
3 Vasárnap, 1961. augusztus 27. 

A gyár lelkiismerete 
A Kenderfonógyár kommunistái és a termelés 

— Az első félévi tervün- nagyon könnyen tudnak sza-
két te l jesí te t tük! — mondták bad csütörtököt, pénteket és 
egy hónappal ezelőtt a Sze-
gedi Kenderfonógyár dolgo-
zói. Ha most kérdezzük őket 
a termelési eredményekről, 
akkor e lmondják az első fél-
évi tervtel jesí tés sikereit, a 
mondatok végén azonban a 
sokszor hallott "de® szócs-
ka következik. Más üzem-
ben és itt sem veszik észre. 

szombatot rendezni néhá-
nyan az üzem dolgozói kö-
zül. Ebben segítséget nyú j t 
az üzemorvos liberalizmusa. 
Sa já t példájával bizonyítot-
ta ezt. Egyik szombaton lá-
zas volt és fizetéses szabad-
ságot kért erre a napra, de 
mivel hétfőn sem csökkent a 
láza, elment az orvoshoz, aki 

hogy milyen visszatérő, sa- visszamenőleg kiírta és meg-
játos szerepet is kap a ter-
melés eredményét ismertető 

kérdezte tőle nem 
még tovább pihenni. 

akar-e 
Ezt a 

beszélgetésben a "de®, ami t liberalizmust, szabálytalan-
ságot használ ják ki jónéhá-
nyan az üzemben. 

— Vannak olyan emberek 
— szólt Juszt József —, akik 
ha nem engedik el őket fize-
tőszabadságra, mer t azon a 
héten szükség van munká -
jukra, akkor ot thonmarad-
nak önkényesen, s amikor is-
mét bejönnek, orvosi igazol-
ványt hoznak arról, hogy be-
tegek voltak. 

Varga Mihály egyéb hibá-
kat is említet t : nincs meg-
felelő alkatrész, segédanyag. 
A generálozott gépekbe he-

a kenderfonóban szinte min-
den negyedév után emleget-
nek. 

Fontos tanácskozás 

Idős szakmunkásoktól hal-
lottam, hogy a gyár lelkiis-
merete névvel illették a 
pártszervezetet. Ha ba j van 
az üzemben, sűrűsödik a 
gcnd — ez a lelkiismeret szó-
lal meg. Nem hagyja nyug-
ton a tapasztalt munkást , a 
szakembert, a műszakit, a 
vezetőket, míg helyre nem 
hozzák a hibákat. Igy történt 
ez most is, amikor kibővített 
pártbizottsági ülésen beszél-
ték meg a problémákat . Az 
ülésen Nagygyörgy Mária, a 
vállalat igazgatója ismertet-
te a termelés kérdéseit. Mi-
után beszámolt az első fél-
évi sikerekről, ő is csak 
hozzátette a "de® szót. 

— Következetesen hosszú 
idő óta előfordul, hogy az 
adott negyedév első hónapja 
tervét nem teljesít jük. Igy 
történt ez most is. Szép ered-
ményt ér tünk el az év első 
felében, de e lmarad tunk a 
júliusi terv teljesítésével. 

Tegyük hozzá nem is 
akárhogyan marad tak el, 
mer t nemcsak a mennyiség-
gel, hanem a minőséggel is 
ba j volt. Ezért szólalt meg 
az üzem lelkiismerete, a pár t -
szervezet és hívta össze a 
kommunisták tanácskozását. 
Arról beszélgettek, mit te-
gyenek, hogy minden hónap-
ban teljesítsék a tervet, s 
így. ne kelljen szégyenkeznie 
az üzemnek. Mert bizony 
most szégyenkeznek, erről is 
beszélt a vállalat vezetője. 

A hírnév kötelez 

— Most súlyosabb bajok 
mutatkoznak a szokásosnál. 
Nemcsak a tervteljesítés 
hiányzott júliusban, hanem 
minőségi hibák is elég sű-
rűn előfordultak. Elmarad-
tunk, mer t nem volt jó a 
technológiai előkészítés, s 
többen egyénileg is hibát vé-
tettek. A velünk kapcsolat-
han álló gyárak, a budakeszi, 
a csillaghegyi üzemek, a he-
veder gyár egymásután rek-
lamálja a minőséget. 

A Szegedi Kenderfonó-
gyár exportáló vállalat. 
Gyár tmányainak minősége 
évek óta felette áll a szak-
ma más vállalatainak. Ez jó 
hírnevet adott az üzemnek 
— a hírnév pedig kötelez. 

