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Az ipar drága nyersanyaga: a fa N e m c s a k e g y Üzem p r o b l é m á j a 
A szegedi népi ellenőrzési bizottság ellenőrzi a fa 

takarékos felhasználását az üzemekben 
Igen jelentős összeget köl-

tünk ipari fa beszerzésére. 
Szegeden több üzem sok 
importból és belföldről szár-
mazó fát dolgoz fel. A népi 
ellenőrzési bizottság ezek 
közül a Falemezgyárban, a 
Bútorgyárban, és az Ecset-
gyárban folytatott vizsgála-
tot. A vizsgálat eredménye-
ként több javaslatot tettek, 
amelyek végrehajtásával 
jobban gazdálkodhatnak 
ezek az üzemek az import-
anyaggal, de a belföldön be-
szerezhető fával is. 

A Szegedi Falemezgyár-
ban végzett ellenőrzésnél 
kiderült, hogy 

az egyes erdőgazdaságok 
által szállított rönkfa mé-
retei. osztályozása nem 
megfelelő. 

Ezért a vállalat fürészüzeme 
sokszor nem tudja "kihozni* 
a tervezett mennyiségű és 
minőségű fürészelt árut. Az 

erdőgazdaságok, a június 
végi szállítási határidőt nem 
tar t ják be és csak ősszel 
szállítják le a bükk-gömb-
fát. Addig az erdőn tárolják 
azt és ez a körülmény nagy-
ban rontja a fa minőségét. 
A népi ellenőrzési bizottság 
ezért el járt az erdőgazdasá-
goknál, hogy a hibák meg-
szűnjenek. A falemez, bú-
torlapgyártásnál az anyag-
normák kedvezően alakul-
nak ebben az üzemben a 
népi ellenőrök megállapítása 
szerint. 

A Szegedi Ecsetgyár mint-
egy hatvan százalékban 
használ fel importfát, a 
többi belföldi. A kiutalás 
alapján feldolgozásra kapott 
fa minősége itt sem megfe-
lelő, méreten aluli, görcsös. 
A rossz méret és minőség 
folytán a feldolgozott fa 
mennyiségének mintegy 
nyolcvan, százaléka hulla-
dék, amit újból és újból át 

Az építkezések tervezési 
és kivitelezési hiányosságait 

vitatták meg a városi tanácsnál 
A városi tanács végrehajtó 

bizottságának kezdeményezé-
sére az építőiparral kapcso-
latban lévő szegedi vállala-
tok vezető szakemberei meg-
beszélést tartottak. A meg-
beszélésen a Szegeden folyó 
építkezések tervezési és ki-
vitelezési problémáit, a ki-
vitelezés során észlelt hibá-
kat vitatták meg. 

A városi tanács tervosztá-
lyának és más osztályok 
képviselői elmondották ész-
revételeiket a Szegedi Ter-
vező Vállalat, valamint a 
Tervező Szövetkezet munká-
jával kapcsolatban. A Csong-
rádmegyei Építőipari Válla-
lat, a Szegedi Tatározó Vál-
lalat, az Építőipari KTSZ 
kivitelezési munkáját is 
megbeszélték. 

A bérházépítkezéseken 
társadalmi munkában részt-

vett lakásigénylök közül né-
hányat meghívtak az értekez-
letre. Ezek elmondták ta-
pasztalataikat és kívánságai-
kat az épülő lakások beosz-
tásával kapcsolatban. Töb-
ben szeretnék, hogy ha a 
konyhákat nagyobbra mére-
teznék, az éléskamrára, mel-
lékhelyiségekre nyíló ajtó-
kat kifelé nyílókra alakíta-
nák át. 

Ez a tegnapi megbeszélés 
igen hasznosnak bizonyult. 
A városi • tanács mint épít-
tető, a tervező és kivitelező 
vállalatok napi munkájában 
jelentkező hiányosságok egy 
részét máris ki lehet küszö-
bölni. Az ú j lakások bérlői-
nek jogos és teljesíthető kí-
vánságait például az ú j bér-
házak tervezésénél majd fi-
gyelembe veszik. 

kell válogatni további fel-
dolgozásra. Ez a körülmény 
növeli az önköltséget a vál-
lalatnál. 

