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Komócsin Zoltán elvtárs Falujárók köszöntése Szegejden 
látogatása 

Zákányszéken 
Komócsin Zoltán elvtárs, 

az MSZMP Politikai Bizott-
ságának póttagja, a KISZ 
Központi Bizottságának el-
ső titkára, a megye ország-
gyűlési képviselője tegnap, 
pénteken délelőtt — amint 
lapunk más helyén közöltük 
— részt vett és felszólalt 
a szegedi járási pártbizott-
ság és a szegedi járási ta-
nács együttes ülésén. Dél-
után Komócsin Zoltán elv-
társ a megye és a járás 
több vezetőjének társaságá-
ban Zákányszékre látoga-
tott, ahol hosszas és szívé-
lyes eszmecserét folytatott 
az új útra tért dolgozó pa-
rasztokkal. 

Komócsin Zoltán elvtárs 
ma, szombaton a makói já-
rásba látogat, s eszmecserét 
folytat a szövetkezeti gaz-
dakkal. 

Tegnap, pénteken délután Szegeden, a Vasútforgalmi 
Technikum nagytermében ünnepélyesen köszöntötték azo-
kat a dolgozókat, akik a szegedi járásban odaadóan, fá-
radtságot nem ismerve segítették a mezőgazdaság szocia-
lista átalakuíását. Megyénk különböző munkaterületeiről 
összegyűlt fakujárókat a dolgozó parasztoknak adott test-
véri segítségnyújtásért meleg szavakkal üdvözölte Török 
László elvtárs, a Csongrád megyei pártbizottság első tit-
kára. 

Ezután a Szegedi Nemzeti Színház művészei szóra-
koztatták a megjelenteket. A művészi műsor után még 
sokáig együtt maradtak és beszélgettek a falujárók, akik-
nek a képviselői közreműködnek az új termelőszövetke-
zetek • megszilárdításában is. 

Elutazott a román szakszervezeti küldöttség 
A román szakszervezeti megtartott végrehajtó bizott-

kyldöttség, amely Gheorghe sági ülésén, s hazafelé 
Apostolnak, a Román Mun- utazva egy napot Budapes-
káspárt Politikai Bizottsá- ten töltött, csütörtökön este 
ga tagjának, a Román Szak- elutazott hazánkból, 
szervezetek Központi Taná- rfpIpeáció elutazása előtt 
csa elnökének vezetésével A d U e g a c l ° e l u t a z a s a e l o t t 

részt vett a Szakszervezeti fogadás volt a román 
Világszövetség Berlinben nagykövetségen, 

Növeli exportját 
a háziipari szövetkezet 

Idén 14 milliós tervet valósít meg 
A Szegedi Háziipari Szö-

vetkezet már a múlt évben 
hétszázezer forinttal növelte 
az exportermelését. s több 
mint kétmillió-hétszázezer 
forint értékű árut szállított 
külföldre. Az exportterv 
túlteljesítése a többi között 
annak is köszönhető, hogy 
növelték a termelékenysé-
get, ugyanakkor változato-
sabb, szebb kivitelben ké-
szítették külföldön keresett 
cikkeiket. Az áruk minősé-
gének javítása végett 

korszerűsítették a tároló-
helyiségeket, 

s modern felszereléssel lát-
ták el a kizárólag exportra 
termelő tűllrészleget. Módo-
sítottak néhány gyártási el-
járást. így például viaszkos 
táblás festéket alkalmaznak 
a régebben használt porfes-
ték helyett, kevesebb por-
nak, szennyeződésnek teszik 
ki a kényes,tüllterítőket. 

Idén még nagyobb export-
feladatai vannak a szövet-
kezetnek. 

A vcsszőkosárrészleg ka-
pacitását például már 
egész évre lekötötték. 

Új külföldi vevő is jelent-
kezett: Csehszlovákia, mely 
erre az évre 15 ezer ruhás-
kosarat rendelt. Az első szál-
lítmány, egy vagon áru ma, 
szombaton indul Prágába. 
A többi kosár mind nyu-
gati országba kerül: tízezer 
francia veknis-, százezer hú-
zott tálca-, tíz-tízezer boller-
és piaci karkosár egy esz-
tendő alatt. 

E megnövekedett érdeklő-
dés — tavaly ilyenkor még 
csak egy negyedévre szóló 
megrendelése volt a szövet-
kezetnek — nagyobb feladat 
elé állítja a dolgozókat. A 
kosárfonás nyersanyagát, 

a vesszőt már biztosítot-
ták: négyszáz mázsát vág-
tak le a szövetkezet bete-
lepített bérföldjén. 