— Mi nem adhatunk gyen-
gébb árut a feldolgozó válla-
latoknak — mondta Zöldi 
Imre, az üzemi pártbizottság 
t i tkára —, mer t ezzel gyen-
gít jük üzemünk eredményét 
és ront juk a továbbfeldolgo-
zó vállalatok által készített 
áruk minőségét is. 

Keresték és meg is talál-
ták a kommunisták, hol szo-
rít a "Cipő® a Szegedi Ken-
derfonógyárban. Miért esett 
vissza a termelés? Nem volt 
elég elöfonal. Zengei János 
felszólalásában arról beszélt, 
hogy a kártoló üzemrész tud-
na több anyagot adni, de 
nincs kinek, az előfonó osz-
tály nem tud ja feldolgozni. 

Nagyobb felelősséggel 

— Júliusban problémát 
okozott a munkaerőhiány — 
mondotta Virág László. Pe-
dig az állományi létszám 
nem volt alacsonyajbb és a 
terv sem magasabb, mint 
máskor. Sokan hiányoztak az 
üzemből. Más években is 
akadt nehézség a nyári, a 
melegebb hónapokban, de 
ennyien nem marad tak oda-
haza, mint most. 

Azután arról beszélt, hogy 

műszakiak részéről a Szege-
di Kenderfonógyárban, ami 
pénzbe kerül a vállalatnak. 
Ha nem szüntetik meg most 
a júliusi mulasztásokat az 
üzemben, akkor könnyen el-
úszhat az első félévben meg-
szerzett négy napi kereset-
nek megfelelő nyereségrésze-
sedés is. 

Tennivalók 

Az üzem kommunistái 
megjelölték a tennivalókat, 
amelyeket tömören így fo-
galmazhatunk meg: javítani 
a gyártáselőkészítést, többet 
törődni a gépek javításával, 
hogy ne legyen ba j velük, és 
ne idegeskedjenek a dolgo-
zók. A műszakiak tevékeny-
ségének javítása, a minőség 
és a gyártásellenőrzés meg-
szilárdítása, megfelelő klíma 
biztosítása az osztályokon 
és a raktárakban. S ez a 
megfelelő klíma vonatkozik 
nemcsak a légnedvességre, 
hanem a szellemi kl ímára is. 
Az utóbbi javítására is nagy 
szükség van, mer t a műve-
zetők közül többen bizony 
sok idegességet okoznak egy-
szer a liberalizmussal, más-
kor durvasággal, s ez kedvét 

gesztett alkatrészeket kell szegi a dolgozóknak. 
felszerelni, s ezek nem töké-
letesek. 

A műszakiak nagyobb fe-
lelősségéről beszélt Németh 
József. Elmondotta, hogy az 
egyik szovjet gép csapágya 
összetört szerelés közben. 
Három hétig ketten dolgoz-
tak ra j ta , de a műszakiak 
részéről senki sem nézte 
meg ezt a gépet, s nem is 
ismerik az ú j szovjet gépek 
működését. 

— A pár t azt taní t ja — 
mondotta a vállalat vezetője 
a tanácskozáson —, ha az 
üzemben ba j van a terme-
léssel, a kommunistákat kell 
harcba szólítani a hibák 
megszün te téséé r t . . . 

Most harcba szólítottak, 
hogy megszűnjön végre a 
visszatérő "de® emlegetése. 
Reméljük, segített ez a ta-
nácskozás, s a jövőben már 
nemcsak utólag, hanem me-
netközben is észreveszik a 
kirívó hibákat és idejében 
szembeszállnak a felelőtlen-

Szóval van kényelmesség, séggel, a könnyelműséggel. 
sőt felelőtlenség is egyes N. P. 

Idén nyáron több mint 5 millió forintot fordítottak 
Szeged iskoláinak, oktatási intézményeinek 

korszerűsítésére 
Minden rendben, kezdődhet az új tanév 

Még néhány nap és meg- nal alkalmazzák, a többi fia-
kezdődik az ú j iskolai év. Az tal szakmunkásra pedig más 
általános és középiskolák, vállalatok tar tanak igényt, 
gimnáziumok és technika- M i n t a b o g y az általános 
mok, egyetemek és főisko- iskolákban és a gimnáziu-
lák most is szeretettel vá i - mokban is, a gyakorlati fog-
ják tanulóikat. S talán egy íalkozások tantárgyal t ki 
kicsit nagyobb szerréeit-'l ls, 
mint tavaly. Ezt bizonyítja 
Szegeden többek közöt; az 
iskolafejlesztés, az például 
hogy a tavalyi 17 helyett oktatásra 
most húsz első osztály kez- szakembert, 
di meg munká já t a g i n n á - és ra jz tanár t kértek fel 
ziumokban. 

