
Csütörtök. 1958. május 15. 

A lakosság támogatására is szükség van I Mit tapasztaltak a takarékossági őrjáratok 

a szabadtéri játékok felújításához 
A Hazafias Népfrontnál bizottság alakult e jelentős kulturális ügy 

támogatására 

A Hazafias Népfront leg-
utóbbi elnökségi ülésén 
született meg az a kezde-
ményezés, hogy a mozgalom 
lehetőségeihez képest ad-

' jon maximális segítséget a 
szegedi szabadtéri játékok 
felújításához és ennek meg-
felelően fogja egybe a kez-
deményezést támogató tár-
sadalmi erőket. Már itt el-
hangzott, hogy nagyon sok 
olyan feladat és lehetőség 
kínálkozik, amelyben a vá-
ros lakossága segítségére 
lehet a hivatalos testüle-
teknek. Az elnökségi ülés 
után hamarosan hozzálá-
tott a népfront városi bi-
zottsága a kezdeményezés 
valóraváltásához és a fel-
adatok megbeszéléséhez. 

Ennek szellemében teg-
nap, szerdán Szeged kul-
turális életében jelentős 
szerepet betöltő személyi-
séget hívtak össze, hogy 
kidolgozzák a társadalmi 
támogatás formáit és vá-
rosszerte megkezdjék a 
nagyarányú szervező 
munkát. 
Bevezetésként Korek Jó-

zsef, a városi tanács nép-
művelési csoportjának ve-
zetője tájékoztatta a jelen-
levőket az ügy eddigi elő-
rehaladásáról és a további 
tennivalókról. Elmondotta, 
hogy a szabadtéri játékok 
magasabb színvonalon tör-
ténő felújításának gondolata 
már erősen él a köztudat-
ban és az elmúlt esztendő 
alatt érdemleges lépések 
történtek a szegedi párt-
bizottság és a városi ta-

nács részéről a terv meg-
valósítása érdekében. A 
kormány — mint ismere-
tes — jóváhagyta a tervet 
és 

jelentős anyagi támoga-
tást szavazott meg kivi-
telezéséhez. 

Az állami támogatás mellett 
feltétlenül szükséges, hogy 
a város lakossága — amely 
fontos ügyének tar t ja a 
játékok felújítását — teljes 
készséggel 

részt vegyen a társadal-
mi munkában és anyagi-
lag is pártfogolja dédel-
getett tervét. 
A meghívottakból bizott-

ság alakult, amely magára 
vállalta, hogy akcióprog-
ram kidolgozása után haté-
kony segítséget nyújt a hi-
vatalos fórumoknak és 
gondoskodik arról, hogy az 
állam anyagi támogatását 
munkával és pénzbeli fel-
ajánlásokkal kiegészítse a 
lakosság. Ennek értelmé-
ben határozatot is hoztak 
több kérdésben. 

Baráti kör megszervezé-
sét kezdeményezték, amely 
a személyes anyagi támo-
gatással, társadalmi mun-
kával és más szolgála-
tokkal támogatja a szabad-
téri játékok felújításának 
tervét. 

A bizottságot a közeli jö-
vőben tovább szélesítik és 
a kidolgozott akcióprogram 
alapján konkrét feladattal 
bízzák meg annak tagjait. 
Már az első ülésen megkez-
dődött annak a gondolat-

nak a valóraváltása, hogy 
a népfront országos védnök-
ség alá helyezze a szegedi sza-
badtéri játékokat. A védnök-
ségben való részvételre 
olyan közéleti és művészeti 
személyiségeket kérnek fel, 
akik közismert pártfogói a 
művészetnek, vagy annak 
idején reprezentatív szemé-
lyiségei voltak az egykori 
szegedi szabadtéri játékok 
megrendezésének : 

A bizottság tagjai már 
első ülésükön szóvá tették 
és elfogadták azt az elkép-
zelést, hogy 

nemcsak magánembereket, 
hanem üzemeket és intéz-
ményeket is megnyernek 
a szegedi szabadtéri já-
tékok felújításának egyé-
ni és kollektív támogatá-
sához. 
Olyan javaslat is el-

hangzott a megbeszélésen, 
hogy a bizottságnak össze 
kell gyűjtenie a lakosság-
nak ehhez a nagy szegedi 
ügyhöz kapcsolódó ötleteit, 
javaslatait, véleményeit és 
a munkában messzemenően 
figyelembe kell venni azo-
kat. 

