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M i n d e n ü z e m b e n f o n t o s f e l a d a t 
az ú j í t ó - m o z g a l o m m a S v a l ó t ö r ő d é s 

A szegedi ipari üzemek újítóinak tanácskozása 
Szeged ipari üzemeinek 

újítói, újí tási felelősei ked-
den délután megbeszélést tar-
tot tak a Kálvin-téri pártszer-
vezet székházában. Megvi-
ta t ták az újí tó-mozgalommal 
kapcsolatos kérdéseket, hogy 
a hibákat megszüntessük, s 

fokozzuk 
az eredményeket 

a termelékenység növekedé-
séért, az önköltség csökken-
téséért; a technika fejlődésé-
ért . 

A megbeszélésen Hévízi 
János elvtárs, a Szeged Vá-
rosi Párt-végrehajtóbizottság 
ipari osztályának munka tá r -
sa értékelte az újítómozgalom 
szegedi eredményei t és hiá-
nyosságait. Az újító-mozga-
lomnak is szerepe van a több, 
gazdaságosabb munka eléré-
sében. Az üzemek élenjáró 
dolgozói, az újítók, a sztaha-
novisták — állapította meg 
Hévizi elvtárs — több ú j 
munkamódszert dolgoztak ki 
az utóbbi években és így 
könnyebbé, gyorsabbá tet ték 
a termelést. Az ú j módsze-
rek, az ujító-mozgalom azon- j g még a szakszervezet sem. A 
ban nem mindenütt terjed, javasaltok benyújtásánál és 
fejlődik megfelelően tovább, j azok elbírálásánál nem kap-
Több helyen lassan, szinte nak segítséget. A sok kisér-
egy (helyben topog az új í tó-! 

olyan cikk gyártására vonat-
kozik, amely nincs is a pro-
f i l jukban. Szigorú felszólítás 
is jött a javaslattal, hogy 
nyolc napon belül fizessenek 
ki ezért 500 forintot. Ez hiá-
bavaló pénzkidobás, mer t az 
új í tás t az üzemben úgysem 
alkalmazhat ják. Az ilyen .ta-
pasztalatcsere" u tán érkezett 
javaslatokat csak akkor kel-
lene alkalmazni, illetve kifi-
zetni, ha az üzem készítmé-
nyeinél vagy gépeinél beve-
zethetők. ha az üzem adott-
ságai a lkalmasak erre. Kiss 
elvtárs, az Üjszegedi Kender-
Lenszövő újí tási felelőse el-
mondotta. hogy az új í tás be-
vezetése, vagy kísérletre bo-
csátása többször amiat t ké-
sik náluk, mer t kalkulátor 
nincs. 

Alaposabb elbírálást kell 
meghonosítani a szegedi üze-
mekben, mer t a megbeszélé-
sen elmondották, hogy az 
ú j í tókat nem segítik eléggé 
az üzemekben 

a műszakiak, 
a gazdasági vezetők, 

mozgalom azért is, mer t bü-
rokrat ikus az újí tások, ész-
szerűsítések elbírálása. Nem 
foglalkoznak kielégítően az 
újí tókkal. Nagyon fontos fel-
adat minden üzemben, hogy 
a vezetők nagy gondot for-
dí tsanak az újító-, ésszerűsí-
tési mozgalomra. Az üzemi 
pártbizottságok, pártszerve-
zetek. ellenőrizzék és segítsék 
az újító-mozgalom további 
előrehaladását. 

Hévizi János elvtárs beszá-
molójához számosan szóltak 
hozzá. Helyesen tá r ták fel az 
eredmények mellett mindazo-
kat a hibákat is, amelyek 

fékjei az újító-
mozgalomnak, 

s ami ezzel egyet jelent: a 
technika előrehaladásának. 
Pocsai elvtárs, a Szegedi 
Kenderfonógyár részéről el-
mondotta, hogy az elfogadott 
76 újí tásból öt hónap alatt 
csak 33-at vezettek be. Baj az 
is, hogy nem beszélik meg 
az új í tással kapcsolatos kér-
dést az újítóval, nem segítik 
hozzá további újításokhoz. A 
szakszervezetnek is sokkal 
többet kellene törődni az ú j í -
tásokkal a Kenderfonógyár-
ban. 

A megbeszélésen a tapasz-
talatcsere ál tal küldött ú j í tá -
sokat is megemlítették. Mu-
csi elvtárs elmondotta, hogy 
a Ruhagyár kapott az igazga-
tóságától egy javaslatot. Ez 

letre bocsájtott, vagy elutasí-
tott javaslat nem volna, ha 
ilyesmire a szegedi ipari 
üzemekben jobban felfigyel-
nének. Különösen a műsza-
kiak tudnának hasznos ta-
náccsal szolgálni minden 
iparágban a javaslattevőknek 
és így tökéletesebb lenne a 
benyúj tot t ú j í tás a lap ján el-
készített szerszám, vagy gép. 

