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P á r t é l e t

Miért késik Szegeden a második ötéves terv
nyilvános vitája ?

Fények és árnyak
A Szegedi Kenderfonógyár
vezetői közül néhányan méltánytalannak tartják. Ihogy az
újságok üzemükről kevés jót,
és sok bíráló cikket írnak.
Felhozzák példaként a más
üzemekről írott
riportokat,
s elmondják, 'hogy ők is dicsekedhetnek néhány eredmennyel, például tízszer lettek élüzemek. övék a vándorzászló, s az újítási mozgalom
ma már lassan

A Szegedi
ú iitómozea

Kenderfonógyár
Imában

nak. s csak gondolom szerint
vezetik be őket. Május 1-én,
de az előtte való nap is
ugyanis munkaszünet volt. s
így nem adhattak be újítást.
E kicsi, de mégis jelentős
hibák mellett fel kell vetni
azt is. amit joggal kifogásolnak a dolgozók, hogy kevés
a női újító. Vegyük példának Balatoni Jánosné újítását. Beadási napja február
28. Márciusban
kísérletezés
céljából átadták a műhelynek, s mind a mai napig

s ez összeget is túllépték;
Márciusban több mint 50 újítást készítettek el, a kiadás:
meghaladta a 23 ezer Ft-ot. A
Jutaárugyár ezért, mégis megkapta a kitüntető élüzem cízete. A párt és a kormány — megvitatásra szánt idő gvor- a párttitkár elvtársnő a kényeimet, sőt az iparágon belül
levonta az első ötéves terv fo- san halad, égető szükség van mesebb megoldást választva, úgy
elnyerte mint első a vándorgyatckosságaiból a tanulságot— arra, hogy ebben a hónapban vélekedik, hogy a munkásokközászlót. Ezenkívül a miniszegyütt tervez a néppel, azt minél több hasznos javaslat és zömbösek, nem mondják el és
térium dicséretben
részesíakarja; hogy mielőtt törvénnyé bírálat érkezzék a pártbizottság- különösen nem Írják le vélemétette az üzemet és 400 forinttal jutalmazta az újítási feválik nagy nemzeti programunk, ra, vagy a
Délmagyarország" nyüket. Elmondja a párttitkár,
lelőst.
vitassák azt meg alaposan a szerkesztőségébe; Éppen ezért hogy 1950 óta nagyon kevés be
dolgozó tömegek; Az irányelvek nagyon sürgősen kell cselekedni, ruházást kapott az üzem, s emiEgyetértünk azzal, ha a Sze*
mutatják, hogy ez a terv; amely nem szabad Pató Pál fejével gon- att többen fenntartással fogad- tömegmozgalommá vált.
gedi Kenderfonógyárban tanul*
a szocializmus alapjainak lcra* dolkodni.
A
pártszervezetek ják a második ötéves tervet is.
mányozzúk a rendeletet, takaré*
nem intézkedtek,
kására hivatott hazánkban, jól egyénenkint beszélgessenek a Vajon így van-e ez? Nem hisz- Mindezek igazak, s ha már
koskodnak
a pénzzel, de ugyan*
átgondolt, reális; erőforrásaink dolgozókkal; magyarázzák meg sziik. Nehéz elképzelni a közöm- felhozták ezt. említsük meg, pedig a szakemberek vélemé- akkor joggal vetjük fel, hogy
hogy ez évben megnőtt az
gondos felmérésén alapuló, meg- nekik, hogy az ő véleményükre bösséget az olyan munkások réújítók száma, s a grafikon- nye szerint az újítás azonnal