A népfront ez úton közli, 
hogy minden észrevételt 
szívesen fogad szóban, le-
vélben és telefonon. 

Usvanakkor már most kéri 
a lakosságot, hogy éljen az 
ügy támogatásának minden 
formájával. 

Már húszezren tekintették meg 
a kisipari szövetkezetek 

jubileumi kiállítását 
Á múlt hét végén — mint 

már írtunk róla — kezdő-
dött a megye kisipari szö-
vetkezeteinek látványos ki-
állítása, s azóta egyre nö-
vekszik az érdeklődés a be-
mutatásra került kiváló kis-
ipari termékek iránt. Vasár-
nap például több mint tíz-
ezren fordultak meg a Hor-
váth Mihály utcai kiállítási 
csarnokban és annak tágas 
udvarán, ahol mintegy öt-
ven ktsz képviselteti magát 
áruival. Szerda estig már 
húszezerre növekedett a lá-
togatók száma, ami érthető 
is. hiszen szebbnél szebb ki-
állított tárgyakat láthatnak. 
A közölt képeken szakmai 
első helyezést elért ktsz-ek 
gyártmányaiból láthatunk, 
de ezeken kívül is több száz 

kisipari alkotás gyönyörköd-
teti az érdeklődőket. A ki-
állítók között van például az 
Orvosi Műszerkészítő KTSZ 
is kiváló műszerekkel, a Tu-
dományos Eszközöket Gyár-
tó KTSZ szemléltető, élethű 
állatmodellekkel, s egyéb 
megtévesztően tökéletes 
utánzatokkal, a Tömegcikk 
KTSZ hasznos szerszámok-
kal, játékokkal, az Üveges 
KTSZ csillogó, díszes tük-
rökkel, üvegkészítmények-
kel, a Mérleges és Kazánko-
vács KTSZ mórlegekkel, s 
egyéb gépekkel, a Bőröndös 
KTSZ divatos kivitelű női 
táskákkal, a Fényképész-
szövetkezet mesteri felvéte-; 
lekkel és még sok más sze-: 
gedi és megyei szövetkezet. ; 

JÓL SIKERÜLT KLUBEST 
A TTIT-BEN 

A TTIT történelmi szak-
osztálya tegnap nagysikerű 
• klubestet rendezett. A klub-
: est keretében Karácsonyi 
• Béla Kossuth-díjas tanszék-
vezető docens "Ellenforrada-
l o m és konszolidáció a tör-
ténész fronton* címmel tar-
;tott igen értékes előadást, 
: amelyet több felszólalás egé-
szítet t ki. 

a Ssegedi Gyufagyárban 
és a% Építőipari Vállalatnál? 

Nem tréfa, nem túlzás, az 
ellenforradalom utáni idő-
ben igen sok üzemben még 
a becsületes munkások is 
eltűrték, hogy egyesek ra-
bolják, pocsékolják a közöst. 
Mióta megjelent a kormány 
takarékosságról szóló felhí-
vása, egyre nagyobb az 
olyan munkások tábora, 
akik már nem tűrik el mind-
annyiunk vagyonának mos-
toha kezelését, herdálását. 

A szakszervezetek kezde-
ményezésére szinte vala-
mennyi üzemben meghonosí-
tották a takarékossági őrjá-
ratokat. Lássunk csak belő-
lük kettőt, vajon mit is ta-
pasztaltak. 

Q legapróbb hulladékot is 
hasznosítják 

Fehéren feketével bizo-
nyítják az egyik irodában, 
hogy milyen eredményekre 
tekinthet máris vissza a ta-
karékossági mozgalom a Sze-
gedi Gyufagyárban. Ahogy 
Nagy Lajos irodavezető ma-
gyarázza a számok értelmét, 
valóban életre kelnek azok 
és elébünk tár ják az üzem 
életének egy jelentős voná-
sát. 

