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„A munkásőr mindig politikai tényező!9' 
Török László elvtárs beszédé a munkásőr-parancsnokok tanfolyamán 

A Csongrád megyei mun- nyomán, s a párt irányitá- rul népi rendszerünk erösrí-
kásőr-egységek társadalmi sával népi rendszerünk, szo- dcséhez. 

cialista vívmányaink védel- Török László elvtárs végül 
mére vállalkoztak, s min- jó munkát és sok sikert ki-
dig ennek szettemében keU vánt a tanfolyamon résztv® 
cselekedniök. Hangsúlyozta, vő. társadalmi parancsnokok-
hogy a munkásőr mindig po- nak, utána személyesen el-
litikai tényező, s helyes, ön- beszélgetett a munkásőrség 
tudatos magatartásával, szor- megyei parancsnokaival és a 
galmas munkájával hozzája- tanfolyam résztvevőivel. 

parancsnokai részere egy-
hetes tanfolyam kezdő-
dött Hódmezővásárhelyen a 
KISZ-iskola épületében. Va-
sárnap reggel Török László 
elvtárs, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
első titkára látogatást tett a 
tanfolyamon, ahol Bán Lász-
ló elvtárs, a munkásőrség 
megyei parancsnoka fogadta. 

Török László elvtárs elő-
adást tartott a tanfolyamor 
résztvevő társadalmi pa-
rancsnokok részére az idő-
szerű kül- és belpolitikai 
kérdésekről. Először a nem-
zetközi helyzet legfontosabb 
kérdéseit elemezte, majd ha-
zánk belső gazdasági, társa-
dalmi, kulturális és politi-
kai fejlődéséről beszélt. 
Hangoztatta: a párt mindig 
számit a munkásőrség helyt-
állására és nagyrabecsüli a 
munkásörök — köptük a tár-
sadalmi parancsnokok — 
munkáját, áldozatvállalását. 
Hiszen a munkásőrségben 
vállalt szolgálat, áldozatot 
követel tőlük, munkahelyü-
kön is teljesiteniök kell fel-
adatukat, s amellett a mun-
kásőrséggel kapcsolatos te-
endőiket is el kell látniok. 

Török László elvtárs elis-
meréssel szólt a munkásőr-
ség eddigi munkájáról, s 
hangsúlyozta, hogy a me-
gyei pártbizottság elégedett 
a megye munkásőr-egységei-
nek eddigi eredményeivel, 
sikereivel. Szólt arról, hogy 
a munkásőr-egységek az el-
múlt négy évben sokat fej-
lődtek szakmai és politikai 
tekintetben egyaránt. Rá-
mutatott: a munkásőr elv-
társaknak mindig tuda-
taban kell lenniök an-
nak, hogy a párt felhívása 

Á parféiét eseményei 
A Szegedi Cipógyár párt- udvarát csinosították és a 

szervezete értékelte a szak- kerítést javították meg 
szervezet munkáját, különös * 
tekintettel a kommunisták A városi tanács pártszer-
szakszervezeti tevékenységé- vezete az elmúlt napokban 
re. A pártszervezet megálla- ünnepélyes pártnapot rend® 
pította. hogy az üzem korn- zett. Ez alkalommal a párt-
munistái lendítői a szakszer- szervezet titkára, Kerepesi 
vezeti életnek. Az üzemi bi- József, 96 dolgozónak adta 
zottság munkáját értékelve át az MSZMP Csongrád m® 
szóba került az újítómozga- gyei bizottságának elismerő, 
lom is. A pártszervezet úgy dicsérő oklevelét Azok a 
határozott, hogy az el nem párttagok és párton kívüliek 
fogadott újításokat vizsgálja kapták meg ezeket az oki® 
felül a ' szakszervezet, s veleket, akik segítséget 
amennyiben azok között hasz- nyújtottak, jelentős nevel®, 
nálhatót talál, alkalmazzák felvilágosító munkát végez-
azt a gyakorlatban. 

* 
A Xl-es Autójavító Vál-

lalat pártvezetősége a na-
pokban értékelte a szocialis-
ta brigádok munkáját. Egy-
hangúlag megállapították, 
hogy igen szép, kiemelkedő 
munkát végez a gépműhely-

tek a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésével kapcso-
latban. Kerepesi elvtárs 
méltatta a nagy jelentőségű 
politikai munkát. 