Az Épitőipari Szövetkezet-
ben is keveset törődnek az 
újí tásokkal, az elfogadott 30 
közül négy-öt van csak beve-
zetve. A szövetkezet vezető-
jének például 50 for intot ér 
egy-egy újítás, még akkor is, 
ha nagyobb jelentőségű, vagy 
pedig ha egész jelentéktelen. 

Az új í tók megbeszélésén 
elhangzott az is, hogy a szta-
hanovistákat . ú j í tókat jobb 
módszer eléréséhez kell se-
gíteni. A műszakiak, akik 
fej le t tebb szaktudással ren-
delkeznek munkaterületükön, 
vegyenek részt 

az újító 
és sztahánovista körök 
irányító munká jában . Az 
üzemek gazdasági vezetői, 
szakszervezeti vezetők és el-
sősorban a pártszervezet ve-
zetőinek kell jobban törődni 
a technika fejlődésének segí-
tőivel, hiszen mindannyiunk 
érdeke, hogy emelkedjen a 
termelékenység, olcsóbban 

termel jünk és jobban él jünk. • 

A tanácskozás megmutatta, 
hogy az üzemek vezetőinek 
nem szabad tovább késleked 
ni és segíteniök kell az új í tó-
mozgalmat. A mozgalom se-
gítése, a vele való törődés és 
az ennek nyomán elért ered-
mények hozzá járu lnak a 
márciusi határozat megvaló-
sításához, az életszínvonal 
növekedéséhez. 

Megnyílt az 1, Belgyógyászali Klinika 
szívsebészeti osztálya 

Tegnap délben adták át hi-
vatalosan a Szegedi Orvos 
tudományi Egyetem I. szá-
mú Belgyógyászati Kliniká 
jának szívsebészeti osztályát. 
Az ünnepélyes megnyitáson 
az egészségügyi miniszter 
képviseletében megjelent dr. 
Drexler Miklós miniszterhe-
lyettes jókívánságait fejezte 
ki az ú j létesítmény dolgo-
zóinak. A nagy szápiban 
megjelent vendégeket, kö-
zöttük a párt , az Egészség-
ügyi Minisztérium, a szak-
szervezet, a városi tanács és 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
gyász jelentése 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa mély részvéttel köz-
li, hogy Szekfü Gyula akadé-
mikus, egyetemi tanár, a 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csa és az Országos Béketa-
nács tagja hosszas betegség 
után elhunyt. 

Szekfű Gyula a tudomány 
és a közélet terén egyaránt 
komoly érdemeket szerzett. 
A felszabadulás u t án hosszú 
ideig diplomáciai téren, mint 
Magyarország moszkvai kö-
vete képviselte hazánkat . 
Mint a Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsának tagja, beteg-
sége ellenére is tevékenyen 

vett részt az Elnöki Tanács 
munká jában . A békemozga-
lom lelkes támogatója és har-
cosa volt. Erdemeinek elis-
meréséül a Magyar Népköz-
társaság kormánya a Nép-
köztársasági Érdemrend I. és 
III. fokozatával és a Munka 
Érdemrenddel tüntette ki. 

Szekfű Gyula, a dolgozó 
nép becsületes, hű f ia volt. 
Emlékét szeretettel őrizzük, 

Dobi István 
a Népköztársaság Elnöki 

Tanácsának elnöke 
Darabos Iván 

a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának t i tkára 

A Tüdőbeteg gondozó Intézetben több beteg csak desztil-
lált vizet vagy ásványvizet fogyaszthat. A héten előfordult, 
hogy az Annavíz ihatatlan, benzinízű volt, máskor pedig nem 
volt benne elég szénsav. Szeretnénk, ha az illetékesek kivizs 
gálnák, miért nem jut elég szénsav az Annavízbe és hogyan 
vált benzinízűvé. 