A népi ellenőrzés kifogá-
solta, hogy 

igen magas százalékot fa-
liak le az Ecsetgyárban a 
fa beszáradása címén. 

Javasolta a városi tanács 
ipari osztályának, hogy sür-
gősen rendezzék ezt a kér-
dést. A súly veszteségi .e-
írást az érkezett fa víztar-
talmához kössék, és ennek 
alapján megfelelő leírási 
kulcsot dolgozzanak ki. 

Egyébként a népi ellenőr-
zés megállapította azt, is, 
hogy az Ecsetgyárban nincs 
meg a fa tároló helyének 
kellő biztonsága cs felhívta 
az illetékeseket, sürgősen 
kerítsék el a tárolóhe'yet. 

Hasonló javas'atut lettek 
a Bútorgyárban lefolytatett 
vizsgálat során is. Itt is 
meg kell erősíteni a raktár-
helyiségek kerítését. 

A Bútorgyárban különben 
érdekes tapasztalatokra tet-
tek szert a vizsgálatnál. A 
Bútorgyár folyamatosan 
csak egyfajta hálószoba 
modellt k é n t , amelynek 
technológiáját a gyár felet-
tes szervei szigorúan előír-
ták. Sem anyngberiolgozás, 
sem esztétikai szempontból 
attól eltérni nem lehet. Ez 
a körülmény most bizonyos 
fokig 

hátrál tat ja az importfával 
való takarékosságot: 

a gyárnak mr.es módja a 
gyártásnál olyan részletmeg-
oldásokat kikísérletezni, 
amelyek során esetleg poz-
dorjalemezzel vagy más mű-
lemezzel lehetne egyes, szer-
kezetileg kevésbé fontos 
részeket helyettesíteni. A 
népi ellenőrzési bizottság 
most azt javasolja: engedje-
nek nagyobb teret a újítá-
sok és ésszerűsítés kibonta-
kozásának, mert a müleme-
zek felhasználásává) jelentős 
mennyiségű tát lehet meg-
takarítani. 

A z Újszegedi Kender-
Len-

szövő Vállalatnál sincs kü-
lönösebb baj a termeléssel. 
A munkások többsége — 
miután az utolsó ellenfor-
radalmárt is elkergették és 
nyilvánosan ki lett hirdetve, 
hogy a vezetőség lezártnak 
tekinti ezt az ügyet — 
nyugodtan és igyekvően dol-
gozik. De itt is szükség van 
olykor a legegyszerűbb igaz-
ságok megértetésére. Az üze-
mi párt-végrehajtóbizott-
ság tagjai sokat segítenek a 
gazdasági nehézségek megol-
dásában, ellenben a pártbi-
zalmiak és a felvilágosítás-
sal foglalkozó kommunisták-
nak csak körülbelül a fele 
•végzi el gyakorlatilag a rábí-
zott feladatot. Ilyen körülmé-
nyek között szinte nélkülöz-
hetetlen a művezetők, álta-
lában a műszaki vezetőgárda 
bátrabb tevékenysége és ál-
lásfoglalása. 

Igen ám, csakhogy az új-
szegedi nagyüzemben nem 
valami lelkesen végzi mun-
káját a művezetők egyrésze. 
Többen közülük régi sérel-
meket emlegetnek, amikor 
még mechanikusan és rend-
szerint a gép mellett dolgo-
zó munkásnak adott igazat 
a vezetőség, ha közte és a 
művezető között vita kelet-
kezett. Évekig a prémium-
rendszer sem volt megfelelő. 
Az igazgatóság állandóan a 
művezetőket mozgósította 
legelőször, ha egy-egy ter-
melési verseny megvívásá-
ról, vagy sz élüzem cím el-

Ma: 

lottósorsolás 
Ezen a héten ismét vidé-

ken rendezi a lottó sorsolá-
sát a Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság. A 33. játékhét 
nyerő számait ma, pénteken 
délelőtt 10 órai kezdettel a 
gyógyfürdőjéről híres Haj-
dúszoboszlón húzzák, 

nyeréséről volt szó. Amikor 
azonban a győzelem után 
megkapták a pénzt, a mű-
vezetőknek igencsaK leg-
utoljára és elég vékonyan 
jutott belőle. Előfordultak 
ilyen hibák kétségtelen. De 
az is igaz, hogy akikről szó 
Van. nemcsak emiatt kö-
zömbösek most a termelés 
és különösen a politikai 
kérdések iránt. Az ellenfor-
radalmi támadás idején ők 
is többnyire megzavarodtak, 
hibákat vétettek, s ennek 
terhe még ma is nyomasz-
tóan hat rájuk. 