Ezzel eleget tudnak tenni az 
exportigényeknek, de nem 
jut a keresletnek megfelelő 
mennyiségű kos^r belföldi 
szükségletre. Ugyanis nagy-
ban gátolja a háziipari szö-
vetkezetet, hogy nem tudja 
részlegét fejleszteni, mely-
nek központja Algyőn van. 
Több megértést várnának a 
helyi tanácstól, mely a kö-
zelmúltban is akadályt gör-
dített a szövetkezet házvá-
sárlása elé, pedig itt új mű-
helyt akartak berendezni, s 
kosárfonó tanfolyamot indí-
tottak volna a helyi lakos-
jelentkezők részére. 

Az egyéb részlegek is ma-
gasabb tervet teljesítenek 
az idén. A nyugati exportra 
gyártott tüllterítőkből száz-
ezer forint értékűvel készí-
tenek többet az első évne-
gyedben, mint a múlt év 
hasonló időszakában. Sőt, az 
idei gyártmányokat változa-
tosabb népi motívumokkal 
díszítik, hogy még jobban 
kielégítsék az isénveket. Üi 
be a norvégkötésű kesztyűk 
gyártásánál, melyeket szín-
színeket. mintákat vezetnek 
téri kizárólag külföldi pia-
con értékesítenek. 

Kielégítik a közelmúltban 
jelentkező új vásárló: a 
Szovjetunió igényeit is. 

Ebben az évben már a hím-
zett, varrott bébiruhák hat-
van százalékát a Szovjet-
unióba exportálják, s ebből 
az első negyedévben 150 ezer 
forint értékűt gyártanak a 
tervezett 110 ezer forintnyi 
helyett. 

A szovjet, cseh, nyugat-
német, belga, kanadai és 
egyéb exporton kívül a há-
ziipari szövetkezet nagyér-
tékű árut termel belföldi fo-
gyasztásra is. 

Az egész évi terve 14 mil-
lió forint, 

ezen belül több mint tíz-
millió forint értékű a hazai 
cikk — noha az export idén 
is emelkedik, tgy például 
hatszázezer forint értékű 
hímzett bébiruhát, s nagy 
mennyiségű férfi és női kö-
töttárut, s egyéb cikket 
gyárt a szegedi háziipar a 
belkereskedelemnek. A kö-
töttáruk között idén megje-
lennek a kártolt, és fésűs-
gyapjúból, valamint a mű-
anyagból készült kulikabá-
tok, olaszkák, blúzok, puló-
verek cs egyéb divatcik-
kek is. 

Munkafelajánlás 
műhelyenként 

L. dolgozók már ismerik 

fogókat. 

Nyolcvan százalékkal 
több árut 

T é l i c s e m e g e a k ö z ö s g a z d a s á g b ó l 

Jó alapra épü lnek 
a do lgozók munkafe la ján lása i 

a Kézi§zerszámgyár3ian 
Minden műhely minden munkása részt vállal a felajánlásokból 

Az elmúlt év második fe- Az intézkedési terv első párt- és tömegszervezetek i3 
lében igen gyakran került fejezete a műszaki felada- részt kértek. Vállalták, hogy 
szóba az új év termelésének tokát — szám szerint 69-et a dolgozókkal ismertetik az 
problémája a szegedi üze- rögzíti. Megvalósításukkal üzem előtt álló nagy fela-
mekben. Nemcsak vezetők, a a kézi munkát egyre inkább datokat, s mozgósítják őket 
munkások is töprengtek kiszorítják majd a kisgépek a jó munkára. A szakszerve-
azon, hogyan tovább. A Sze- és félautomaták. Ezek kons- zeti bizottság az idén lénye-
ged! Kéziszerszámárugyárban truálása, üzembehelyezése az gcsen nagyobb gondot for-
is mozgalmas volt az élet. üzem műszaki dolgozóira és dít a munkaversenyek meg-
A gyár műszaki gárdája, a munkásaira vár. Ezzel lénye- szervezésére. 
TMK műhely egy emberként gesen megkönnyítik majd a 
fogott össze, hogy a jövő, munkát és jelentősen emel-
az ötéves terv sikeres telje- kedik a termelékenyság. 
sj'tése érdekében 73 régi ma- A normarendezéssel kap-
rógépet átalakítson és üzem- csolatban egy sor igen főn-
be helyezzen Ezekkel ma tos tennivalót tartalmaz az az intézkedési tervet, s most 
már a kábelgyári új részleg- intézkedési terv. Többek kö- üzemrészenként beszélik 
ben nyugati és távolkeleti zött minden műszakit, te- meg, hogyan lehetne a mun-
exportra készítenek 150 és chnikust, művezetőt, mérnö- kát még jobban megszervez-
200 milliméteres kombinált- köt és a főmérnököt is fe- ni, a termelékenységet emel-

lelőssé teszi a reális nor- ni. Már csaknem valameny-
mák kialakításáért. Fontos nyi műhely elkészítette fel-
feladatként jelöli meg a jó ajánlását, az intézkedési terv 
munkafeltételek megteremté- alapján. Az üzem vezetőinek 
sét, hogy mindig elegendő értesülése szerint mindenütt 