Nagy Ferenc és három aláírás 

Hány karamella 10 deka? 
25-én bementem az Üzem-

élelmezési Vállalat Sztálin 
körúti üzletébe gyermekeim 
részére 10 deka karamellát 
vásárolni. A kiszolgáló elv-
társnő azt mondta, hogy csak 
darabszámra ad, mer t húsz 
da rab megfelel tíz dekának 
s a karamella darabjáér t 15 
fillért kér t . Én nem vet tem 
meg, hanem elmentem a 
Lenin utca és Kölcsey utca 
sarkán lévő Édességboltba, 
ott minden további nélkül 
megkaptam a kér t cukrot s 

a kiszolgáló elvtársnővel 
megszámoltuk. 28 da rab volt 
10 deka cukor, tehát ponto-
san nyolc darabbal volt több, 
mint ahogy azt az Üzem-
élelmezési Vállalat dolgozója 
mondta. Szeretném felhívni 
az illetékesek figyelmét, 
hogy még ilyen formában se 
engedjük meg az árdrágítást , 
mert nyilvánvaló, hogy min-
den vállalat ugyanazon az 
áron kapja az árut . 

F Füredi Ferenc 

A DÁV m i n d e n e s e 
Szeretném néhány sorban el-

mondani, hogy nálunk, Tápén 
hogyan történik a házak villa-
mosítása. A Brassói utca 33. 
szám alatt lakom, s régi vá-
gyunk, hogy lakásunkba beve-
zessük a villanyt. Érdeklődé-

EGY LEVÉL NYOMÁBAN 
Alacsony, görnye'dt Talán ez azért van lett. 

hátú, összetört öreg- igy. mert a legkisebb 
asszony özvegy Négy- még anyjával együtt Szomorúan, 
ökrü Mátyásné. Vala- van. Együtt jártak dbl- hajtva fejét üí_ 
mikor szép lány lehe- gozni az elmúlt évek- ökrü Mátyásné 

a kötvényeket, átvitte a 
szomszédba azzal, hogy 

kezébe ott jobban értenek hoz-
Négy- zá és nézzék meg, 
szegé- nyert-e. 

tett, de kék szeméből ben a paprikabeváltó nyes szobájában. Néha Ekkor történt a nagy 
már kialudt a fény, célgazdaságába. hangosan sír, ilyenkor baj. Hazafelé menetel-
szürkén, szomorúan Pista az utolsó fii- zsebkendőjét szemé- vesztette a kötvénye-
néz a világba. Nem lérrel is elszámolt hez szorítja. ket... Így veszett el 
csoda ez, hiszen 61 né- édesanyjának. Közö- — Nincs juss, elve- Négyökrü István va-
hány év suhant el jö- sen beszélték meg min- szett... — mondo- gyona. 
lőtte, nem nyomtala- den hónapban, mit ve- gátja. Azóta még szomo-
rúi gyének. * rúbb lett a magányos 

'Á munkás, zsellér- 1952 őszén, amikor Az idős asszony min• asszony élete. Allan-
asszony szomorú éle- a harmadik BékeiTól- dennap kinyitotta roz- dóan sír, búsul a köt-
tet élte. Kapált forró c'sönt jegyeztük. így zant szekrényét és vényekért. Hiába ví-
napon aratott nappal szólt Négyökrüné a megnézte a kötvénye- gasztalja fia azzal, 
másnak, éjjel magának fiához: ket. hogy megvannak-e. hogy megvan a köt- azért is, mert innen nem-
mosott főzött varrt - - Tudod, fiam, sze- Amikor elment otthon- vény száma, mo/d | csak a gépállomás, hanem a 
gyermekeket 'nevelt. gény emberek vagyunk, ról, gondosan bezárta megtalálják a kötvényt kozseg egy joresze is kap 

Gyermekei jelnőttek, nincs vagyonunk, le- egyetlen szobája ajta- is. Neki ez nem elég, 
elhagyták a családi gyezziink több Béke- ját, nehogy ellopják va- a szekrényben szeretne 
házat, férje meghalt — kölcsönt, az biztos gyonát — a Békeköl- látni azokat, 
özvegy lett. pénz. ez lesz a jussod, csont. Ezért írt életében 

legkisebb fia. Ist- Négyökrü István er- Amikor a fia szabad- először szerkesztösé-
cán nőtt legjobban szí- re gondolt, amikor ott ságnn egyszer itthon günknek. Levelét _ igy 
véhez kint a gazdaságban 750 volt, jelirta kötvényei fejezte be: „... kérem 

— Pistám, az más. forintot jegyzett. számát, hogy ö is tud- a szerkesztőséget, se-
riem olyan mint a Azóta három év telt ja a sorsolásnál nyert-e gitsen egyetlen vagyo-
többi gyermekem — el. Három év. amit vagy sem. De Négyők- nunkat, a kötvényeket 
mondogatja — abban anyja és jia nem együtt riiné ezzel nem elége- megkeresni. Özvegy 
sokkal több az anyai töltöttek el, mert idö- dett meg. A legutóbbi Négyokru Matyasne, 
l&rekU " iközbctí Eista katona sorsolásnál összeszedte Cserepes sor 13". 