Iparművészeti 
szakközépiskola nyílik 

kezdik Gedőban egy ú j nyolc 
osztályos általános iskola, 
valamint a Római körút és 
a Felső-Tiszapart találkozá-
sánál egy 16 tantermes álta-
lános gimnázium építését is. 
A Ságvári Endre Általános 
Gyakorló Gimnázium mel-
lett az Április 4 ú t ján ugyan-
csak ú j gyakorló ál talános 

| M iskolát építtet a Szegedi Tu-
is több kiváló dományegyetem, egyelőre 

képzőművészt négy tan te remmel és a mo-
dern iskola képét nyúj tó ösz-
szes szükséges helyiségek-
kel. műhelyekkel, napközi-

váló üzemi szakmunkások 
okta t ják óraadói jelleggel,— 
úgy az iparművészeti szak-
középiskolában a gyakorlati 

kerámikus tagozaton például 
Szabó Sándor, a Hódmező-

Egész 
szágra ki ter jedő beiskolázási 

vásárhelyi Majolikagyár ki- vei, tornateremmel, tanári 
és igazgatói szobákkal. Jövő 
ősszel már ebben az iskolá-
ban is tanítanak, 1967-re pe-
dig nyolc tantermessé bőví-
tik. 

váló korongosa vezeti ma jd 
a gyakorlati oktatásokat, a 

Délkelet-Magyaror- képzőművészeti tagozaton 
Erményi Lajos, a Szegedi 

hatósugárral a Tömörkény Nyomda Vállalat műszaki 
Leánygimnáziumban nyílik vezetője, a díszítő-szobrász 
egy iparművészeti szakkö- szakon pedig Tápai Antal A gondoskodás adatai 
zépiskolai osztály is. Három szobrászművész, aki egyben 
tagozaton 4+2-es oktatási a Tömörkény Leánygimná- Az ú j iskolai tanév szer>-
formában 36 tanuló kerámia zium igazgatóhelyettese is, tember 1-ón. illetve másodi-

kán zavartalanul megkez-
dődhet Szeged valamennyi 

Huszák általános és középiskolájá-
ban. A tatarozásl, felújí tási 
és beruházási munka zömét 

készítést, nyomdai kézisze- rajzot, illetve szakrajzot pe-
dést és díszítő-szobrász szak- dig Tóth Sándor f iatal szob-

négy iskolai mát saját í t el 
év alatt. 

Különös gond kíséri most 
ezt a szakközépiskolai osz-
tályt, amely — tévedés ne 
essék — nem művészeket, 
hanem jól felkészült szak-

rászművész és dr. 
Is tvánné szaktanár tanít. 

Ez a gondoskodás a továb-
biakban még csak fokozódik t ö b b m l n t 2 és félmillió fo-
majd, hogy minden tekintet- n n t értékben befejezték -
ben kiválóan képzett szak-
munkások kerül jenek ki eb-
ből az ú j szakközépiskolából, 

embereket, nyomdászokat, a m e i y jellegét, oktatási mód 
kerámlkusokat és díszítő-
szobrászokat ad ma jd az ér-
dekelt iparágaknak. Három 
vállalattal, a Szegedi Építő-
ipari Vállalattal, a Hódme-

szerét tekintve azonos, vagy 
közelálló a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban folyó 3+3-as 
autószerelő, illetve a Rózsa 
Ferenc Gimnáziumban 

zővásárhelyi Majolikagyárral kereskedelmi szakközépisko-
és a Szegedi Nyomda Vál- iához. 
lalattal kötött szerződést az 
iparművészeti szakközépis-
kola a r r a vonatkozóan, hogy 
m a j d a tanulók zömét azon-

nyáron, a hátralevő kisebb 
munkákat , megrendeléseket 
pedig az év végéig elvégzik, 
ugyancsak több mint két és 
félmillió forint ér tékben. 
Szeged iskoláira, oktatási In-
tézményeinek felúj í tására, 
korszerűsítésére, beruházásá-

levő r a e z p n a nyáron összesen 
5 millió 330 ezer forintot 
fordítottak. 