* 
A Szegedi Szalámigyárban 

a legutóbbi taggyűlésen a 
pártszervezet vezetősége szá-

ben az Acél-brigád. Kilenc m . o l t ^ a z e , m ú H félévben 
tagja csaknem 100 száza-
lékig minőségi munkát vé-
gez, s az önköltségcsökken-
tésben is igen szép ered-
ményt ért el. A legutóbbi 
hat hónapban termelési át* 
laguk 112 százalék. • A tár-

végzett munkáról, a párttá-
zalmiak pedig ismertették a 
taggyűlésen féléves munká-
jukat A szalámigyári kom-
munisták igen aktívan szól-
tak hozzá a napirenden sz® 
replő témához. Megállapí-

sadalmi munkában is példát futták hogy a pártszervezet 
a szalamigyari dolgozók p® 
litikai nevelésében ért el 

mutatnak az Acél-brigád 
tagjai. Munka után az üzem 

Őrölnek az űf gépek 
— háromféle levesport 

gyártanak 
Két uj üzemrész kezdte meg munkáját 

a Paprikafeldolgozó Vállalatnál 
Mozgalmasak voltak az tömegcikk-készítő Üzem p® 

utóbbi napok a Paprikafel- dig két zofnáncos üstöt, 
dolgozó Vállalatnál, ugyanis 
a terv szerint ezekben a na-
pokban két új üzemrészt 
kellett munkába állítani. 

Az egyikben öt modern, 
hengerszékes örlőberende-
zést szereltek fel. 

Eddig négy ilyen gép dolgo-
zott az üzemben. Az újabb 
gépekkel lényegében kiszo-
rították a kőpáras malmo-
kat, csak alig néhány ilyen 
gépet hagytak üzemben. 

Az özem kampányszerű 
termelése megszüntetésére a 
paprikán kívül 

több 'zöldségféleség feldol-
gozására. szántására is vál-
lalkoztak 

a vállalat vezetői, dolgozói. 
Különösen a szárítógépeket 
hasznosították a paprika-
holtszezonban. Szárítottak 
ezeken a zöldségféléken kí-
vül gyümölcsöt is. Az utóbbi 
napokban pedig kamillát. 
Az idén összesen 60 vagon 
nyerskamillát szárított az 
üzem. 

Pénteken már megkezdték 
a levespor gyártását is. Az 
egykori csipedőtermet alakí-
tották át levesporkészítő 
üzemmé. Néhány hete még 
ügy látszott "kútba esik« a 
terv, mert nem volt építő-
ipari kapacitás. A szegediek-
hez hiába fordultak, azt vá-
laszolták, nem tudják vál-
lalni a munkát. De 

segített a Csongrád megyei 
tanács építési osztálya és 
a Csongrád megyei Tata-
rozó Vállalat. 

Rövid idő alatt mozaikla-
pokkal burkolták a munka-
termet, csempével a falat, 
felszerelték a szükséges ve-
zetékeket. Jó munkájuk 
eredményeként kezdhette 
meg a termelést az üzem. A 
levespor csomagolását most 
kezdik meg. 

Az új üzemrész gépeit 
több helyről szerezte be a 
Paprikafeldolgozó Vállalat. 
A Budapesti IUóolajgvár 
adott főzőüstöket és sűrítő-
berendezést, a Szalámigyár 
húsvágót, a Fővárosi Fém-

Háromfajta hús-, gnlyás-
és zöldséglevesport készí-
tenek az üzemben. 

Még a harmadik negyedév-
ben. a paprikaszezon bekö-
szönte előtt 20 vagon leves-
port kell gyártani a Papri-
kafeldolgozó Vállalatnak. 

komoly eredményt. 
* 

A Szőrm® és Bőrruhaké-
szitő Üzem pártszervezeté-
nek vezetősége legutóbbi 
ülésén a vállalat igazgatóját 
számoltatta be. Az igazgató 
részletesen elemezte az el-
múlt negyedév munkáját s 
beszélt a tervlemaradás 
okairól. Mint ismeretes, a 
Szőrm® és Bőrruhakészítő 
Üzem elsó negyedéves ter-
vét 95,1 százalékra teljesítet-
te. A tervlemaradás oka el-
sősorban anyaghiány volt. A 
pártszervezet vezetősége ez-
után megbeszélte az üzem 
vezetőjével, mit kell tenni, 
hogyan kell átszervezni a 
munkát annak érdekében, 
hogy a lemaradást pótolják. 