Az egyik számoszlop visz-
szamenőleg áttekintést nyújt 
a rönkfa felhasználásról. Itt 
érdemes egy kissé megállni. 
A tervteljesítés mellett igen 
jelentős mennyiséget takarí-
tanak meg. Az év első hó-
napjaiban 195 méter fa ez a 
felhasználásra tervezett 
mennyiség 11,3 százaléka. 
Pénzben 40 795 forintot je-
lent. 

A rönkfa felhasználásnál 
mutatkozó megtakarítás csak 
első lépés a takarékosság-
ban. Törődnek itt minden 
hulladékkal, még a legap-
róbb, szinte fogpiszkáló 
nagyságút is hasznosítják, 
nem itt, hanem a Falemez-
gyár rostlemez üzemében. A 
repedt, a gyufagyártásra 
nem alkalmas rönkvégeket 
pedig a Kovács Bognár Szö-
vetkezet szállítja el. Itt még 
fel tudják ezt használni. 

A fán kívül igen sok ve-

Ma ifjúsági békegyűlés 
Ma, csütörtökön délután öt órakor a Magyar Kommu-

nista Ifjúsági Szövetség Szeged városi bizottsága ifjúsági 
békegyűlést rendez az Ifjúsági Házban. (Sztálin sétány 7.) 
A békegyűlésen az üzemek, hivatalok, intézmények, kerü-
letek és iskolák fiataljai, kiszistái vesznek részt. 

A békeharc időszerű kérdéseiről és a kiszisták fel-
adatairól a békeharcban dr. Lőkös Zoltánné, a városi 
KISZ végrehajtó bizottság tagja tart beszámolót. 

A Szegedi Április 4. Cipész KTSZ is első helyezést ért 
el a kiállításon. A képen divat0s férficipők láthatók, 
melyeket a Kígyó utcai méretes részlegben készítenek. 

Propagandisták 
ünnepélyes tanévzárója 

Tegnap, szerdán délután a 
Kálvin-téri pártházban a 
marxizmus—leninizmus kér-
dései tanfolyamok propagan-
distái ünnepélyesen fejezték 
be az 1957—58-as pártoktatá-
si évet. A marxizmus—leni-
nizmus kérdéseiből Szegeden 
96 tanfolyamot tartottak az 
üzemekben, hivatalokban, 
kerületekben és intézmé-
nyekben. A tanfolyamok 
hasznos munkát végeztek és 
elősegítették a fontos elmé-
leti és gyakorlati kérdések 
tisztázását. 

Az ünnepélyes tanévzárón 

a városi pártbizottság nevé-
ben Simon Béla elvtárs, az 
agit.-prop. osztály vezetője 
mondott köszönetet a pro-
pagandisták eredményes és 
odaadó munkásságáért. A 
tanfolyam vezetősége nevé-
ben Eperjesi Júlia elvtárs-
nő köszönte meg a propa-
gandisták tevékenységét. A 
tanévzárón részt vettek a vá-
rosi pártbizottság mellett 
működő oktatási ellenőrök 
is. A különösen eredménye-
sen dolgozó propagandisták-
nak könyvjutalmakat adtak 
át. 

A Szegedi Kárpitos KTSZ díjat nyert bordó színű, hol-
land foteljei és kanapéja. Valóságos remekmű, külön-

leges kivitelben készül. 
A Szegedi »Felszabadulás* Asztalos KTSZ nagy sikert 
aratott tömör-dió, telejényezett, kombináltszekrényeivel. 

gyianyagot is használnak a 
gyufa gyártásához. Ez igen 
értékes importanyag. Az 
üzem vezetői elmondják, 
hogy két évvel ezelőtt ezer 
doboz gyufához negyvenkét 
deka káliumklorádot hasz-
náltak fel. Tavaly negyven 
dekára csökkent ez a meny-
nyiség ezer doboz gyufánál. 
Az idén a tervezett felhasz-
nálás pedig 38 deka. Még ezt 
is csökkenteni tudták az 
első negyedévben 36 dekára. 
Természetesen ez nem ment 
a gyufa minőségének rová-
sára. Ez az ezer dobozon-
kénti két deka vegyianyag 
megtakarítása igen jelentős 
mennyiség ebben az eszten-
dőben. Már több mint 1500 
kiló. Hogy devizában meny-
nyit jelent, azt nem tudják, 
de bizonyára jelentős összeg, 
mert itt nálunk 10 500 forint 
megtakarítást jelent. 

