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Képes híradó 
Az alsóvárosi és mihályteleki egyéni gazdák az eU 

múlt héten látogatást tettek az Űj Élet Tcrmelőszövetke-> 
zetben. Látogatásukról képekben számolunk be. 

DISZ kongresszusi-műszak 
Szeged üzemeiben 

Néhány nap múlva kezdődik a DISZ második 
kongresszusa. Jelentős eseménye ez hazánk ifjúságá-
nak s egész életére, tevékenységére kihatással lesz. A 
fiatalok az iskolákban, üzemekben, a földeken — az 
élet és a munka minden területén — készülődnek a 
kongresszusra, az ifjúság képviselőinek a párt útmu-
tatásával feladatokat is meghatározó találkozójára. 

A tíz esztendővel ezelőtt szabaddá lett haza if jú-
sága előtt nyitva állnak a tanulás, a szakmai tovább-
képzés, a tartalmas élet kapui. A mostani fiatalok 
élete összehasonlíthatatlanul gazdagabb, jobb, mint a 
felszabadulás előtti ifjúságé. Akkor — 1944 előtt — 
Szeged fiataljai közül is sokan érezték, tapasztalták, 
hiába a tehetség, ha nincs lehetőség. Az átkos múlt-
ban a munkás-embereknek, fiaiknak és leányaiknak 
minden vágyát és álmát üres vágyálommá nyomorí-
totta a töke. Most minden fiatal képességeinek meg-
felelően — tanulással és munkával — előre haladhat. 
Egyszerű munkásifjakból, akik pár évvel ezelőtt még 
a gépek mellett álltak, segédművezetők, művezetők, 
technikusok és mérnökök lettek és lesznek ezután is. 
Tömegével lehetne példákat sorolni erre is. 

Fiataljaink az elmúlt években nem egyszer adták 
nagyszerű példáját a párt és a haza szeretetének. An-
nak, hogy a párt szavát követve az első sorokban dol-
goznak nagy célunk: a szocializmus megvalósításáért. 
A fiatalok mélységesen elítélik azt az antimarxista, 
káros jobboldali törekvést, amelynek a célja az volt, 
hogy a DISZ-t megkísérelje elszakítani a párttól. S 
most, a DISZ II. kongresszusára készülve a fiatalok a 
legkülönbözőbb formában és sokrétűen mutatják meg 
hűségüket, ragaszkodásukat győzedelmes pártunkhoz 
és a DISZ-szervezetekhez. Az üzemek ifjúmunkásai 
városunkban is többek között úgy készülnek a kong-
resszusra, hogy a napi termelő munka ú j és ú j ered-
ményeivel segítenek valóraváltani az MDP Központi 
Vezetősége márciusi határozatában megjelölt felada-
tokat. A tsz-ekben. az egyéni földeken és az iskola 
padjaiban is derekasabban helytállnak a fiatalok. Az 
ifjúmunkások a gyárakban ünnepi műszakokkal is ké-
szülődnek, adnak köszöntőt a DISZ II. kongresszusára. 
Ez is jelzi a fiatalok lelkesedését, készségét a tettekre. 
A pártszervezeteknek mindenütt egyik alapvető fel-
adatuk, hogy jól segítsék a DISZ-fiatalok tevékenysé-
gét. Az Üjszegedi Kender-Lenszövőben például az 
üzem pártbizottsága, a kommunisták segítik a fiatalok 
ünnepi műszakja sikerét. A versenybizottságban ott 
vannak a kommunisták is; cselekednek és javaslato-
kat tesznek. Az újszegedi üzemben a DISZ kongresz-
szusi műszak június 1-től 10-ig tart, s már eddig is 
jó eredményeket hozott. Például Nagy II. Erzsébet 
export szövőbrigádja megígérte, hogy második negyed-
évi exporttervét három nappal a határidő előtt tel-
jesíti, kifogástalan minőségben. Már kétnapos terv-
előnyt szereztek. Hétfőn mintegy 100 méter anyaggal 
adtak többet, terven felül. Lippai Irén stoppoló és Si-
pos Júlia cérnázó — mindketten szintén az újszegedi 
gyár ifjúmunkásai — jóval túlteljesítik napi tervü-
ket. A Szegedi Vasöntődében hétfőn kezdődött a DISZ 
ünnepi műszak. Tari László, Füredi István formázok, 
ifjúmunkások is szép eredménnyel dicsekedhetnek. A 
Szegedi Kéziszerszámgyárban Ábrahám János napról 
napra növeli teljesítményét, akárcsak Szász Imre, Ko-
mócsin Szilveszter és Fekete József. 