Több mint ezer szegedi úttörőt 
avattak ünnepélyesen KISZ-taggá 
Vasárnap délelőtt a KISZ vérek segítségével megala-

Szeged városi bizottsága és kitották KISZ-szervezetüket 
.az úttörőelnökség Szeged és megválasztották a veze-
valamennyi általános isk® tőséget. Egyelőre a szegedi 
Iájában ünnepélyes csapat- kenderfonógyári kiszesek 
gyűlést rendezett. közül hárman kaptak vez® 

Ezen a csapatgyüléseken tő tisztséget a diákok alap-
vettéik át a KISZ-szerveze- szervezetében. A titkár B® 
tek a nyolcadikos úttörőket, zóki Ilona kitűnő tanuló 

DÁV művelődési termében lett. És most vasárnap a 
a 2133-as, Kossuth Lajos Szegedi Kenderfomógyár 
úttörőcsapat tartotta ün- KISZ-zászIaja előtt ünnepé-
nepi csapatgyűlését. Az is- lyes fogadalmat tettek, 
kólát, az ifjúsági szervere- A Z a l k a M á t é Altalános 
tet patronalo vallalat, a I s k o i á b a n a V í z - és Csa-
Dfemagyarorszagi Aramszol- tornaművek, a Madách ut-
galtato Vallalat helyiseg® c a j A l t a l á n o f . isko lában a 
ben ez alkalommal a leg- V a s _ ^ F é m l p a r i Ktsz 
nagyobbak a nyolcadik osz- KISZ-szervezete vette át 
talyosok búcsúztak az ut- ü l m e p é I y € S e n a végző, a 
toromozgalomtol, hogy el® n y o l c a d i k osztályosokat a 
relepjenek es a fiatal kom- j j i s z -b " 
munisták szervezetének 1® vasárnap Szegeden 1050 
gyenek tagjai. úttörőből lett KISZ-tag. 

A DÁV KISZ-szervezeté- 1050 értelmes, bátor, edzett 
nek képviselője köszöntötte fiatallal lett erősebb az if jú 
a KISZ új tagjait, majd kommunisták szervezete, 
kiosztotta a KlSZ-tagköny-
veket. Az ünnepélyes csa-
patgyűlés után a DÁV ki-
szesei megvendégelték fiatal 
barátaikat és hosszasan el-
beszélgettek a fiatalok előtt 
álló feladatokról. 

Hasonló kedves ünnepség 
színhelye volt vasárnap dél-
előtt a Gutenberg utcai 
lányiskola tornaterme is. 
Kisdobosokat és úttörőket 
avattak, majd itt is a nyol-
cadik osztályosokat búcsúz-
tatták az úttörők. Néhány 
nappal az ünnepélyes isk® 
lagyűJés előtt 56 nyolcadi-
kos lány KISZ-gyűlésen vett 
részt a Szegedi Kendert® 
nógyárban. Az idősebb test-
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német tesiuémáumcnk 

A csehszlovák parlamenti küldöttség 
látogatása Borsod megyében 

A Borsod megyében tar- tisek Pisek, a Csehszlovák 
tózkodó csehszlovák parla- Szocialista Köztársaság bu-
menti küldöttség — Zdenek dapesti nagykövete, valamint 
Fierlingemek, a csehszlovák 
nemzetgyűlés elnökének, a 
Csehszlovák Kommunista 
Párt Politikai Bizottsága tag-
jának vezetésévél — hétfőn 
Miskolcon, a Borsod megyei 
tanácsnál tett látogatást. A 
küldöttséget átkísérte Fran-

Szegedi sikerek 

a Budapesti I p a r i Vásáron 

Sokan csodálják a „tanulékony" katicabogarat, a HangkésleltetSt 
és az elektromos harangot a Tudományos Akadémia pavilonjában 