Filhfíl a közömbösségből, 
tespedésből akar-

ja most kizökkenteni a mű-
vezetőket az üzemi párt-vég-
rehajtóbizottság és a válla-
lat igazgatósága. A párt v. 
b. tagjai külön-külön be-
szélgetnek velük, hogy mik 
a panaszaik, sérelmeik. Két-
ségkívül sokat javult a hely-
zet. Ma már a fizetés is job-
ban kifejezi a művezetők 
megbecsülését Amikor 
valamelyik munkás össze-
szólalkozik művezetőjével, 
akkor Molnár János igaz-
gató — eltérően a korábbi 
évek gyakorlatától — ala-
posan megvizsgáltatja, hogy 
kinek van igaza. Előfordult 
például olyan eset, hogy az 
egyik üzemrészben sokan 
panaszkodtak a főműveze-
tőre. Az igazgató azonnal le-
ment a gépek közé, össze-
hívta a munkásokat, oda-
hívta a főművezetőt is és 
szembesítette őket. Az ered-
mény az lett, hogy ki-ki el-
mondta, mi f á j neki, de 
ugyanakkor legtöbben sa já t 
hibájukat is elismerték. Utá-
na nem volt suttogás, nem 
beszéltek a főművezető háta-
mögött, mindenki tudta ha-
nyadán áll a másikkal. 

A sérelmek meghallgatása 
után üzemi párt-végre-
hajtóbizottsági ülésen vitat-
ják majd meg a művezetők 

fl Belkereskedelmi Minisztérium 
több mint százezer forintot biztosít 

a kereskedelem új formáinak 
bevezetésére Szegeden 

A magyar kereskedelmi 
delegáció Szovjetunióban 
tett látogatása után a Bel-
kereskedelmi Minisztérium 
egyre nagyobb gondot fordít 
a kereskedelem ú j formái-
nak — a gyors- és önkiszol-
gálási rendszer széleskörű 
elterjesztésére. Tekintve, 
hogy a magyar kereskede-
lemnek ilyen vonatkozásban 
még kevés a konkrét, gya-
korlati tapasztalata, a Belke-
reskedelmi Minisztérium 
anyagi támogatást nyújt több 
kísérleti ön- és gyorskiszol-
gáló üzlet létesítésére, a ke-
reskedelem és a vendéglátó-
ipar egyes ágaiban. Buda-
pesten már működnek ilyen 
kísérleti boltok. Most vidé-
ken is sor kerül majd ilyen 
üzletek létesítésére. 

A városi tanács kereske-
delmi osztálya már tervbe 

vette néhány ú j fa j ta üzlet 
létesítését. A Belkereske-
delmi Minisztérium keres-
kedelemfejlesztési és techni-
kai főosztálya közölte a vá-
rosi tanáccsal, hogy több, 
mint százezer forint támoga-
tást nyújt a kereskedelem ú j 
formáinak kikísérletezéséhez 
Szegeden. A fenti összegből 
és a tanács hozzájárulásából 
még ebben az évben élelmi-
szer-, cipő-, textil-, vala-
mint háztartási cikkeket áru-
sító üzletben valósítják meg 
a korszerű kiszolgálási mód-
szereket. 

A Belkereskedelmi Mi-
nisztérium e főosztályának 
képviselői egyébként meg-
elégedéssel nyilatkoztak a 
Kárász utcai gyorskiszolgáló 
bolt munkájáról és népsze-
rűségéről. 

