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A nehézségek ellenére aklh a Táncsics 
és az Üj Elet Termelőszövetkezet tavalyi 

gazdálkodásának mérlege 
Jóváhagyták a városfejlesztési tervet a harmadik kerületi 

Az eddigieknél még hatásosabban 
kell fellépnünk a társadalmi talajdon 

megkárosítói ellen 
A megyei és a városi vezető ügyész az eltenőrző munka 

aktuális feladatairól 
tanács tegnapi ülésén Terveink, kitűzött céljaink esztendőben, de különösen példát említsek —. amely 

A harmadik kerületi ta- génként. Földjáradék címén gazdáinak figyelmét, hogy e n e m kismértékben 1957-ben. szökött igen^ ma- nem tudott «™otadni 
nács tegnapi ülésén jóvá- aranykoronánként 10,40 fo- okuljanak a múlt év tapasz- g j M j W . ^ a ^ r v s z ^ gasra - ^ a j ^ n e s e f e k dául ^ ^ V u A 

lav.'Uák ki tahhok uö™h i gazdaságos a termelésünk,' szigorúbb lett az ellenőrzés, lopni attól a gazdától a leg-
r Z Í Z r m S i i i h »' hogyan igyekszünk nemcsak úgy csökkent fokozatosan ez könnyebb, aki nem tudja a munkaszervezésnél es a ^ ^ ^ h a n e m ^ ^ a s z á m mekkora a gazdasaga. Sür-

i kosán is gazdálkodni, s ho- Ez a problémának csak az gosen föl kellene számolni 
Több felszólaló rámutatott a SF™ küzdünk a pazarlás, a egyik oldala. A másik oldal, az új tsz-ekben a nyilván-

társadalmi javakkal való fe- hogy 1960-ban Csongrád me- tartasi bizonylatozasok ko-
ielőtlen és ésszerűtlen, sok- gyében bár lényegesen ke- rüli visszás és egyáltalán 
szor bűnös, önző célokat rej- vesebb volt a társadalmi tu- nem egészséges állapotokat, 
tö sáfárkodás ellen. Az el- lajdon sérelmére elkövetett Feltétele ez a tsz-ek ered-

munkafegyelem terén 
követett hibákat. 

el-

Tanácskozott a Könnyűipari 
Minisztérium kollégiuma 

A normarendezés tapasztalatait vitatták meg 
tizenhat gyárban végzett vizsgálat alapján 

Négy hónapon belül ma- minden gyárban kapcsolód-
sodszoir tűzte napirendjére nak a helye® normák kiala-
a Könnyűipari Minisztérium kításához. 

10,40 
hagyták a kerület 1961. évi rintot térít, 
városfejlesztési tervét. Ez- Ugyancsak aktív mérleg-
évben mintegy gel zárta gazdálkodását az 

három és félmillió t'orin- Uj Élet Termelőszövetkezet 
tot fordítanak a kerület- is. Az Uj Életnek fel nem 
hen városfejlesztési célok- osztható szövetkezeti va-
ra. gyona termelőszövetezetekben a ta-

Ezt az összeget részben a 1 millió 200 ezer forintra valy észlelt munkaegység-
községfejlesztési alapból, növekedett. hígítás káros következmé-
részben pedig költségvetési 1960-ban ez a termelőszövet- nyeire is. A vita után a ta-
felújítások címén biztosít- kezet saját erejéből majd- nács több határozatot ho-
ják. nem félmillió forintot ruhá- zott a kerületben levő ter-

A községfejlesztési alap zott be. Itt a munkaegység melőszövetkezetek munkájá-
legjelentősebb tételeit a Sza- értéke 28,78 forint. Földjára- nak további támogatására, 
badság téri óvoda már a dékra 12,40 forintot fizet- majd az állandó bizottságok 
múlt évben elkezdett bőví- nek. munkáját és a kerület egész-
tése, valamint a Szivárvány Felhívták a tanácsülésen ségügyi helyzetét vitatta 
utca aszfaltozásának befeje- a két termelőszövetkezet meg. 
zése képezi. Mihályteleken 
víztároló épül még az idén 
a kerület községfejlesztési 
alapjának terhére. Ugyan-
ebből az alapból biztosítják 
Ságvári telepen, a nemzetkö-
zi út baloldalán levő terü-
let házhelyrendezési tervé-
nek költségeit is. 