Óriási tömeg szorong a latát segítő gép, amely szin- rat, ezt az érdekes kibern® 
Tudományos Akadémia nagy tén boszorkányos gyorsaság- tikai alkotást, amely nem-
pavilonjában: rengetegen ki- gal gyűjti egybe az adatokat, csak mozog a különböző 
váncsiak a tudományos mun- S természetesen itt van a fény- és hangingerekre, ha-
ka legújabb produktumaira, három nagy szenzáció, a nem még "tanulni* és *em-
Van is itt látnivaló bőven, szegediek három régi isme- lékezni* is képes: 90 másod-
hely viszont kevés van és sok röse, a kibernetikos katicab® percig megőrzi a tanultakat 
néző, nehéz tehát a tovább ju- g a r , az elektromos harang és A hallgatóság csodálkozva 
tás, az előrehaladás a nagy a Szegedi Szabadtéri Játé- figyeli a mozgó katicaboga-
csarnokban. Egy helyen az- k o k hangkésléltető berende- rat, ezt a hihetetlennek lát-
tán teljesen le is áll a for- zésének mintapéldánya. Sok szó szenzációt, ezt a tanulé-
galom, s rengetegen igyek- értékés és ezeknél talán j® kony gépet. Hasonló érdek-
szenek, tolakszanak oda, ahol lentösebb munka is látható a lődés kíséri az elektromos 
a Magyar Tudományos Aka- pavilonban. A közönség kö- harang*működésével kapcs® 
démia matematikai intéze- rében azonban mégis ezek- iatos ismertetést és bemuta-
tének szegedi laboratóriuma n e k Van a legnagyobb sike- tást is, valamint a hangkés-
mutatja be alkotásait. • rfjfc. Ezek ugyanis közérth® leitető berendezéssel kapcs® 

tőek, jelentőségük tudomá- latos magyarázatokat. Ezt a 
Számolás a fény n y o s képzettség nélkül is fel- gépet a szegediek jol ism® 
sebességének gyorsaságával ismerhető, ezenfelül pedig rik, azt azonban már kev® 

6 6 1 nagyon látványosak, érde- sebben tudjak rola, hogy 
A pavilonnak ezen a ré- k e s e k Ezért nagy tehát a nemcsak a szabadtéri játé-

szén látható Kalmár László tömörülés a szegedi tudósok -kokon lehet kitűnően föl-
professzor logikai gépe, és m u n k á i előtt. használni, hanem másra is 
egy számoló, összeadó .gépe, _ alkalmas, például a süket-
amely a fény sebességéhez Akinek minden szavát lesik ség színlelésének leleplezé-
— tehát a legnagyobb se- sére. 
bességhez— hasonló gyorsa- Muszka Dániel, a fiatal _ H a ű g y a m s valóban sa-
sággal adja össze a szám® szegedi tudós ismerteti a kö- . , valamílven 
kat Itt van aztán a tüdőgü- zönségnek a gépek működé- ket ember mond valamilyen 
mőkóros betegségek vizsgá- sét. Bemutatja a katicaboga- szöveget a berendezes rruK-

rofonjába — magyarázza 
Muszka Dániel — semmiféle 
hangot nem hall, szöveg-
mondása teljesen biztos és 
zavartalan. De ha csak szí® 
leli a süketséget, a hangkés-
leltetéssel előidézett kétféle 
hanghatás, amelyet ő termé-
szetesen tökéletesen hall, 
annyira megzavarja a be-
szédben, hogy rövidesen 
akadozni, dadogni kezd; 

Tömeges elismerés 
A hangkésletető berende-

zés működésének ismerteté-
se a bemutató utolsó része. 
Ám a közönség türelmetlen 
és roppant kíváncsi: nem 
akar egykönnyen belenyu-
godni a bemutató megszaka-
dásába. Akik a bemutató 
közben vagy éppen a végé-
re értek a szegedi kiállítás-
hoz: kérik a fiatal tudóst, 
hogy a magyarázatot és a be-
mutatást azonnal ismételje 
meg! 

— Szívesen csinálnám — 
mondja Muszka Dániel —, 
de már teljesen berekedtem. 
Egésznap beszéltem. Sza-
bály szerint minden egész 
órában kezdődik a bemutató. 