valósítható terv; A párt mégis is feltétlenül számít a párt, mi* széről, akik mindig lelkesen dolne az újítások rovására
ra. melyet kicsire terveztek, bevezethető. Egy másik pélazt mondja; hogy az ország gaz* előtt a kormány törvénybe ik- goznak és jóminőségű munká- alig-aiig fér rá a jelző vonal. da: Pozsonyi Gizella még jategyék ezt.
déinak; a tömegeknek megkér* tatja a második ötéves tervet.
jukkái, export-terveik teljesítéséújítási
javaslatot
A gépek között a dolgozók BT*
dezése nélkül nem lehet törve*
Kerékkötője a vita kifejlődő* v e l jó hírnevet szereztek Sze- Áprilisban 55 újítás bizonyít- anuárban
d
o
t
nyesíteni, hiszen a munkások; s £. nck a z jS; hogy a munkások gednek és üzemüknek külföldön ja, hogy a technika fejleszté- a z z a lt hbe. de ezt félretették ról is beszélgetnek, liogy nem
sét szem előtt tartják az üzem
- <>gv Palárvi Gyula és mindenki újíthat még a Szegedi
dolgozó parasztok; értelmiségiek m £ g n e m ; s i n e r ; k üzemük távla* is. De, ha néhányan mégis kételdolgozói, s egyre inkább tö- társa már 1955 augusztusá- Konderfonóban. Tényekkel alá*
rengeteg hasznos tapasztalatot; t j tervét; A Szegedi Kenderfo* kednek, éppen a pártszervezet rekednek a termelékenység ban élt ilyen
javaslattal.
vagy jogos kifogást tehetnek; Agyárban példáid elmondják a kötelessége megmagyarázni, hogy emelésére. Megemlítésre mél- Előbb ezt kell kikísérletezni, támasztani ezt nehéz lenne, de
amelyeknek
figyelembe vétele dolgozók; hogy szívesen liozzá* a második ötéves tervet az egész tó az is, hogy az üzem dol- csak azután kerülhet sor azért egy példát: Antal József, a
csak tökéletesítheti a tervet.
szólnának az új ötéves tervhez; dolgozó nép magáénak érzi, s gozói közül ez évben 6 újító Pozsonyi Gizella újítására. Szegedi Jutaárugyár dolgozója
Alindennck ellenére Szegeden d e még nem tudják, hogy 1960* megvalósítására ez a legfőbb nő. Ennyit talán egész rövi- Nem vitás, hogy ez hátrál- átadta újítását a Szegedi Ken*
még kevés ember hallatta szavát j g m ; t k e n gyártania az üzem* biztosíték. Az embereket taní- den a Szegedi Kenderfonó- tatja az újítás tömegmozga- derfonógyárnak. Az újítás lénye*
nyilvánosan; Alig vannak néliá* n c k > kapnak-e új gépeket, vagy tani, nevelni, bátorítani kell vé- gyár
újító
mozgalmának lommá válását és igen sokan ge balesetelhárítás. A fonógépek
nyan, akik az üzemi faliújságo* s c m . E n élkül pedig — igaza van leményük nyílt kimondására is, eredményeiről. A fények mel- csak legyintenek, amikor az fogaskerck-védőburkának lenyi*
kon, vagy a helyi pártsajtóban jjrJögh János elvtársnak; a tehát a pártszervezet ne feled- lett azonban nem szabad el- újításokról kérdezik őket;
tásakor piros lámpa figyelmezteti
