzemben ébredjenek 
fel és nézzenek szét saját portájukon. Az a vezető, aki 
nem ébred fel. aki megalkuvó, teret enged az ellensé-
ges egyéneknek, nem kerüli el — nem kerülheti el — 
a felelősségrevonást. Sokkal inkább most, mint bármi-
kor fontosabb, hogy jelentős és felelős beosztásokban, 
a munkásosztály őrhelyein tisztamultú, népből való 
emberek álljanak. 

DISZ kongresszusi-műszak 
az Újszegedi Kender-Lenszövőben 

Harc a munkafegyelemért és az új technikáért 
a Szegedi Kenderben 

Május Havi tervét a Szegedi 
Kenderfonógyár néhány tized 
százalékkal túlteljesítette, az 
utolsó dekádban pedig 103.4 
százalékot ért el. A hét elején a 
gyárban megkezdődött az ifjú-
sági műszak, amelynek célja: 
a helyi erők újabb versenymoz-
gósítása a DISZ közelgő kong-
resszusának tiszteletére. A 
műszak előkészítését a párt-
szervezet és az üzemvezetés 
segítségével a DISZ végezte. 
Előzőleg pontosan tisztázták a 
műszakiakkal az akció sikeres 
lebonyolításához szükséges 
gépkarbantartási, anyagellátási 
stb. feladatokat. Hétfőn reggel, 
munkakezdés előtt pedig vala-
mennyi üzemrészben röpgyűlé-
sekkel indult a műszak. A röp-
gyűléseket a DISZ-titkárok tar-
tották. A műszak sikeresnek 
ígérkezik. Forintértékben szá-
mítva 

már az első napon 102 szá-
zalékos eredményt értek el. 

Az első két nap összesített 
eredménye kilogrammban szá 
mítva 103,9 százalék, a fonal 
kilométerjében pedig 101,5 szá-
zalék. , j 

A döntő láncszem: 
a fegyelem 

A gyár munkájának egyik 
központi problémája jelenleg: a 
munkafegyelem megszilárdítá-
sa. Továbbra is zavart okoz a 
munkásvéndorlás, még mindig 
nem sikerült teljesen leküzdeni 
az igazolatlan mulasztásókat, 
későnjövéseket, stb. A munka-
fegyelem megszilárdításának 
döntő láncszeme azonban: a 
nyolc órai munkaidő hiányta-
lan kidolgozása valamennyi 
üzemrészben, valamennyi szer-
szám és gép mellett. 

Ebből a szempontból külö-
nösen jelentős az előfonó osz-
tályon kibontakozott kezdemé-
nyezés. 'A'z előfonó pártszerve-
zetének vezetősége a Központi 
Vezetőség márciusi határozatá-
ból adódó feladatok megvitatá-
sakor arra az eredményre ju-
tott, hogy az üzemrész párt-
szervezetének jelenlegi munká-
ját a laza munkafegyelem meg-
szilárdítására js kell összpon-
tosítania. 

A nagyobb fegyelemért Indí-
tott akció gerincévé a nép-
nevelöket és pártcsoportbi-
zalmiakat tették meg. 

Cket bízták meg azzal, hogy — 
egyelőre ki-ki saját gépcso-
portjában — megszilárdítsák 
munkatársaik körében a mun-
kafegyelmet. A mozgalom kö-
zéppontjában a „meleg gépát-
adás" áll. A legtöbb kiesés 
ugyanis munkakezdéskor, il-
letve a munka befejezése előtt 
szokott előfordulni. A figyel-

Neni sok idő választ el ben-
nünket a DISZ II. kongresszu-
sától. A fiatalok országszerte 
újabb mtinkasikerekkcl ünnep-
lik meg életük, munkájuk fon-
tos állomását: a kongresszust. 
Üzemünk fiataljai is több és 
jobb munkával készülnek a 
fontos napra. 

Hétfőn reggel megkezdődött 
üzeműnkben a kéthetes kong-
resszusi műszak. A műszak 
eredményességét segíti üze-
münk pártbizottsága és a válla-
lat vezetősége is. A létrehozott 
versenybizottság gondoskodik a 

[kában kiváló eredményt elérő 
fiatalok népszerűsítéséről. 'A' 
versenybizottság munkáját az 
üzemi pártbizottság, párttagok 
is segítik. 