Apróságok, melyek mégis 
sokra mennek 

Apróság, valamikor azt 
mondták, szóra sem érde-
mes, de mostanában mégis 
sok szó esik róla a Szegedi 
Gyufagyárban. A papírbálá-
kat régebben megtépték, ha 
be voltak szakadozva, mert 
így nem tudták használni a 
gépeknél. A hulladékot pedig 
a MÉH-nek adták. Most a 
bálákról óvatosan lefejtik a 
beszakadt papírtekercseket, 
hogy még felhasználhassák, 
ha másutt nem, a kereskede-
lemben csomagolópapírnak. 
A nem mérgezős robbanó 
papírzsákokat is feltüzelték 
eddig. Most ezeket is átad-
ják a MÉH-nek a vegyianya-
gokat tartalmazó bádogdobo-
zokkal, hordókkal együtt. 
Nem nagy összegek ezek, 
de nem mennek el mellettük 
közömbösen, mert a munká-
sok is jól tudják, hogy a sok 
kicsiből lesz — a nyereség-
részesedés. Az első negyed-
évben már mintegy 88 ezer 
forintot takarítottak meg. 

Az őrjárat során természe-
tesen találtak kisebb mu-
lasztásokat is. De jól tud-
ják, hogy ezzel, ha fel is hív-
ták a figyelmet, még nem 
tettek meg mindent. És nem 
is tárták fel a takarékossag 
összes lehetőségét. Ezért 
most takarékossági brigádot 
alakítottak. Ebben részt vesz 
minden üzemrész egy-egy 
képviselője s aztán összevet-
ve ismereteiket, tapasztala-
taikat rendszeresítik az őr-
járatokat, alaposan fel-
mérik egy-egy üzemrész-
ben a lehetőségeket, Igye-
keznek feltárni a tarta-
lékokat, hogy az eddigi sike-
rekhez újabb szép eredmé-
nyek sorakozzanak majd a 
Szegedi Gyufagyárban. 

Hiányosságok 
az ápitkozáseknól 

Nem baj, ha az őrjárat 
tagjai meglátják a jót is, és 
erről véleményt mondanak. 
De természetesen az sem 
baj, ha esetenként nem be-
szélnek a jóról és csak a 
hiányosságokat vetik fel, 
amelyeken javítani kellene. 
Ez nem baj, mert valóban 
ezért is van az őrjárat. Va-
lahogy így voltak a Csong-
rádmegyei Építőipari Válla-
latnál Gyólai István, Rácz 
Károly és Csánk Elemér, 
akik végigjárták a munka-
helyeket. Utólag jegyző-
könyvbe vették a tapasztal-
takat, de már ott helyben 
szóltak az építésvezetőnek, a 
művezetőnek, ha valami hiá-
nyosságot tapasztaltak. 

Űjszegeden a Bérkert sori 
iskola építésénél már munka-
kezdés előtt megjelentek, s 
arról győződtek meg, hogy 
hét óra helyett hét óra tíz-
kor kezdték a munkát. Töb-
ben, akik elkéstek csak fél-
nyolckor álltak munkába. S 
mit jegyeztek még fel a nap-
lójukba? Ezekre Zsák Miklós 
építésvezetőt és Mucsi Géza 
művezetőt is figyelmeztet-
ték. 

: | — Nem helyesen haszno-
sítják a téglatörmeléket. . . 
A vasbetongerendák elhelye-
zését falécek alátevésével 
készítik. Ezek eltávolítása 
aztán többletmunkát kíván. 
A betonkeverő-gépet mun-
kaidő után nem mindig tisz-

tí t ják ki. Most is nagy meny«i 
nyiségű beton kötött ma« 
meg a gépben. Természetesen 
ez csökkenti kapacitását^ 
még mindig sok a dúcolat-
lan gerenda a munkahelyen, 
A minőséggel sincs minden 
rendben. A nyers homlok-
zatú falazat, ablakfeletti víz-
szintes boltozatai nem felel-
nek meg a követelmények-
nek. Egy helyen le is kell 
majd bontani és újra építeni. 
Azt is tapasztalták itt, hogy 
feleslegesen mozgatják az 
állványokat. Jobban meg 
kell szervezni ezt a munkát. 