vitatkoznának a második ötéves pártbizottság titkárának *-* szin- kezzék meg erről a feladatáról, hallgatni az árnyakat,
sem,
Az üzem vezetői
szerint a dolgozókat, ne indítsd be a gé*
terv irányelv-tervezete felett, ke* t e I e l le t e tlen érdemlegesen véle*
Nem a dolgozók közömbösek melyek még mindig gátjai a rendet teremtettek az újító- pet. Erischmann Sándor főtech*
vesén küldenek javaslatot a párt* m £nyt mondaniok még a mű* a második ötéves terv iránt, ha- mozgalomnak;
mozgalomban. Ez a rendte- nológus e jó újítást azzal vetette
bizottságokhoz;
s z a k j vezetőknek is. Hasonló kö* nem a pártszervezetek nem volremtés bizony csak
el, hogy kiéghet a piros lámpa;
Többször bírálat érte már
Nevetséges az ilyen elutasítás;
a kezdet kezdete.
^ Felületcsen úgy lehetne meg* r ü] m ények akadályozzá a szé* tak elég frissek; öntevékenyek a Szegedi Kenderfonógyárat
tegyék duplán a
lámpákat
ítélni a helyzetet, hogy a sze* ] esk örű nyilvános "vitát a Kon* az irányelv-tervezet ismertetésé— két lámpa egyszerre nemigen
gedi dolgozók nem gondolnak az z e r v gyárban és még néhány ben, a vita kibontakoztatásában, azért, mert lelketlenül, nem- Ahol több mint nyolc hónaország gondjával. Pedig egyálta* üzemben. Ezen úgy lehet segí- Ezt a hibát azonban lelkes, törődöm módon foglalkoznak P'S heverni hagynak egy úií- ég ki. — s már ez is bizonyítja;
tást és emiatt — a kísérlete- hogy a kisebb jelentőségű javasián nem erről van szó. A Kon- ; e n ;, k a az üzemek vezetői, párt- őszinte és sokoldalú agitációval a beadott újításokkal és
zés miatt — félre tesznek latokat
zervgyárban; ha beszédbo ele* sze rvezetci sürgetik a felsőbb meg lehet szüntetni, s akkor a
sokszor hónapokig
egv másik újítást, komoly higyedik két munkás, » harmadik szerveket, hogy minél hamarabb j a v a s I a t o k t ö m e g e é r k e z i k m a j d
„elfekszik"
bák mutatkoznak. Schuszter
lélektelenül kezelik
mondat utan a második oteves közöljék a beruházások összegét
, . . „ , 7,
a Pártbizottságokhoz,
tervhez lyukadnak ki. Köiesö- é s felhasználási tervét;
a
párt egy-egv jó javaslat; Az újí- elvtárs azzal magyarázza e
hosszú ideig tartó félrerakást, a vezetők;
VANNAK OLYAN pártszerve* Központi Vezetőségekhez, a sajtó tási könyv ma is arról be- hogy az üzemnek mintegy 20
nosen elmondják egymásnak:
E cikk is azt. mutatja; vannak
meg sem és a faliújság szerkesztőségekhez. szél. hogy bár ilyen bírála- ezer forintnyi pénzösszeg áll
helyeslik a tervezet vitára bocsá- zetek is; ahol még
eredmények a Szegedi Kenderfo*
tok elhangzottak, de a fotását, mert így magukénak ér*
az újítások
kivitelezésére.
ganatjuk nem
mutatkozott;
zik a dolgozók a tervet és naÜgy mondja, ezt meg kell nógyárban, de az árnyak még
A k i átvizsgálja az újítási
gyobb odaadással küzdenek a
mindig nagyok.
Nem túlzás
érteni az újságíróknak.
naplót, megállapíhatia. hogy