í A kongresszusi műszak sike-
réért eddig hat ifjúsági export-

I brigád tett felajánlást és ver-
senyre hívták egymást az ex-

!port-terv határidő előtti telje-
jsítéséért. A fiatalok mennyiségi 
és minőségi munkára tettek fel-
ajánlást. Egyre több ifjúmun-
kás lépett egymással párosver-
senybe. 

B. Kovács Irén 
_ levelező _ 

Szovjet Ifjúsági küldöttség 
érkezeit Budapestre 

A DISZ Központi Vezető-
ségének meghívására hatta-
gú szovjet ifjúsági küldött-
ség érkezett szerdán Buda-
pestre, Alekszej Arhipovics 
Rapohin, a Komszomol Köz-
ponti Bizottsága titkárának 
vezetésével. A delegációt 
Szakali József, a DISZ Köz-
ponti Vezetőségének első tit-
kára vezetésével a DISZ 
Központi Bizottságának tag-
jai fogadták a ferihegyi re-
pülőtéren, | 

niesebb és fegyelmezettebb 
munka egyszersmind az anyag-
takarékosságot és a jobb minő-
séget is szolgálja. Az elgon-
dolás az, hogy minden gépcso-
porton belül a fonók ragadják 
magukkal a nyújtósokat, ser-
kentsék őket arra, hogy szabad 
perceiket a gépek pucolására és 
más produktív tevékenységre 
használják fel. 

A mozgalem máris szép ered-
ményeket mutathat fel az elő-
fonón. Ki kell emelni a 10-es 
fonógép (Füredi Jenőné népne-
velő), az 5/9-es géppark, (Po-
zsonyi Gizella pártonkívüli 
népnevelő), továbbá a 13-as és 
a 16-os gépcsoport (Gráber 
Mihályné pártcsoportvezető és 
Fehér Gézáné népnevelő) ered-
ményeit. Ezeken a gépeken 

növekedett a termelés, ja-
vult a gépek kihasználása és 
az anyag felhasználása. 

Mint Nagy né elvtársnő, az 
üzemrész párttitkára kijelen-
tette, most azon vannak, hogy 
a mozgalmat tovább építsék 
minden gépcsoportra, az egész 
előfonóra, 

A jobb technika 
előharcosai 

A Kenderfonógyár munkáját 
az elmúlt hetekben több jelen-
tős újítás bevezetése is gazda-
gította. Az előfonón most kezd-
tek üzemszerűen működtetni 
egy új nyújtószerkezetet, amely-
nek létrehozása Zengei János 
elvtárs (a kártoló osztályveze-
tője), Ördög András elvtárs, 
(az előfonó osztályvezetője), to-
vábbá Joó Mátyás elvtárs elő-
fon oda! művezető és a lelkesen 
dolgozó újítócsoport érdeme. 
Az újítás lényege, hogy a nyúj-
tógépek jelenlegi fésíiléces és 
csavarorsós szerkezetét egysze-
rűbbe! cserélik fel. Az újítás 
jelentősége, hogy a gyújtógépen 
adódó gyártási hibák mintegy 
háromnegyede a fésűlécek és 
csigák kopásából, töréséből és 
egyéb hibáiból ered, ugyanak-
kor e megrongálódásokat kija-
vítani igen nehéz, mert a szó-

banforgő alkatrészek külföldi 
gyártmányok és igen drágák. 
Most 

a fésülécek és csavarorsók 
helyett tüs-hengert iktatnak 
be a nyújtógépbe. 

melynek tühossza, sűrűsége 
egyezik a régi fésűlécekével. 
Ezek a tűs-hengerek körülbelül 
nyolcad vagy tized akkora költ-
ségből elkészíthetők, mint a 
régi szerkezet, másfelől idehe-
za is tudjuk gyártani, nem kell 
drága importanyaghoz folya-
modni. 