A Dózsa György laktanya 
átalakítási munkálatainál az 
őrjárat felderítette, hogy 
részben idomdarabok hiánya 
miatt, — mert nem szállí-
tották időben — öt szerelő 
munka nélkül töltötte idejét. 
Vas Tibor üzemvezető és 
Túri Pál főművezető azonnal 
utasítást is kaptak hogyan, 
miként szüntessék meg ezt 
a hiányosságot. Az építke-
zéshez teherautókkal szál-
lítják a cementet. Megállapí-
tották, hogy több zsák sza-
kadt volt és szóródott a drá-
ga építőanyag. A munkások 
úgy magyarázták, hogy már 
a vagonban szakadtak ki 
ezek a zsákok. A szerszám-, 
illetve szerelvényraktár ren-
detlen, áttekinthetetlen. Több 
helyen a szobafestés után 
vésték a kéményeket dugu-
lás miatt. Ezt elkerülhették 
volna, ha festés előtt a ké-
ményt megvizsgálják. 

Hz őrjárat tapasztalatainak 
megbeszélésével 

A Hajnóczi utcai építke-
zésen 330 munkás és 50 ta-
nuló dolgozik. Időben kezd-
ték a munkát, kivéve néhány 
vidéki segédmunkást, akik 
vonatkésés miatt nem érkez-
hettek időben. A cementrak-
tár itt sem volt rendben. A 
malterosládában az ünnep 
előtti utolsó napon benne 
hagyták a maltert. Az áll-
vány építését sem találták 
szabályosnak. Erre figyel-
meztették az építésvezetőt s 
a művezetőt is. Hasonlóan 
rendetlenséget találtak a 34 
lakásos "F* tömb építkezé-
sén. Az "E« és a "D* tömb-
nél viszont a téglákat nem 
kezelik szakszerűen, ami 
miatt sok a törés. 

Az őrjárat során több hiá-
nyosságot tártak fel, ame-
lyek megszüntetésével sok 
pénzt takaríthatnak meg, 
csökkenthetik az építkezé-
sek önköltségét. Elmondták 
ugyan az építésvezetőknek, 
művezetőknek az őrjárat 
tagjai, hogy mit tapasztal-
tak, de csak akkor lesz iga-
zán eredményes az őrjárat, 
ha most a művezetők és 
mesterek megbeszélik a ta-
pasztalatokat a munkások-
kal is, s közösen összefog-
va látnak hozzá a feltárt 
hibák megszüntetéséhez. 

A 60 éves 
Radnóti Gimnázium 

ünnepségei 
Idén ünnepli fennállásának 

60. évfordulóját a szegedi 
Radnóti Miklós Gimnázium. 
Ebből az alkalomból május 
18-án, vasárnap egész napos 
jubileumi ünnepségekre ke-
rül sor. 

Délelőtt 9 órakor a Beloi-
annisz téren ünnepélyesen 
megkoszorúzzák a mártírha-
lált halt szegedi költő, az 
iskola névadójának, Radnóti 
Miklósnak emléktábláját. 
Utána 10 órakor a jubile-
umi emlékünnepélyt tar t ják 
meg a Szabadság Filmszín-
házban. Ünnepi beszédet 
dr. Bánfalvy József, a Rad-
nóti Gimnázium igazgatója 
mond, majd utána gazdag 
kulturális műsor következik. 
Déli 12 órakor az iskola 
épületében emlékkiállítást 
nyitnak meg. Délután 4 óra-
kor az öreg diákok részé-
re osztálytalálkozót tartanak, 
majd az iskola udvarán 
sportbemutatóra kerül sor. 
Este 7 órakor kezdődik az 
iskola jubileumi bálja. 