megvalósításáért. A DÉMA Cimegállapítani azt, hogy ezért
Igaza
van.
Az
újságírók
egy-egy
újítás
sorsa
bizonvpőgyárban Balogh Imréné tűző*
Városszépészeti, állathákat. A szabadjára entalan. Sokszor véleményezés ezt megértik de ugyanakkor elsősorban is a gazdasági vezenő május 7-én azt mondotta a
gedett jószágok játszóegészségügyi és még sok
nélkül fut két-három hóna- nem feledkeznek meg az 53. tők a felelősek. Fel kell vetni
párttitkárnak: „Sajnálom, hogy
tereket, fiatal fákat teszmás fontos szempont mipig, maid az egyik vélemé- M. T./1955-ös rendelet 31; azonban a pártszervezetek és a
nem lehetek odahaza délután. A
nek tönkre. A társadalmi
att
megengedhetetlen,
nyezést áthúzzák, ú j vélemérádió az új ötéves tervet maparagrafusának 7. bekezdésé- pártbizottság felelősségét is. Az
tulajdon védelme meghogy
városunk
füves
utnyezést kap. Oláh József elvgyarázza, s engem nagyon érköveteli,
hogy
minden
ről sem. amely kimondja, újítási napló rendszeres ellenőr*
cáin
állatokat
legeltestárs.
az
üzem
újítási
felelőse
dekel". A Szegedi Kenderfonójószágtartó szegedi lakos
hogy az újítások elkészítésé- zése megszüntetné mind az alaki
egy-egy
kért
újítást
hosszú
sünk.
Különben
ezt
törgyárban nagyon sok jószándékú
eleget tegyen az utcák,
ideig keres, s bizony előfor- re végzett túlóra nem számít hibákat, mind pedig az újítások
vényerejű
rendelet is
bírálat hangzik el a fonónők ajterek legeltetését tiltó
dul, hogy nem is találja meg. be a Munka Törvénykönyv lelketlen intézését. Szíves örö*
tiltja. Ennek ellenére nakáról, de valamilyen oknál fogrendeletnek. A kerületi
Vannak még apróbb alaki szerint engedélyezett, túlórágyon sok alsóvárosi, mótanácsok már több gazván nem akarjak papírra vetni
mest írnánk több jót a Szegedi
hibák is, melv*k
mosolyra
ravárosi
gazda
legelőnek
dát
megbírságoltak
a
tilmeglátásaikat, hogy el lehessen
ba. És említsünk meg még Kenderfonógyárról, különöskép*
fakasztják az embert. A naphasználja
az
utcát,
s
natott
legeltetés
miatt,
s
a
juttatni a Központi Vezetőséglóba az újítás
beadásának még egy példát: a Szegedi pen pedig annak vezetőiről, ha
rendelet megszegőit ezponta láthatunk külváhez. Május 8-án reggel a IV.
napja
például
így
szerepel: Jutaárugyárban is voltak ehután
még
szigorúbban
rosi tereinken legelésző
azok jobban rászolgálnának erre*
pártszervezet népnevelő-értekez1956. május 1. Ebből arra le- hez hasonló nehézségek. Itt
vonják felelősségre.
sertéseket,
szarvasmarletet hívott össze, ahol az elvhet következtetni, hogy a be- azonban éltek a lehetőséggel, A dolgozók becsületes munkát
társak — dolgozótársaik véleméadott újítások napokig
áll- a minisztérium az eredetileg végeznek, s a velük való törődés
nyét tolmácsolva — így beszélengedélyezett 9 ezer forintot a vezetők kötelessége ; : ;
tek: Nálunk majdnem mindenki