Részletesen foglalkoztak a 
tanácsülésen a kerületben le-
vő két termelőszövetkezet: 

s Táncsics és Uj 'Élet Ter-
melőszövetkezetek múlt 
évi munkájával és zár-
számadásával. 

Tavaly s.ok objektív aka-
dály hátráltatta a két ter-
melőszövetkezet munkáját. 
Földterületük a múlt év ta-
vaszán • nagyon megnöveke-
dett. Az újonnan belépett 
termelőszövetkezeti gazdák 
szétszórtan elhelyezkedő 
földjeit még nem vonhatták 
össze egységes táblába. Ez 
a körülmény akadályozta a 
föld művelését és több he-
lyütt lényegében még régi kis-
üzemi módszereket kellett 
alkalmazniok a szántóföldi 
gazdálkodásban. 

Nagy terméskiesést oko-
zott a tavalyi aszály is. 

Az új vezetőségek tapaszta-
latlansága is számos zökke-
nőt . idézett elő a munka 
megszervezésében. 

E nehézségek ellenére a 
Táncsics Termelőszövetke-
zet éwégi mérlege aktív. 
Jelenleg 

több mint másfél milliós 
fel nem osztható szövet-
kezeti vagyonnal 

rendelkezik ez a termelő-
szövetkezet. A növekedés fél 
millió Ft. Mintegy '/< millió 
Ft-ot ruháztak be gazdaságuk-
ba saját erejükből. A Tán-
csics Tsz tagjainak 28,33 fo-
rintot fizet ki munkaegysé-

ményes gazdálkodásának! 

Tartalmasabb 
nevelőmunkát 

lenforradalmat közvetlenül súlyosabb bűntettek száma, 
követő két esztendőben, 1957- mint például 1958-ban. 
ben és kisebb mértékben ugyanakkor azonban az el-
1958-ban, amikor az ország- követett összes ilyen jellegű 
nak minden gazdasági ere- bűntettek számának csök-
jét az ellenforradalom okoz- kenése kisebbmérvű volt az 
ta károk helyreállítására 1959-es évhez viszonyítva, 
kellett mozgósítania, nem mert elszaporodtak a társa-
tudtunk eléggé törődni ez- dalmi tulajdon megdézsmá- módját dr. Kárpáti Ferenc, 
zel a problémával. S ha sta- lására irányuló apróbb lopá- Szeged varos vezető ugyé-
tisztikai adatokat keresünk s o k > — _ sze is. 

A megelőzés biztosításá-
ban látja a kérdés megoldá-
sának egyedül lehetséges 

a társadalmi tulajdon sérel-

kollégiuma a normák felül-
vizsgálatát. 

Négy hónappal ezelőtt a 
normarendezéssel kapcso-
latos feladatokat határoz-

A legfőbb hiba azonban 
az, hogy eddig nem elég 
széles körben végeztek 
munkanap-fényképezést, 
veszteségidő-felmérést. 

ták mee a leeutóbbi ülé- A k o l l é g i u m tagjai szüksé-
sen pedig S £«!£ fsbek

 ^Uák, hogy elteried-
gyárban végzett vizsgálat a z e l l e ^ r 2 e s n e k e z a 

tapasztalatait vitatták h a ^ o n y . m o d a z e r e -* Az üzemekben tartott 
s" vizsgálatoknál azt tapasztal-

A megvizsgált tizenhat ták, hogy 
üzemben húszezren dolgoz- a dolgozók általában meg-
nak. s a normarendezés a értették a normarendezés 
munkasoknak csaknem felét szükségességét. 
e r i n f i - . Az intézkedéseket a gyárak-