Zengei elvtárs, az újítás kez-
deményezője elmondta, eredeti 
célja, — amikor egy ócska nyúj-
tógépen kísérleteihez hozzá-
kezdett, — a szalaghulladék 
csökkentése volt. Újítása azon-
ban a nyújtógépek lényeges 
átalakításához vezetett. Ez a 
jelentős önköltségcsökkentésen 
felül a nyújtógépek eddig igen 
nehezen megoldható generálo-

zásának" lehetőségét Is biztoslt-
ja, mert 

az új szerkezet nagyobb ka-
pacitással: dupla sebességgel 
dolgozik. 

Minthogy a nyújtógépek eddig 
gyakran szűk keresztmetszetet 
jelentettek, az újítás végső so-
ron a fonógépek teljes kapaci-
tásának kihasználására is vezet, 
vagyis lehetőséget nyújt az 
üzem termelési eredményei-
nek növelésére. A kísérleti gép 
május 1. óta működik, igen 
kielégítő eredménnyel, s az 
újítók arra számítanak, hogy az 
új szerkezetet nemsokára a 
többi gépekre is rászerelhetik. 

Fut ezenkívül még egy má-
sik fontos újítás is, amelynek 
célja, hogy új technikai eljá-
rással, főleg hazai anyagokból 
finomabb kenderfonalat gyárt-
sanak. E kísérlet sikere az or-
szág textilellátása szempontjá-
ból is igen jelentős volna. 

I deszki gépállomás 1580 normálholddal 
túlieljesíti évi lervét 

A Deszki Gépállomás dol-
gozói a kommunistákkal az 
élen becsülettel munkálkod-
nak feladataik maradéktalan 
elvégzéséért. Szorgalommal 
kezdtek a tavaszi munká-
hoz és 

az évi tervük túlteljesíté-
séért csatlakoztak a 20 bu-
dapesti ipari váUalat fel-
hívásához. 
A Deszki Gépállomásnak 

évi tervfeladata 31.520 nor-
málhold. Ezt a traktor- és 
motormunkatervüket öt szá-
zalékkal teljesítik túl, így 
1580 normálholdon végeznek 
munkát terven felül. A kol-
lektív vállalás végrehajtásá-
ért minden traktorista meg-
ígérte, hogy ezer normálhol-
don végez munkát. 

Május 30-ig a gépállomás 
dolgozói 5000 normálhol-
don végeztek munkát. 

A négyzetes kukoricavetés 
tervét 234 százalékban telje-
sítették. A négyzetes vetés-
nél igen eredményes munkát 

végzett Kerekes József elv-
társ, agronómus, Lévai Mi-
hály elvtárs, traktorvezető és 
Patyik Pál elvtárs, műszaki 
ellenőr. 

A gépállomásnak a tavaszi 
idényben a terv szerint 600 
holdon kell elvégezni a nö-
vényápolást. Május 30-ig 
már 646 holdon végezték el 
a növényápolást. 

A növényápolási munkáknál 
továbbra is tar t ja elsőségét 
Balla Pál elvtárs, aki Lanz— 
Bulldog traktorával jelenleg 
a szőregi Petőfi TSZ-ben te-
vékenykedik. Balla elvtárs 
növényápolási terve 300 hoM 
és május 30-ig már 276 hol-
don végezte el kifogástalan 
minőségben a gépi növény-
ápolást. Gyólai Gyula elvtárs 
eredményei is jók és 133 hol-
don végzett eddig gépi nö-
vényápolást. 

A deszki traktorlsták elha-
tározása, hogy évi vállalásuk 
teljesítéséért ^ " á b b fokoz* 
zák eredményeiket, 

A tavalyinál is nagyobbszabású lesz 
az Országos Mezőgazdasági Kiállítás 

Szeptember 3-án 
nyitja meg ismét ka-
puját Budapesten az 
Országos Mezőgazda-
sági Kiállítás, de 
máris élénk munka 
folyik a kiállítás te-
rületén. Az előkészü-
letekről a napokban 
tájékoztatta a sajtó 
képviselőit Penyigel 
Dénes földművelés-
ügyi miniszterhelyet-
tes. 