Ne legeifessünk az utcákon!

Vita a második ötéves terv irányelveiről

megérti, hogy nem futja több
új lakásra, mint amennyit a terv
előirányoz; de helyes lenne töb*
bet költeni az elhanyagolt, egész*
ségtelen lakóházakra. Némelyi*
ken csak egészen kevés javításira van szükség, hogy lakhatóvá
váljék;
,
Építőiparunk a felszabadu*
NAGYON IS foglalkoztatja te* lá s óta hatalmas változáson
hát Szeged dolgozóit az irányelv* ment át. A z újítómozgalom,
tervezet, csak az a baj, hogy amelynek döntő része volt a
mondanivalójukat nem
tárják fejlődésben, a
leglkíülönböhátran az üzem, a város, az or* z őbb beosztású
dolgozókat
szag nyilvánossága elé. Ennek foglalta
magába. Jobbnálegyik oka az, hogy a pártszer* jobb újítások láttak napvilávezetek egy kissé elaludtak az got, mérnököktől, technolóötéves terv ismertetésével, a yi- gusoktól, szak- és segédmunta megszervezésével. Erről tanús- kásoktól. A z újítások megvakodik az is, hogy az üzemi szem* lósítását nemcsak az újító1 él te tő agitáció még szinte sehol n a ! k járó díjazás sürgette, haf
sem mntntííi
mutatja he
be cikkek;
cikkek; raizok;
rajzok; n e i n főként
azok a„ megnövegrafikonok segítségével a köny* k edett feladatok, amelyek az
nyűiparra, Szeged íejlesztésére építőipar előtt tornyosultak.
vonatkozó számokat; adatokat;
A bölcsődék, óvodák, iskoPedig a Ruhagyárban is helye*
lák, kórházak, üzletházak,
sebh lenne, ha a faliújságról le*
lakóházak, ipari
épületek
szednék a múlt év őszén kifüg*
és a mezőgazdasági épülegesztett, megavasodott cikkeket
tek tömegei
jelentették
és helyükbe a második ötéves
ezeket a feladatokat.
tervet népszerűsítő írásokat, vi* ugyanakkor nőtt a nehéz- és
1 aanyagokat tennének. Az üzemi könnyűipar a kereskedelem
..x-iVü^nttcácr
megkezdte és
,_ a_ mezőgazdaság
, . . feladata
,„,„
pártbizottság már
jrvismcrteio összejőve*
oss/ejuve- .
, , ,,
Zní+őinar l é t s z á m ugyan a tervismertető
népnevelő-értekezletek
telek;
'
szervezését, de félő,
hogy
a teitoltesre sehonnan nem z széleskörű nyilvános vita sok* mrthatott. E g y ^ u h megöldása a munkafolyamatok gépestiese volt.
Az
építőipari
dolgozók
— A Petőfi-telepi Tömörgyorsan megértették ezt. Már
kény István Művelődési Ott- a második ötéves tervünket
hon vezetősége
szombaton megelőző időszakban
jobbnál-jobb termelékenyeste 7 órakor műsoros estet
ségű gépeket
állítottunk
rendez. Közreműködnek! a
munkába.
Belügyminisztérium
Csong- Ezek közül említésre méltó
rád megyei Főosztálya 15 tagú az autódaru, amely egy tonzenekara és a Büntető Intézet na súlyt 7 méter magasra 1
színjátszó- és tánccsoportja, perc alatt emel fel. Nagy előnye az is, hogy a szétszórt
ének- és hangszerszólistái. A mezőgazdasági építkezéseken
műsorban Dunajevszkij, Ka- is — ahol elektromos energia
csóh Pongrác, Kálmán, Sje- nincs — el tudja látni felpin művei, ezenkívül szavala- adatát. Egy perc alatt 1 tontok és egyfelvonásos jelene- na súly, 7 méter magasra —
ebből a rövid számadatból is
tek szerepelnek,

7 ezer forinttal

megemelte.

Förgeteg

Szilveszter

Mit adolt az árleszállítás ?

Gépek az építőiparban
megállapíthatjuk, hogy csak
ez az egyetlen építőipari gép
több fizikai munkás munkáját képes elvégezni! Vagy vegyük a vállalat dömpereit,
amelyek úttalan utakon 2.5—.
3 köbméter földet (vagy homokot) szállítanak rövid idő
alatt rendeltetési helyükre,
A dömperek
rakodásához
sem használunk fel minden
esetben emberi munkaerőt,
hanem
a kitermelt földet
i:
i „ viszi egy úgyszállítószalag
nevezett bunkerbe, amely alá
odaállhatnak
a
dömperek
(vagy egyéb szállítóeszközök)
és egy zsilip megnyitásával
'könnyen és gyorsan megrakodhatnak.
A munkafolyamatok gépesítését folytathatjuk a vállalati újításokkal.
Ilyen többek között a kézi
membránszivattyú gépi meg-

kezés helyszínére szállítani
ezekkel. Vállalatunk feladata
az új ötéves tervben még tovább növekedik. A növekvő
követelmények kielégítése a
vállalat műszaki vezetőit is
további problémák elé állítja,
Ezért tervbe vettük példáui
a talajfúrógép elkészítését is
amellyel az előgyártott villanyoszlopok
könnyen
és
gyorsan elhelyezhetők. Folyamatban van új vakolóeép be
•
• ... .
.... .
szerzese is, mert az eddigiekben használtak
működése
nem kielégítő.
A vállalat feladata clőgy ártótelep
létesítése.
Az
építkezések korszerűsítése, az
építőipar
idényjellegének
megszüntetése és az építkezések meggyorsítása a fokozott előgyártást követeli meg,
de vállalatunknak nem áll'
rendelkezésére
megfelelő