sünkre a DAV közölte, hogy 
villanyszerelővel vezettessük 
be a lakásba a villanyt és 
utána fizessünk be 300 forin-
tot a DAV számlájára a bekö-
tésért. A szerelési munkákkal 
május 25-én készen is lettek, 
28-án befizettük a kért 300 fo-
rintot is, de sajnos a villany 
még most sem világít szobánk-
ban. Érdeklődtünk a DAV meg-
bízottjánál, aki megígérte 
ugyan, hogy június első felé-
ben beköti a villanyt, de még 
nem jutott el hozzánk. Renge-
teg a munkája, mert ő a pénz-
beszedő, a villanybekötő és a 
hibajavító nemcsak Tápén, ha-
nem egy másik községben is. 
Szeretnénk, ha a DAV megbí-
zottját tehermentesítenék, hogy 
minél előbb elvégezhesse a 
mi községünkben' is a bekötési 
munkákat. 

Nagy József 

A röszkei gépállomás dol-
gozóinak már régi kérésük 
volt, hogy kapjon ártézi ku-
tat az állomás. Ezt a kérést 
eddig m á r sokat visszauta-
sították, de most végre még-
is megkapjuk az ártézi ku-
tat. A József Attila utcában 
már ássák az árkot a veze-
téknek. Fontos ez a kú t 

vizet. Ezzel lényegesen meg-
javul a falu vízellátása. 

A CSONGRÁD—BÉKÉS-
MEGYEI BORFORGALMI 
VÁLLALAT II. negyedévi 
tervének június 24-ig 146 
százalékban tett eleget. Az 
egyéni szőlőtermelőkkel az 
ez évre szóló szabad szőlő-, 
must- és borbeadásra vonat-
kozó szerződések tervelő-
irányzatát június 24-ig 101,1 
százalékra teljesítették, 

az egyetem tanár i ka rának 
képviselőit, — akik részle-
tesen megtekintet ték az ú j 
klinikai osztály létesítmé-
nyeit — Hetényi Géza akadé-
mikus, a I. számú Belgyó-
gyászati Klinika igazgatója 
és Petrí Gábor egyetemi ta-
nár, az ú jonnan megnyílt 
szív- és érsebészeti osztály 
vezetője látta vendégül. 

Az ünnepélyes megnyitás 
u tán Petrí Gábor egyetemi 
tanár, az ú j klinikai osztály 
vezetője a szív- és érsebé-
szeti osztály működéséről, 
illetőleg jelentőségéről a kö-
vetkezőket mondot ta : 

— Az osztály működése 
már korábban megindult. Ez 
az új létesítmény jelentős 
lépéssel viszi előbbre He-
tényi akadémikusnak, a kli-
nika igazgatójának azt a ré-
gi törekvését,, hogy klini-
káját úgynevezett komp-
lex-intézetté fejlessze. Ez a 
fogalom azt jelenti, hogy a 
különböző alapvető tudomá-
nyos szakok képviselői közös 
vezetés alatt egy intézmé-
nyen belül szorosan együtt-
működve dolgozhatnak. Az megnyitott szív 
ilyen fajta intézményekre a szeti osztályt, 

Szovjetunióba* is több pél-
da van. A gyógyító intéz-
mények fejlesztésében világ-
szerte tért hódit ez az irány-
zat. 

A szívsebészeti osztály meg-
alakítására Szegeden különö-
sen kedvező lehetőséget te-
remtett az a tény, hogy a 
klinika évek óta kiterjedt és 
külföldön is méltányolt mun-
kát végzett a vérkeringés 
kutatásában, és bevezette — 
hazánkban elsőnek — a leg-
korszerűbb módszereket. Ez-
által a szívbetegségek fel-
ismerésében és osztályozásá-
ban, valamint a műtéttel 
gyógyítható betegek kiválo-
gatásában különösen kedve-
ző lehetőségek adódtak. Az 
új sebészeti osztályt az 
Egészségügyi Minisztérium a 
kor követelményeinek telje-
sen megfelelő módon, nagy 
áldozatkészséggel rendezte 
be, s az új műtő, valamint 
a kórtermek, a modern be-
tegellátás igényeinek mesz-
szemenően megfelelnek. 