A textiliparban az ipar- ban a munkások bevonásá-
igazgatóságok, a szakszerve- Val minden különösebb 
zet kepviselomek es a gya- zökkenő nélkül hajtják 
rak dolgozóinak bevonásé- végre. A normák rendezé-
val külön koordinálo bi- s ével egy időben általában 
zottsagot hoztak létre, amely emelik az alapbéreket. En-
hatekonyan segít a norma- nek eredményeként — ha 
rendezes előkészítésében, végrehajtják a normarende-
osszehangölja a tennivaló- késsel kapcsolatban számí-
kat. mtezkedesi tervet dol- tásba vett müszaki-szervezé-
gozott ki. Tóbb vállalatnál Si intézkedéseket — válla-
uzemszervezesi csoport ala- lati viszonylatban minimá-
kult, hogy a normarendezés- ijs a keresetcsökkenés, 
nel valóban a munkafegyel- Amennyiben pedig felszá-
mi, üzemszervezési lazasa- múlják a munkafegyelem 
gok felszamolasaval, műsza- lazaságából adódó veszteség-
ki intezkedesekkel növelhes- jdöket, vagyis a termelé-
sek a termelékenységet. A kenység' emelkedik 
gyarak intézkedési terveket minden vállalatnál rövid 

időn belül elérik a ko-
rábbi átlagbért, sőt meg 
is haladhatják a régebbi 
bérszinvonalat. 

»szarkálkodások* - _ M j n d e n r é s z l e t r e k i t e r . 

mére elkövetett bűntettek- k ó z o t t k u l o n o s e n a jedö vizsgálatokat kell tar-
ról ezek az adatok elárul- nemrégiben alakult terme- tani — mondta — s általá-
ják, hogy éppen ebben a két lőszövetkezetekben. felügyeleti vonalon is 

erősíteni, körültekintőbbe 
I kell tenni az ellenőrző mun-

Tarsadalmi megelozest! kát Ellenörizni kell a bi_ 
A probléma megoldásának el, ott szinte mindig bajok fegyelem betartását, 

lehetséges módjáról kérdez- vannak az ellenőrzés, a tár- d raktározást a vagyontar-
tük dr. Erdélyi István me- sadalmi tulajdon preventív 6y a k kezeleset es örzeset 
gyei főügyészt, aki a követ- védelmének módszerei kö- m i a d a z üzemekben, mina 
kezőket mondotta: rül. Másszóval: alkalom szüli pedigatermeloszovetkezet^k-

— Az elmúlt évben sokkal a tolvajt, s nékünk ez esetben b e n - Ugyanakkor fokozni kell 

Kísérletek a szintetikus szálú 
puplin gyártására 

Az utóbbi évek legna- A tervek szerint szinteti-
gyobb textilipari újdonsá- kus szálat tartalmazó poröz 
gai közé tartozik a néhány inganyagot már a nyárra 
mosásnál vasalást nem készítenek. (MTI) 
igénylő Neva inganyag. A 
pamutszövetet műgyantával 
itatják át, ez teszi gyűrődés-
mentessé. 

Üzleteinkben már kapható 
a Neva-ing, s a háziasszo-
nyok tapasztalhatták, hogy 
húsz-huszonöt mosást is ki-
bír úgy, hogy utána csak 
langyos vasalóval kell kissé 
átsimítani az elejét. 

A textilipar szakemberei-
nek véleménye szerint a 
Nevét jóval felülmúlja majd 
az az új inganyag, amellyel 
most kísérleteznek. A szinte-
tikus szálat tartalmazó pup-
linnal a pamut és a nylon 
jó tulajdonságait egyesitik. 
A pamutot, vagy a viszkóz-
szálat szintetikus szállal ke-
verik, s így a nylonnál át-
eresztöbb, nedvességszivóbb, 
teljesen gyűrhetetlen, jó ko-
pásálló, szinte elnyűhetetlen 
lesz. Mosása is igen sok fá-
radságtól mentesíti a házi-
asszonyokat, mertí a nylon-
hoz hasonlóan kell bánni ve-
le, mosószeres vízbe mártott 
rngröl szinte lepereg a pi-
szok. 

készítettek, ezeket az ipar-
igazgatóság megvizsgálta, s 
ha szükség volt, módosítot-
ták. Hiányosság, hogy a mű-
szaki intézkedési tervek nem Tartós keresetcsökkenés 

csak szórványosan ás ele-
nyésző számú dolgozónál 
fordul elő. 