A kongresszusra való készülődés azt eredményezi 
— azt is kell eredményeznie mindenütt —, hogy meg-
javuljon a DISZ-szervezetek általános tevékenysége. 
Ennek feltétele, hogy a pártszervezetek szüntelenül 
segítsenek a DISZ-nek mind az elvi, mind a gyakor-
lati munkában. A kongresszusi készülődés során ú j ta-
gokkal is erősödnek a DISZ-szervegetek. A Szegedi 
Jutaárugyárban például Bátori Anna ifjúmunkás 15, 
Komáromi László if júmunkás pedig 12 fiatalt segített 
ahhoz, hogy megtalálják az utat a DISZ-szervezetbe. 

A kongresszusi készülődés segítse elő, hogy tovább 
növekedjék a fiatalok öntudata, fegyelme. A fiatalok 
túlnyomó többsége becsületes, méltán érdemli ki a 
megbecsülést, szeretetet. Nem hunyhatunk szemet 
azonban afölött, hogy vannak fiatalok, akiknek maga-
tartása, viselkedése káros és messze áll a szocialista 
erkölcstől. Egyes fitalok elrugaszkodnak, tiszteletlenül 
beszélnek az idősebbekkel, hánya-veti módon végzik 
munkájukat. Ezek megszüntetéséért rendszeres felvi-
lágosító, nevelőmunka is szükséges. 

Helyes és fontos, hogy az üzemekben az if júmun-
kások kongresszusi műszakjának eredményeit rend-
szeresen nyilvánosságra hozzák. Az Üjszegedi Kender-
Lenszövőben például naponként és személyenként 
vizsgálják, hogyan teljesítik a fiatalok a kongresszus 
tiszteletére tett vállalásaikat. A jó termelési eredmé-
nyek pedig azt bizonyítják az üzemekben, hogy az 
ifjúmunkások — kevés kivétellel — jól és derekasan 
kiveszik részüket a feladatok megvalósításából; a terv 
napról napra, dekádról dekádra való teljesítéséből, az 
üzemek évi vállalásának végrehajtásából. 

Köszöntjük a kongresszusra készülő szegedi fia-
talokat és további sikerekben gazdag munkát 
kívánunk! 

„Ha átveszem a műszakot,..', 
Jegyzetek egy művezető munkájáról 

A SZEGEDI 
VEK hatalmas géptermében 
sebesen peregnek az orsók, 
csak úgy röpül utánuk a 
gyöngyfehér gyapotfonal. A 
hosszú gépsor mellett asszo-
nyok és leányok dolgoznak. 
Férfit alig látni a gépterem-
ben. Az egyik nyújtógépnél 
mégis sikerül felismerni egy 
férfiarcot. Arrébb, a gépek 
között egy másik sötétkék 
munkaruhás férfi bukkan 
fel. Az egyik Puskás Jenő 
főművezető, a másik Szántai 
Kiss József technikus. 

Puskás elvtárs figyeli a gé-
pet, igazít raj ta és őrzi, 
amíg a gazdája visszajön, 
nehogy az anyag feltekered-
jék. Megesik néha, hogy va-
lamelyik dolgozót pár pilla-
natra elszólítják a géptől. 
Most is így történt, s addig 
Puskás elvtárs állt helyt a 
gépnél. 

Végigsétálunk a gépsorok 
között. Puskás elvtárs több-
ször megáll egy-egy gépnél 
és hasznos tanácsot ad keze-
lőjének. Azután bemegyünk 
az irodába, ahol a főműve-
zető arról beszél, mit csinál 
naponta, hogyan segíti a 
napi terv teljésítését. 

A MŰVEZETŐ MUNKA-
JÁT nem lehet lemérni szá-
zalékkal, hiszen egész napi 
tevékeny munkája annyi 
részre oszlik, ahány ember, 
ahány gép dolgozik az üzem-
részében. Neve után nem ír-
ják oda, hogy 105, vagy 110 
százalékot teljesített. De az 
egész üzem tervteljesítésá-
ben, eredményében benne 
van az ő felelősségteljes te-
vékenysége is. 

— Amikor átveszem a mű-
szakot, végigmegyek minden 
üzemrészen. Az első kerülő-
nél különösen az anyagellá-
tást kísérem figyelemmel. 
Mikor ez megtörtént, a mű-
vezetőkkel megállapítjuk, 
hogy esetleg melyik gépnél 
hiányzik ember, és hogyan 
tudnánk azt pótolni. Napi 
munkámba tartozik a minő-

TEXTILMÜ- ség állandó ellenőrzése és az 
anyagellátás megszervezés*-
is. Előfordul néha, hogy va-
lamelyik gépcsoportban rosz-
szul megy a munka. Ilyen-
kor oda csoportosítom a 
munkaerő egy részét — meg-
keressük a hiba okát, hogy 
segíthessünk rajta. 