A Szovjetunió mel-
lett Európában jelen-
leg csak Magyaror-
szágon van ilyen ál-
landó jellegű mező-
gazdasági kiállítás. 
Tavaly jórészt fel-
épültek az állandó 
jellegű épületek, s az 
idén főként az irány-
ban folyik a kiállítás 
fejlesztése, hogy ké-
nyelmesebbé tegyék 
a látogatók számára 
a kiállítás megtekin-
tését, parkosítsák a 
kiállítás területét és 
jobb elhelyezési lehe-
tőséget teremtsenek 
a kiállítók számára. 

A parkosítás jó-
részt befejeződött. El-
ültették a díszfákat 
és díszcserjéket, s a 
kiállítás megnyitásá-
ra a virágok teljes 
pompájukban fogad-

ják a látogatókat. 
Sokkal alaposabban 
készítik elő a termé-
szetbeni — öntözési, 
szőlő- és gyümölcs-
termelési bemutató-
kat. Ősszel már ter-
mő szőlőket láthatunk 
a kiállításon. Jóval 

gazdagabb lesz majd 
a növénytermelés 
eredményeit bemuta-
tó anyag is. 

A kiállítás, amely 
tíz év eredményeit 
mutat ja be, képet ad 
arról, mennyire sike-
rült előrehaladni a 
mezőgazdaság fejlesz-
tésében, szocialista 
építésében. A kiállí-
tók részvételi arányát 
úgy állapították meg, 
hogy 20 százalékban 
állami gazdaságok, 
40—40 százalékban 
viszont termelőszö-
vetkezetek és egyéni 
parasztok terményeit 
és állatait mutat ják 
be. 

Nagy gondot fordí-
tanak arra, hogy a 
kiállítás művészi for-
mája is emelkedjék. 
Ennek érdekében a 
Népművelési Minisz-
térium megbízásából 
művészeti bizottság 
foglalkozik a kiállítás 
művészeti problémái-

nak megoldásával. A 
kiállítás egyébként 
egy óriási üzemhez 
hasonlítható, amely 
működése idején 
mintegy 1000 embert 
foglalkoztat, hiszen a 
nagytömegű kiállítási 
anyag kiválogatása, 
elrendezése, bemuta-
tása komoly munkát, 
nagyfokú szervezett-
séget igényel. A ki-
állítás előkészületeit 
irányító Kiállítási Fő-
bizottság több tagja 
hosszasan tanulmá-
nyozta a moszkvai 
mezőgazdasági kiállí-
tást, amelynek ta-
pasztalatait már az 
idén felhasználjuk. 

Az idei kiállításon 
hangsúlyozott szere-
pet kap a kenyérga-
bona és kukoricater-
melés, valamint a 
szarvasmarhatenycsz-
tés. Úgyszintén az 
olyan növények ter-
melése is, mint a 
hagyma, a paradi-
csom, a zöldpaprika, 
stb. Érdekessége lesz 
az idei kiállításnak, 
hogy az előbbi növé-
nyek termelési ver-
senyében legjobb 
eredményt elért me-
gyéit ön^Jó Kiál^tási 

részleggel vehetnek 
részt. 

A tavalyihoz ha-
sonlóan nagyszabású 
gépkiállítás is lesz, 
amelyen a Szovjet-
unión és a népi de-
mokráciákon kívül 
több tőkés ország is 
résztvesz. Az idén is 
megrendezik a tavaly 
nagy sikert aratott 
lovasnapokat, szak-
mai bemutatókat, ta-

pasztalatcseréket. 
Ezenkívül nagyérté-
kű kulturális rendez-
vények is elősegítik 
a kiállítás sikerét. A 
tavaly nagy sikert 
aratott televízió be-
mu'atása mellett az 
idén már helyet kap 
a kiállításon a Szov-
jetuniótól kapott rá-
dióaktív izotopokkal 
folytatott mezőgazda-
sági kísérletek bemu-
tatása is. 

Tavaly 1 miilói 200 
ezer látogatója volt 
az Országos Mezőgaz-
dasági Kiállításnak. 
Az idén nagyobbsza-
básúnak ígérkező ki-
állítást bizonyos, hogy 
még nagyobb töme-
gek tekintik meg. 
Különösen vidékről 
Várnajt sok látogatót) 
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