A kollégium elé terjesz-
tett jelentés hosszan sorolja 
azokat a műszaki intézke-
déseket, amelyeket a norma-
rendezés közben hajtanak 
végre, hogy fokozzák a ter-
melékenységet és ily- módon 
emelhessék az átlagbéreket. 
(MTI) 

nagyobb gonddal íoglalkoz- főleg arra kell törekednünk, a nevelőmunkát és az eddi-
tak társadalmi szerveink, hogy ezeket a -tolvaj szülőd § i n é l . tartalmasabbá kell azt 
pártszerveink a társadal- alkalmakat az ellenőrző t e n m : A z ügyészség mumra-
mi tulajdon védelmének munka kiterjesztésével és 
kérdéseivel, mint korábban fokozásával fölszámoljuk, 
tették, s ugyanezt elmond-

Rendet 
m nyilvántartás terén 

a tsz-ekben 
Helyes volna például, ha a 

a 

társai rendszeresen tartanak 
üzemekben, vállalatoknál és 
tsz-ekben jogi • ismeretter-
jesztő előadásokat, s az el-
következő időben az újab-
ban alakult, a kezdeti ne-
hézségekkel bajlódó tsz-ek-
ben is tartunk majd ilyen 
témájú előadásokat. Az 

hatom a megye üzemeinek 
és vállalatainak vezető, irá-
nyító szerveiről is. Az a 
tény viszont, hogy az el-
múlt év e tekintetben lénye-
ges javulást a fokozott fi- különböző üzemekben _ 
gyelem ellenére sem hozott, pártszervezetek alapos és ügyészség tehát nemsak lu-
joggal véteti velünk fonto- minden részletre kiterjedő vatasbol, nnnt bunuldozo 
lóra: milyen eszközökkel vizsgálatok után napirendre szerv vesz részi a társadai-
kellene az eddiginél hatáso- tűznék a társadalmi tulaj- mi tulajdon vedelmenek fo-
sabban, eredményesebben don védelmének helyzetét kozasaért indult tarsadalmi 
fellépnünk a társadalmi tu- saját üzemünkben, s azt sza- mozgalomban, hanem agita-
lajdon megkárosítói ellen, bad pártnapon, az üzem dol- «V eszközökkel is be kivan 
Véleményem szerint a bűn- gozóinak részvételével tár- kapcsolódni ebbe a széles-
üldöző szervek munkája e gyalnák meg. Ugyanígy részt k brü tarsadalmi osszefogás-
tekintetben nem hozhat tar- vállalhatnának ébböl a mun- b a 

tós és célravezető megoldá- kából a szakszervezeti üzemi 4 felettes szervek 
sokat. A társadalmi megelő- bizottságok is. Solf a prob- felelőssépe 
zésre, a társadalmi tulajdon léma a társadalmi tulajdon feieiossege 
preventív védelmére kell fo- védelmét illetően a ne'mré- Mindenekelőtt azonban 
kozottabb gondot fordíta- giben, vagy újonnan alakuló maguknál a vállalatoknál és 
nunk. Az általunk földerített termelőszövetkezetekkei, ahol az üzemeknél keli megeró-
és megtorolt esetek legtöbb- a kezdet nehézségei alkal- síteni az ellenőrző tevékeny-
je is bizonyítja, hogy ahol a mat adnak a -szarkaságra*, séget. Az elmúlt évben is 
társadalmi tulajdont meg- Volt olyan tsz is a megyé-
károsító büntettet követnek ben — hogy egy szélsőséges 