És • sorolja tovább napi 
munkájának mozzanatait. 
Megemlíti, hogy sokkal jobb 
teljesítményt tudnának elér-
ni, ha nem vándorolnának 
egyes dolgozók és így nem 
lenne munkaerőhiány. 

Többet nem akar mondani 
magáró! Puskás elvtárs, sze-
rénykedik, no de majd el-
mondják munkatársai. Szán-
tai Kiss József technikus 
többek között afról beszél, 
hogy Puskás elvlárs nemcsak 
az üzemrész együttes telje-
sítményével törődik, hanem 
az egyes dolgozók termelésé-
nek, keresetének alakulásá-
val is. 

— Tegnap történt, hogy a 
gyűrűsfonón nem volt elég 
anyag, s az ott dolgozók nem 
tudtak volna képességük sze-
rint termelni, ha Puskás 
elvtárs nem intézkedik azon-
nal. Lett anyag, ment a 
munka . . . Nagyon szeretjük 
és becsüljük mindannyian a 
főművezetőt, mert segítő 
szándékát élezzük. Munka-
társaival jó viszonyban van, 
törődik minden emberrel, 
minden géppel és t'óbb újí-
tással is elősegítette az üzem-
rész termelésének emelkedé-
sét. . 

Indul a gépkocsi a szövetkezeti gazdaságba 

I S t V á n - R á C Z J i Í n o s ' Z ö l d i L aJ ' o s a követ-kezet 63 holdas oszi arpajában 

KÉSŐBB a pártalapszer-
vezet titkára a délutáni nép-
nevelőértekezlettel kapcsolat-
ban segítségért fordul Pus-
kás elvtárshoz. A beszélgetés 
rövid, s a párttitkár kérésére 
Puskás elvtárs határozottan 
válaszol: 

— Megcsinálom, meglesz! 
A főművezető és a párt-

alapszervezet közvetlen kap-
csolata és együttműködése a 
napi munkában jól gyümöl-
csözik. (—n) 

MSZT jubileumi ünnepség a Konzervgyárban 

Ez a kút 480 liter vizet ad percenkánt a kertészei-
nek. A szövetkezet 83 ezer forintból építette 

Hétfőn délután a Szegedi 
Konzervgyárban a Magyar— 
Szovjet Társaság megalakulá-
sának 10. évfordulója alkalmá-
ból ünnepséget tartottak. Dé-
nes Leó elvtárs, a Szegedi Vá-
rosi Tanács elnöke mondott 
beszédet. Rámutatott arra is, 
hogy milyen nagy a jelentősége 
a magyar—szovjet barátságnak, 
együttműködésnek. A jelenlé-

vők zúgó tapsa ls kifejezte a 
Szovjetunió iránti szeretetet, 
ragaszkodást. 

Koncos Lajosné konzerv-
gyári dolgozó Szimonov: 
Halhatatlanság hajnalán című 
versét szavalta el, majd gyá-
runk és a honvédség kultúr-
csoportja egyfelvonásos szín-
darabot adott elő. 

Kuluncsics Ágnes 

Balla Pál vállalása teljesítéséért harcol 
Balla Pál, a Deszki Gépál-

lomás munkaérdemérmes trak-
toristája kiváló eredményeket 
ért el Lanz-Buldog traktorával 
a növényápolásban. A szőregi 
Petőfi TSZ-ben hajnaltól-késő 
estig vezeti gépét. A traktoros-
nap tiszteletére megfogadta, 
hogv az idén ezer holdat gyom-
talanít. Balla Pál napi 12 hol-
das normájával szemben 18— 
20 holdat kultivátoroz meg, de 
a gyorsaság mellett ügyel a 
minőségre is. Gyakran leszáll 
a gépről és megvizsgálja, hogy 
elég éles-e a kultivátor, elvá-
gott-e minden gyomot. Ezt kü-
lönösen akkor teszi meg, ha 
számára ismeretlen talajon dol-
gozik. 

A termelőszövetkezet elége-
dett a kiváló traktoros munká-
jával, aki háromszáztizenhat 
katasztrális hold kukoricaföldet 
gyomtalanított gépével, szeb-
ben, mintha kézzel kapálták 
volna meg. E mellett 5 száza-

lékos üzemanyagmegtakarítást 
ért el a tervszerű munkával. 

Ezek bizony szép malacok. Kihízásuk után az áruk-
ból bőségesen jut minden szövetkezeti tagnak 

Kicsi a tó, dc ez is hasznot ád. Kacsát tenyésztenek itt a szövetkezet tagjai 

CLIebmann Béla [elvételei) 
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