hajtásra átalakítva, az összeépítésre
fabakállváé p í t ő r e sszoruló
fabakállvázoruió
nyok helyett különböző méretűre
állítható csőéllvánvok.
csőállványok,
^
^
stb. Ugyan-akkor a szakipari
munkák gépesítése sem maradt el. így már géppel végezzük a parkettagyalulást, a
falmeszelést és a falfestéseket is.
Ű j ötéves tervünkben ezeket a gépeket meg kell sokszorozni,
mert a munkahelyek igényeit
ma sem tudjuk minden esetben kielégíteni. A napokban
kapott vállalatunk két Hoffher vontatót, két 6 méter
hosszú és 6 tonna teherbírású
elemszállító kocsival. A gépállomások teljesen előgyártott .épületeit fogjuk-az.épít*

anyag, fedezet. így az előgyártás, amely a korszerű és
gyors munka elengedhetetlen
feltétele,
a jelenleg rendelkezésünkre álló csekély anyagi fedezettel csak igen hiányosan és vontatottan fog megvalósulni.
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Ezek a hiányosságok a munka gyors és szakmailag jó kivitelezésének rovására mennek.
A vállalat műszaki dolgozói mindent megtesznek a
terv sikeres végrehajtása érdekében. De vannak olyan
feladatok is, amelyek a felettes szervek megértése nélkül rnegoldhatalanná válnak.
—
Király Lajos főgépész

Sok ezer forinttal nőtt a dolgozók vásárlóereje
A z árleszállítás óta sokszorosára növekedett a szegedi
árudák forgalma. A Ruházati
Bolt Vállalathoz tartozó árudákban naponta sok ezer forintot (takarítanak meg a vásárlók az árleszállítás következtében, ugyanakkor jóval
több árucikk fogy, mint azelőtt,
A vállalathoz tartozó cip5*
árudákban például — a boltok nagyságától függően —
átlagosan napi 150—350 pár
cipőt vásárolnak. A vásárlások 80 százaléka a leszállított
árú cipőkből történik. Ezeknél a cipőfélóknél 20—25 százalékos árleszállítás volt, tehát ugyanilyen
mértékben
növekedett a dolgozók vásárlóképessége. Ezek szerint
az elmúlt szombaton több
ezer forintot takarítottak
meg a vásárlók,
hogy csak néhány hozzávetőleges adatot nézzünk a sok
közül: a 16-os áruházban 5800
forintot, a 22-es áruházban
3700 forint.
Hasonlóképpen
megnövekedett a forgalom a vállalathoz tartozó divatáru üzletekben is. A hétfői napon három
divatáru boltban — a 19-esben, az 5-ősben és a 10-esben
— összesen közel 15.000 forintot takarítottak meg a vásárlók az árleszállítás folytán. De a legnagyobb megtakarítás a 27-es konfelacióüzlet vevőméi
mutatkozott,
mert itit például a szombati
napon imn.tegy-10,000 forint*

ra rúgott az az összeg, amit
a leszáll'tott árucikkek vá*
sárlásával — a régi árakhoz
viszonyítva — megtakarítót*
tak maguknak a dolgozók.
Még nincsenek összesített
adatok az árleszállítás utáni
vásárlások mértékéről, s így
reálisan fel sem tudjuk becsülni, hogy például az az
összeg mennyit tehet ki, melyet — az új árak mellett —
a szegedi boltokban a vásárlók
megtakarítanak.
De,
hogy kétségtelenül igen magas, azt az egyes ruházati
boltok kimutatásai is jelzik.
Hasonlóképpen bizonyítja ezt
a megsokszorozódott forgalom, és az a tény, hogy
a dolgozók
vásárlókedve
nem csökken, változatlanul
nagy tömegek keresik fel
az üzleteket.
A kereskedelem azonban
jól felkészült a növekvő keresletre. A
nagykereskedelmi vállalatok
raktáraiban
megfelelő mennyiségű
árukészlet biztosítja az üzletek
korlátlan forgalmát. Ha elő
is fordul, hogy
valamelyik
árudában egy-egy cikk pillanatnyilag kifogy — így például a napokban egy nagy
keresletnek örvendő ballonkabát-fajtát teljesen
széthordták a vásárlók —,
a
nagykereskedelem
napokon
belül pótolja a hiányt. Megnyugtató végül az a tény is.
hogy a leszállított árú cikkeket tovább gyártják az tize*
mek,
t