Az első műtét te l gyógyult 
szívbetegek a napokban 
hagyják el az ünnepélyesen 

és érsebé-

Munkahelyén a varsói VIT 
szegedi küldötte 

A 7-es és 8-as előfonópép mellett, munkahelyén beszél-
getünk Bakacsi Júliával, a Szegedi Textilművek VIT küldöt-
tével. Mosolyogva említi a díszesek ünnepségét, ahol őt je-
lölték a varsói VIT-re. Aztán abbahagyja a beszédet, mert 
hívja a kötelesség; — a munka. Elszakad egy szál, csava-
rodik a fehér szalag, ha nem vigyáz, elszakítja a többit is. 
Hamar végez a befűzéssel, de a másik gépnél is akad már 
dolga. Különben fél esztendeje dolgozik az előfonóban és 
ott is ugyanilyen becsülettel látja el munkáját, mint a sza-
lagegyesílőben, ahol megszerezte a Munka Érdemérem ezüst 
fokozatát. 

Kis idö múlva, azért ismét folytatja, s emlékezik: 
•— A kultúrteremben tartottuk a DISZ-gyűlést. Ültem 

a többiek között, de olyasmire nem gondoltam, hogy ekkora 
megtiszteltetésben legyen részem. 

— Milyen érzés volt, mikor köszöntöttek és elfogadtak 
a fiatalok küldöttnek? — veti közbe Acsádi Mihályné, a 
Textilművek DISZ Bizottságának titkára. 

— Nem is tudom, hogy mondjam el — szól Bakacsi 
Júlia. — Nagyon meglepődtem és hirtelen nem is tudtam 
mivel érdemeltem ki ezt a bizalmat. 

— Mivel? Bármire kértünk, azért, hogy szabadságharcos 
titkár vagy, szívesen segítettél és te vagy a legjobb dolgozó 
a díszesek között. Az előfonóban is mindig jól dolgozol, — 
mondja Acsádi Mihályné. 

— Iparkodom — válaszol szerényen Bakacsi Júlia. —• 
Ellátom a gépeket, ahogy tőlem telik. 

Példás rendben sorakoznak a „kannák" a gép mögött 
és tiszta, rendes mindkét gépe környéke. Ez egyik előfel-
tétele a jó munkának. S Bakacsi Júlia az előirt 9 kilométer 
előfcnal helyett naponta 9.3 kilométer előfonalat készít. így 
készül ő a világ ifjúságának varsói találkozójára. 

Az üzem fiataljai pedig VIT műszakot terveznek, hogy 
ennek eredményével üzenjék a Varsóban összegyűlő fiata-
loknak. Békét akarunk! 

Csongrád megye második az alkotmány ünnepe 
tiszteletére kezdeményezett begyűjtési 

versenyben 
Az alkotmány ünnepe tisz-

teletére kezdeményezett ál-
lat- és állati te rmékek be-
gyűjtési versenyben élénk 
vetélkedés folyik a megyék 
között. 

A verseny állása jelenleg 
a következő: 1. Győr, 2. 
Csongrád, 3. Komárom. 4. 
Békés, 5. Vas, 6. Szolnok, 7. 

Veszprém, 8. Pest, 9. Nóg-
rád, 10. Zala, 11. Tolna, 12. 
Somogy, 13. Heves, 14. Bor-
sod, 15. Hajdú, 16. Szabolcs, 
17. Baranya, 18. Fejér, 19. 
Bács megye. 

Szépen kibontakozott a 
termelőszövetkezelek, közsé-
gek és járások párosverse-
nye is. 

Híreh a szovjet életből 

ÍJj u t a k o n 
Kazahsztánban, a Kara-Kii-kerületi Vorosilov-kolhoz 

földjein már zúgnak a kombájnok — aratják a búzát. Az 
egyik táblát az ősszel T. Sz. Malcev módszere szerint — 
kormánylemeznélküli ekékkel szántották föl 40 centiméter 
mélyen. Tavasszal jól elmunkálták, s bevetették búzával. Az 
eddigi eredmények azt mutatják, hogy ez a tábla egy-egy 
hektáron 40 mázsával ad nagyobb termést, mint a többi 
tábla, amelyeket a régi módszerek szerint készítették elő 
vetés alá. : 

í ' j k a p á s t r a k t o r 
A zöldségtermesztési tu-

dományos kutatóintézetben 
olyan t raktor t szerkesztet-
tek, amelyre a munkagépe-
ket nem hátul, hanem elől 
kell rákapcsolni. Ennek az 
az előnye, hogy a traktoros 
maga lá t ja el a munkagép-
kezelő feladatát is. Az ú j 
kapás t rak ta r több min t 100 

kilogrammal könnyebb, a 
hozzá legjobban hasonló 
»HTZ—7* traktornál . A trak-
toros két hidraulikus kap-
csolókar segítségével szabá-
lyozza a rákapcsolt munka-
gépeket. 

Az ú j gép mintapéldányát 
most próbálják ki a gyakor-
la tban, ' "'•' 