Uj központi laboratóriumot létesítettek 
a Szegedi Orvc sludomanyi Egyetemen 

A Szegedi Orvostudományi Egyetemen csaknem egy-
millió-háromszázezer forintos ljöltséggel tíz helyiségből álló 
korszerű ú j központi laboratóriumot létesítettek. A labo-
ratóriumot a kísérleteket megkönnyítő ritka, értékes be-
rendezésekkel szerelték fel. Többek között beépítettek egy, 
a Német Demokratikus Köztársaságban gyártott, nyolc-
százezer forint értékű elektromikroszkópot, a Német Szövet-
ségi Köztársaságból beszerzett nagy teljesítményű ultra-
centrifugát, ú j típusú színképelemző-készüléket és sok más 
értékes műszert. A különleges berendezések elhelyezésére 
nagy gondot fordítottak. A percenként harminckétezret for-
duló ultracentrifugát például 18 cm-es betonvédőfallal vet-
ték körül, hogy így elejét vegyék a baleseteknek. Gondos 
munkát igényelt a különféle elektromos készülékek és ve-
zetékek felszerelése is. 

Az ú j műszereket a közelmúltban már sikerrel kipró-
bálták, s így az iskolai év kezdeten az új, korszerű labo-
ratórium az orvostudományi egyetem valamennyi kutató-
jának rendelkezésére áll. 

KOREA NAGY ÜNNEPE 
Miután a szovjet hadsereg 1945. augusz-

tus 15-én felszabadította Koreát a japán 
gyarmati elnyomás alól, Észak- és Dél-
Koreában két különböző úton indult el 
a gazdasági fejlődés. Dél-Korea gazdasága 
mindjobban az USA egyik éléskamrájává 
vált az amerikai megszállás miatt, ellen-
ben Észak-Koreában hatalmas lendülettel 
indult meg a termelés a lakosság érde-
keinek megfelelően. A földreform megte-
remtése, az ipar. a bankok és a kereske-
delem államosítása alapul szolgált a ter-
melés, a tudomány és a kultúra gyors fej-
lődéséhez. 

A liszinmanisták és az amerikai inter-
venciósok támadása óriási károkat oko-
zott a Koreai Népi Demokratikus Köztár-
saságnak. Az ország kohó- és vegyipari 
üzemei, erőművei csaknem teljesen el-
pusztultak, s ugyanilyen sorsra jutott na-
gyon sok kulturális és tudományos intéz-
mény. Rombadőlt 28 millió négyzetméter-
nyi lakóterület és a mezőgazdaság is sú-
lyos károkat szenvedett. 

A lakosság azonban a fegyverszünet 
megkötése után nyomban hozzáfogott az 
újjáépítéshez. A Szovjetunió, a Kínai Nép-
köztársaság és más szocialista országok 

segítségével óriási sikereket ért el a ko-
reai nép Sikeresen teljesítették a három-
éves tervet 1954 és 1956 között. Felépítet-
tek több mint 300 nagy és közepes ipari 
üzemet, aminek eredményeként 1956 vé-
gére a z ország ipari össztermelése nem-
csak elérte, hanem túl is szárnyalta az 
1949. évi állapotot. A háború után három 
év alatt több mint 13 millió négyzetméter 
alapterületű lakás, ezenkívül 338 taninté-
zet, 110 színház, filmszínház és múzeum, 
valamint 120 kórház és más egészségügyi 
intézmény épült fel. 

Korea dolgozó népe nagyon jól tudja, 
hogy hatalmas alkotóereje csak a felsza-
badulás eredményeként bontakozhatott ki. 
Az a tény, hogy megszűnt a kizsákmányo-
lás, és a marxista—leninista párt veze-
tésével a szocializmust építhetik, hallat-
lan erőt adott a munkásoknak, parasztok-
nak és az értelmiségieknek egyaránt. Ért-
hető, hogy a felszabadulás napja a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaságban is a 
legnagyobb nemzeti ünneppé lett. A szo-
cializmust építő dolgozó magyar nép azt 
kívánja a népi Koreának, hogy sikeresen 
teljesítse az 1957-ben elkezdett első öt-
éves terv célkitűzéseit is. 
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Kim Yung koreai kisfiú (második balról) pionirtársai segítségével lett jó tanuló. 
Szorgalmáért szép könyvet kapott jutalmul, amelyet kispajtásaival együtt boldogan 

nézegetnek. 