Az elmúlt évben 16 és fél nyersanyag, félkészáru áll- első helyen szerepel a mun-
millió forint értékű árut jon^a dolgozók rendelkezésé- ka minőségének növelése, a 
gyártott az üzem. Már év re. Leszögezi, hogy a mun- termelékenység emelése, 
végén tudták, hogy az idén kaügyi osztálynak továbbra Egyedül a precíziós öntöde 
80 százalékkal több árut kell is kötelessége rendszeresen készül mennyiségi vállalást 
készíteniük, mint tavaly. Ez "fényképezni* a munkanapo- tenni. A tervben két és fél 

kat. millió forint értékű áru ké-
; szítés szerepel. Az itt dolgo-

Irallan törvény zók véleménye szerint ezt 
egy millióval meg lehet 

Az üzemben íratlan tör- emelni, mert az öntvények 
veny, hogy munkakezdés jránt más üzemek részéről 
elott 5 perccel mindenki a ; s j g e n n a g y a z érdeklődés. 

H „ . „ gépek mellett áll. Ezt nem a precíziós öntöde vállalá-
szakiak elkészítették' a gyár a z i n t é z k e d é s i terv írja elő, s a t természetesen csak úgy 
1961-es intézkedési tervét. a munkások akarata ez, mert tudja teljesíteni, ha új te-
Ezt ismertették a dolgozók- o k m a g u k ellenőrzik, bizto- chnológiai eljárást vezetnek 
kai, és kérték támogatású- f l l o t t " e a , ífltctel a zavar- be. Már elkészült egy új tí-
kat, mert megvalósításához t a l a " munkához. A terv vi- p u s ú nagy égetőkemence, 
sok-sok munkára, új techno- s z?nt kőtelezően írja elo a Ezt rövidesen üzembehelye-
lógiai eljárásokra, és nem muhelyírnokoknál való je- z i k és két óránként 46 kü-
utolsó sorban az üzem va- fentkezest. Igy a hiányzás- lönböző formát tudnak majd 
lamennyi dolgozóiának kez- r o 1 a z ° n n a l .tudomást szerez kiégetni, 
deményezésére és' önfeláldo- a munkaügyi osztály, s gon- Így épül, ölt formát a dol-
zó munkájára van szükség. d o s k " d b a t a helyettesítésről. g o z ók felajánlása az üzem 

Ez évben szabalyoztak az intézkedési terve alkotta 
úgynevezett reggelizés idejét fundamentumra. Most még 
is. Eddig a legkülönbözőbb napról-napra változtatnak a 
időben ettek a dolgozók, vállalás pontjain, ki ezzel, 
most a delelotti műszakban k i azzal toldja meg hogy 
reggel 8 órától 8 óra 10-ig, néhány nap múlva a terme-
délutan pedig 17 órától 17 ]é si tanácskozáson reális cél-
ora 10 percig tart az étke- kitűzéseket rögzítsen egész 
2X251 l d o- évi munkafelajánlássá. 

Az intézkedési tervben a H. Zs. 

A magyar kommunista mozgalom 
fontos dokumentumait találták meg 

a Szovjetunióban 

nagy feladat elé állítja a 
kéziszerszámárugyár munká-
sait, vezetőit, mert a terme-
lés 60 százalékát a termelé-
kenység emelésével kell el-
érniük. 

1960. negyedik negyedévé-
ben az üzem vezetői, a mű-

( S o m o g y l n é felv.) 

A baktól Felszabadulás Termelőszövetkezetben megkezdték a hónaposretek szedését. 
A melegházakból eddig több mint négyezer csomót kötöztek a szorgos asszonykezek 
— külföldre és hazai piacra — s előreláthatólag még 2—3 ezer csomó kerül a sze-

gedi üzletekbe 

Továbbfejlesztik az agrárfelsöoklatási intézményeket 
A Földművelésügyi Mi- náriumi épületeket. A Gö- Jelentősen fejlesztik adeb-

Rövid ideje magyar párt-
tól ténész-küldöttség tartóz-
kodik a Szovjetunióban. A 
küldöttség Moszkva és más 
városok archívumaiban, mú-
zeumaiban a magyar kom-
munista mozgalom történe-
tével kapcsolatos dokumen-
tumokat kutatja. 

Orosz Nándor, a Párttör-
téneti Intézet igazgatója a 
küldöttség munkájáról a kö-
vetkezőket mondotta az MTI 
moszkvai tudósítójának: 

-Munkánk lényegében há-
rom nagyobb korszak doku-
mentumainak felkutatására 
irányul. 