Mit csinál erre a közön-
ség? A nagyon kíváncsiak 
— hadd mondjuk meg: leg-
többjük nő és gyerek — ott 
maradnak, s megvárják, 
amíg a z óra nagymutatója 
ismét a tizenketteshez ér. 

A látogatók azonban nem-
csak kíváncsiak, hanem há-
lásak is. A kiállítási csar-
nok vendégkönyvében nem 
egy bejegyzés tanúskodik a 
közönség köszönetéről. Dar-
monovid Lajosné például ezt 
írta: "Nagyon tetszett a sz® 
gedi harangzúgás«. Illés La-
jos pedig ezt jegyezte fel a 
szegedi tudósok munkájával 
kapcsolatban: "Büszke va-
gyok a magyar tudomány 
fejlődésén®. 

Külföldi érdeklődés 

Természetesen nemcsak a 
nagyközönséget érdekli 
mindez. A megnyitás napján 
a kormány tagjai is hossza-
san időztek a szegedi tudó-
sok bemutatójánál, és alté-
rendezéseket sok külföldi is 
megtekintette már a vásár 
első két napján, többek kö-
zött egyiptomiak, lengyelek 
és németek. Muszka Dániel 
nyilatkozott már az osztrák 
rádióban, és a mi rádiónk-
ban is, a külföldi adások 
számára, a filmhíradó pedig 
szombaton délelőtt filmre 
vette a szegedi tudósok több 
alkotását. A Műszaki Élet 
legutóbbi száma nagy cikk-
ben számol be a Tudomá-
nyos Akadémia pavilonjá-
ban látottakról. A cikk j® 
lentős része a szegedi lab® 
ratóriumban készült munká-
kat ismerteti. 

Ökrés Laazts 

A háborúban egész utcasorok pusztultak el Drezdában, 
Szeged1 NDK-beli testvérvárosában. E nagy városnak, 
amelynek majdnem háromnegyed része tönkrement, 
hosszú esztendők kellenek az újjáépítéséhez. A gyors-
ütemű újjáépítést nagymértékben segíti a korszerű 
technika, amelyet mindinkább alkalmaznak. Az épül® 
tek legnagyobb részét — mint felvételünk is mutatja 

— előregyártott elem ékből szerelik össze 

Német egészségügyi küldöttség 
Szegeden 

A Német 
Köztársaság 
Szövetségi 

Demokratikus Berlin-Buch-í kórház vezető 
a Német nővérének vezetésével, s dr. 

- Szabó Zoltán, az Orvos-
woztai sasag Egészségügyi Dolgozók Szak-

egeszségugyi dolgozomak k® szervezetének országos el-
zös szakszervezeti küldött- nöke kíséretében vasárnap 
sége, amely az Orvos-Egész- a déli órákban érkezett a 
ségügyi Dolgozók Szakszer- városba 
vezetőnek vendégeként n® T egnap délelőtt a Szegedi 
. a7 „ 1 a P J a , , h a z a n k b a n l a r " Orvostudományi Egyetem 
ü l ő d i k , ellátogatott _ Sze- rektori hivatalában dr. 
gedre is. A haromtagu kul- H u s z á k I s t v á n d é k á n a d a t t 
dottseg Elsbeth Fiedler, a f o g a d á s t a n é m e t vendégek 

részére, majd a délutáni 
órákban a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsa Tolbuhin 
sugárúti székházában az 
Orvos-Egészségügyi Dolg® 
zók Szakszervezetének terü-
leti bizottsága látta vendé-
gül a német egészségügyi 
dolgozókat A találkozás m® 
leg baráti légikörben zajlott 
le, s mindkét részről sok 
hasznos tapasztalatot hozott 

Vass Istvánné, az országgyű-
lés alelnöke. 

A küldöttség tagjai és a 
megye, valamint Miskolc vá-
ros vezetői hosszan elbeszél-
gettek, majd a csehszlovák 
vendégek megtekintették a 
diósgyőri Lenin Kohászati 
Műveket. (MTI) 

A -német egészségügyi kül-
döttség tegnap az esti órák-
ban utazott vissza a fővá-
rosba, ahonnan ma Vas me-
gyébe látogatnak. A delegá-
ció tagjai pénteken utaznak 
vissza hazájukba. 

t 