kérdését. Nagyon nagy szük-
ség van erre. Nemegyszer 
előfordult, hogy az igazgató 
által kiadott utasítás el-
akadt a művezetőknél, mert 
azoknak egynémelyike tel-
jesen közömbös volt az ügy 
iránt. Ez természetesen leg-
több esetben a termelés ro-
vására ment. Szögi Antal 
elvtárs, az üzemi párt-vég-
rehajtóbizottság ti tkára úgy 
jellemezte egyik-másik mű-
vezető magatartását, mintha 
semmi közül nem lenne a 
proletárdiktatúrához, sőt az 
üzemhez sem. Márpedig ez 
nem maradhat így. A mű-
vezetők közvetlen kapcsolat-
ban vannak a munkásokkal, 
ők ismerik legjobban, hogy 
kinek mi a legégetőbb prob-
lémája, amit orvosolni kell. 
Számos akció sikerét jórészt 
a művezetők biztosították 
eddig is azáltal, hogy oda-
mentek külön-külön az asz-
szonyokhoz és megérttették 
velük a dolog jelentőségét. 

Helyesen ^ 
vezetősége, amikor hozzáfog 
a sérelmek orvoslásához. 
Emelni kell a műszaki gárda 
tekintélyét, mert az ő mun-
kájukon sok múlik. Igaz, ma 
már egyik művezető sem 
mondja azt, hogy nem elég 
a fizetése, hanem olyasmi-
ket kifogásol, ami már nem 
fordul elő az üzemben. 

Ha valamelyik művezető 
régi sérelmeket hoz fel, azt 
akkor is szükséges megnéz-
ni, mennyire fordul elő, ha 
nem is tipikus a dolog. Az 
őszinteség és az alaposság 
ennél a munkánál nélkülöz-
hetetlen. Szovjet pedagógus 

üdvözli a szegedi 
eszperantistákat 
A hazánkban tar-

tózkodó szovjet pedagó-
gus küldöttség egyik 
részvevőjével, Semeno-
va Zinaida angolszakos 
tanárnővel találkozott a 
Csongrád megyei Esz-
perantó Bizottság titká-
ra, miután megtudta, 
hogy Semenova lenin-
grádi iskolájában az 
eszperantó nyelvet is 
oktatja. A szakmai be-
szélgetés után Semeno-
va elmondotta, hogy kö-
zépiskolai tanulói és a 
különböző kultúrottho-
nokban tartott tanfo-
lyam hallgatói részére 
ideiglenes eszperantó 
nyelvtant is kiadott, 
amely megjelenése után 
rögtön kifogyott. Most 
Rosztovban jelenik meg 
egy éven belül a negye-
dik eszperantó nyelv-
tan, ezt a kiadást már 
200 000 példányban ad-
ják ki. 

Véleménye szerint az 
eszperantó nyelv a le-
hetö legjobb eszköz 
más idegen nyelvek 
alapos elsajátításához. 
Eszperantista tanítvá-
nyai könnyebben tanul-
ják az angol nyelvet, 
mint akik előzőleg nem 
tanultak eszperantóul. 

A Szovjetunióban 
újabban, az 1954. év vé-
gi it hozott UNESCO ha-
tározat óta, terjed az 
eszperantó nyelv, de a 
VI. Moszkvai Világifjú-
sági találkozó is hozzá-
járult e nyelv népszerű-
ségiéhez. Semenova ta-
nárnő hangsúlyozta, 

: hogy lényeges az a tár-
t gyilagos és helyesen ér-
j tékelő cikk is az eszpe-
t rantóval kapcsolatban, 

amelyet a Nagy Szovjet 
Enciklopédia most meg-
jelent 49. kötete tartal-
maz. Egyébként ha-
zánkba való elutazása 
előtt Leningrádban már 
négyezren jelentkeztek 
az őszi eszperantó tan-
folyamokra. 

Szívélyes üdvözletét 
küldi a szegedi eszpe-
rantistáknak, akik a 
PACO című békemoz-
galmi folyóirat magyar 

t számait az elmúlt két 
| évben oly gazdag tarta-
| lommal és szép kiállí-
2 tásban tudták kiadni. 