Újabb adatokat keresünk 

már eddig is értékes doku-
mentumok kerültek elő a 
szovjet archívumokból. Ed-
dig kevés forrásanyag állt 
rendelkezésre pl. a szovjet-
uniói magyar pártszervezetek 
munkájáról. A most feltárt 
anyag között nagyon sok je-
lentés, levél, beszámoló — 
— ezek egy része Kun Béla 
munkája — 

ismerteti az egyes párt-
szervezetek tevékenységét 
az 1918—21 közötti idő-
szakban, 

amikor Szovjet-Oroszország 
csaknem valamennyi na-
gyobb városában volt ma-

í lisztén um felsőoktatási in-
tézményei 1965-ig mintegy 
4500, az azután következő 
ötéves tervekben pedig elő-
reláthatóan még több mező-
gazdasági mérnököt bocsáta-
nak ki. A mezőgazdasági 
szakemberképzés így -kinö-
vi* jelenlegi intézményeit: 
korszerűsítésre, bővítésre, • új 
épületekre van szükség. 

A kormányzat a második 
ötéves tervben kerzken 
250 millió forintot fordít 
erre a célra. 
A mezőgazdasági mérnö-

kök és gépészmérnökök kép-
zésére szinte új egyetem épül 
öt esztendő alatt. Az Agrár-
egyetem központja továbbra 
is a gödöllői épület lesz: e 
köré emelik majd az új tan-

döllőre költöző gépészmér- receni, keszthelyi és ma-
nöki kar tanműhelyeket és gyaróvári akadémiát is.' A 
gépudvart is kap. összesen 

Az egyetem hatalmas 
három városban 
1120 diák részére kollégium, 

. . . . . , . . . . . továbbá új tanügyi épület-tömbéhez kapcsolódik s z á r n y ^ t 6 b b l a k á s é p ü l 

a debreceni akadémia új 
gépszínt, a keszthelyi sport-
telepet, a magyaróvári étter-
met kap. 

majd a három kollégiumi 
épület, amely ezer diák-
nak nyújt kényelmes ott-
hont. 

Két országgyűlési bizottság 
ülésezett pénteken 

Pénteken Egri Gyula el-
nökletével az Országházban 
ülést tartott az országgyűlés 
honvédelmi bizottsága. Az 
ülésen a Honvédelmi Mi-

Ugyancsak pénteken ült 
össze a parlament Gobelin-
termében az országgyűlés 
államigazgatási bizottsága is, 

ezéki, előadótermi és szemi- vetését tárgyalták meg. 
nisztérium 1961. évi költség- hogy megtárgyalja a taná-

csok 1961. évi költségvetését. 

gyar partszervezet. Ezek a 
arról, hogyan vettek részt szervezetek sok ezer volt 
a magyar hadifoglyok az magyar hadifoglyot neveltek 
oroszországi forradalmi kommunistává, a munkás-
mozgalmakban. a Vörös mozgalom aktív harcosává. 
Gárdában és a Vörös Had- Érdekes adatokra bukkan-
seregben, tak a legendás hírű első lovas 

hogyan dolgoztak a magyar hadsereg magyar katonáiról 
pártszervezetek az 1918—21 ls. Ennek a hadseregnek Bu-
közötti időszakban. Egy má- gyonnij marsall volt a pa-
sik csoport e spanyol pol- rancsnoka. 
gárháborúban harcolt ma-
gyar önkéntesekről fennma-
radt dokumentumokat igyek-
szik feltárni. A harmadik 
csoport a magyar partizán-
mozgalommal kapcsolatos 
emlékeket kutatja. 

A csoport munkájában a 
Párttörténeti Intézet, a Had-
történeti Intézet és a Parti-
zán Szövetség munkatársai 
vesznek részt. 

Igen nagy segítséget ka-
punk a szovjet hivatalos 
szervektől, mindenekelőtt 
a Marx—Engels—Lenin In-
tézettől. 

A dokumentumokon kívül 
igyekszünk összegyűjteni a 
munkásmozgalom veterán-
jainak visszaemlékezéseit is 
az. cgves fontosabb 
nyekről«. 

Most megtalálták a ma-
gyar pártszervezet egyik 
ülésének teljes jegyzö-
könyvét. 

Ugyancsak előkerült egy ki-
mutatás, amely közli, hány 
magvar internacionalista 
küzdött a Turkesztánbán 
harcoló vörös alakulatok so-
raiban. Egy másik lista az 
irkutszki internacionalista 
ezred magyar harcosainak 
névsorát tartalmazza. Nagy 
fontosságú dokumentumok 
kerültek elő a magyar vö-
röskatnnák parancsnoki is-
kolájáról is. 

A magyar kutatók előre-
láthatólag két hónapig foly-
tatják munkájukat a Szov-
jetunióban. A nagy tudomá-

esemé- riyos értékű anvag feldolgo-
zása természetesen még hosz-

A kutatók közlése szerint szabb időt vesz igénybe. 