Zománcozott füstcsövek Szegedről 

A zománcozott füstcsöveket Szegeden kezdték gyártani először az orszagban. Ma 
már ezer darab készül naponta a Tömegcikk Kisipari Szövetkezetben. Felvételünk 
a kemencék mellett készült, melyekben 900 fokos hőségben égetik a zománcozott 

csöveket 

Jelentős takarékossági eredmény 
Szeged állomáson 

(Levelezőnktől) Minden év állomás takarékossági bizott-
elején nagy gondossággal ságában a pályaudvar min-
készítik el Szeged állomáson den területéről résat vesznek 
a gazdaságos üzemeltetés, a dolgozók, akii; e felada-
az önköltség csökkentés in- tok végrehajtásában példát 
tézkedési terveit és értéke- mutatnak. Néhány számadat 
lik az előző esztendők ered- is tanúsítja s szervezett ta-
ményeit, tapasztalatait. Az kavókossag tavalyi eredmé-

nyeit. Például- a világításhoz 
használt kőolajból és égő-
olajból mintegy tízezer fo-
rint értékű anyagot takarí-
tottak meg. Nagy gondos-
sággal vigyáztak a vasutasok 
a lámpaüvegekre, a villa-
mosáram használatát is je-
lentősen csökkentették. A 
kályhafűtési szén felhaszná-
lásánál mutatkozik a legna-
gyobb tákarékosság. ennek 
pénzbeli értéke majdnem 50 
ezer forint, az anyagfelhasz-
nálás múlt évi megtakarítá-
sa közel 70 ezer forint Je-
lentős megtakarítást értek el 
a tehervonatok átlagos ter-
helésének növelésével, az 
úgynevezett -rakva rakott 
mozgalom* jó kihasználásá-
val, valamint a tartalékmoz-
donyok gazdaságos felhasz-
nálásával. Csökkent az egy 
métermázsa mozdított áruk 
bérköltsége. Összevetve: Sze-
ged állomás 1960. évben egy-
millió forint megtakarítást 
ért el. Ez a jelentós összeg 
hozzájárul az évi üzemi ré-
szesedés kifizetéséhez is. 

Az idei takarékossági in-
tézkedési tervet a tarsadalmi 
szentekkel együttesen készí-
tették el, ismertették a dol-
gozókkal, s az elért eredmé-
nyeket negyedévenként ér-
tékelik. 

Totka Karoly 

árgyaltunk több olyan ese-
tet, ahol a vádlott hosszabb 
időn, esetleg éveken keresz-
tül károsította meg a társa-
dalmi tulajdont. Ezt abban 
az esetben, ha megfelelő lett 
volna a vállalaton belüli el-
lenőrzés, nem tehette volna 
meg. De nagy az ellenőrzés-
ben a felettes szervek fele-
lőssége is. A NIVO Ktsz 
ügyéért, amely a szabalyta-
lanság elkövetése után két 
éyvel került csak napvilág-
ra, felelős a KISZÖV. mint 
felettes szerv is. Van úgy is. 
Ijiogy a felettes szervek az 
ellenőrzés végrehajtása után 
figyelmeztetik ugyan az il-
letékes vállalatot a talált hi-
bák helyrehozására, de arra 
már nem fordítanak gondot, 
hogy az utólagos ellenőrzést 
is megtegyék, vagyis, hogy 
ellenőrizzék, az utasítást 
végrehajtotta-e a vállalat. A 
felettes szerveknek, ha azt 
akarják, hogy munkájuk 
eredményes legyen, nem sza-
bad soha elmulasztaniok az 
utólagos ellenőrzést! A tár-
sadalmi összefogást illetően 
helyesnek tartanám, ha a 
társadalmi bíróságok hatás-
körét az eddiginél nagy?fc>b 
mértékben kiterjecJLmék a 
társadalmi tulajdon megká-
rosítóinak megbüntetésében 
is. 

A tennivalónk tehát vilá-
gi®: széleskörű társadalmi 
.összefogás szükseges a társa-
dalmi tulajdon megkárosítói 
ellen vívott eredményes 
harchoz, s szívós és tartal-
mas nevelőmunka a -dézs-
márkodók*, a kis "tolvajok* 
ráncbaszedéséhez. Meg kell 
értenünk végre: ha a népi 
tulajdont meglopjuk, önma-
gunkat lopjuk meg — s a 
magunk tulajdónát védel-
mezzük, amikor összefogunk 
a társadalmi, népi tulajdon 
megkárosítói ellen. 

Papp Lajos 