Szeptember közepén kezdik meg 
a termelőszövetkezetek 

jövő évi terveik elkészítését 
A mezőgazdaság követke- kialakítására. Ezt szolgálja közös gazdaságban ágazaton-

zó évi terve most készül első a beruházási összegek elosz- ként is megtervezik az el-
ízben olyan körülmények tása is: folytatva a legutób- érendő termelési értéket és 
között. amikor az ország bi években már bevált be- jövedelmet. (MTI) 
szántóterületének túlnyomó ruházási politikát, amely sze-
többségén már a szocialista r int a rendelkezésre álló erő-
szektorhoz tartozó mezőgaz- ket elaprózás helyett kon-

central izál ják, 

Az iskolákban folyó gya-
korlati életrenevelés szép 
munká jába fokozatosan és 
mind többen belesegítenek 
már az üzemek is. A gyakor-
lati oktatás munká jához 
szükséges felszerelést, anya-
got és gépet adnak, amit az 

tapasztalatokat. A gimnáziu- n a ^ A k tee le j t e^ t t g é p e l é s 
mokban és technikumban faanyagok nagyon jó szolgá-

Több Úi iskola alapját 
rakják le 

Valamennyi általános gim-
náziumban továbbra is az 
5 + l - e s oktatási forma sze-
rint történik az oktatás, fel-
használva az eddigi gazdag 

közel 4500 fiú és leány tanul 
az ú j tanévben, az általános 
iskolákban pedig 11 ezer ta-
nuló. 

latot tesznek a gyakorlati 
oktatásban. A Művelődés-
ügyi Minisztérium az idén is 
több vagon különböző anya-
got biztosít a szegedi ál ta-

Még az idén le rakják több lános és középiskolák gya-
ú j iskola alapjai t is. Meg- korlati oktatásához. 

dasági nagyüzemek gazdál-
kodnak. Ez — néhány más 
tényezővel együtt — 

lehetővé teszi, hogy a ter-
melőszövetkezetek az ed-
diginél megalapozottabban 
és korábban kezdjék meg 
jövő évi gazdálkodásuk 
megtervezését. 

az ú j létesítmények he-
lyét úgy jelölik ki, hogy 
azok a gazdaságok adott-
ságainak legjobban meg-
felelő termelési i rány fo-
kozatos megteremtését se-
gítsék. 

A szakosítás jegyében töre-
A Földművelésügyi Mi- kednek az egyszerűbb, a 

nisztérium — az idén első nagyüzemi gazdálkodás kö-
ízben — bevezette az úgyne- vetelményeinek megfelelőbb 
vezett előtervezést. vetésszerkezet kialakítására 

Még a nyár elején vala- is. 
mennyi termelőszövetke- A szerződéses növények 
zettől javaslatot kért arra , 
hogy a főbb termékekből 
mennyit szándékozik ter-
melni és értékesíteni, 

s hogy milyen beruházásokat 
akar megvalósítani. Az elő-

termesztésénél az eddigi-
nél jobban figyelembe ve-
szik a helyi adottságokat 
és a táj termelés hagyomá-
nyait, 
kisebb vetésterületű nö-

tervek összesítése szerint a vényekkel csak néhány me-
szövetkezetek elgondolásai gyében foglalkoznak majd , s 
egyes cikkeknél pontosan a szövetkezetek táblái sem 
megegyeztek a népgazdasági aprozódnak el túlságosan 
szükséglettel; így például sokféle növényre. 

a sertésállományt, és hiz- A termelőszövetkezetek 
lalást, illetve az ehhez szeptember közepén kezdik 
szükséges takarmányter - meg a tervkészítést, de az 
mesztést lényegében ugyan- előkészületekhez már sok he-
olyan mértékben kívánják lyen hozzáfogtak Az elmúlt 
emelni, mint ahogyan az a évek tapasztalatai szerint 
fogyasztók igényeinek és a z elnökön, a mezőgazdá-
az ország anyagi lehetősé-
geinek megfelel. 
A Földművelésügyi Mi-

nisztériumban a termelőszö-
vetkezetek előterveinek fi-
gyelembevételével dolgozták 
ki a mezőgazdasági termelés 
és értékesítés 1962. évi or-
szágos és megyei irányszá- A
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mait * ™ t P =, ,«„«,(„; a r r ó l . hogy azokban a szö-

szön és a könyvelőn kívül 
a tagság maga is, elsősor-

ban a brigád- és munka-
csapatvezetők, részt vesz-
nek a közös gazdaság jövő 
évi munká jának megterve-
zésében. 

mait, s ezeket augusztus el- a r ™ - " 
ső felében megbeszélték - vetkezetekben, ahol még nin-
megyék vezetőivel. 

Ezekre 
csen mezőgazdász, külső 
szakember segítsen a terve-

a tcrvtargyalasok- zésben. Az idősebb, megszi-
ra tavaly csak november- i á r d u l t szövetkezetek vezetői 
ben került sor —, így most i s s o k h e l y ü t t ad j ák ma jd át 
mind a megyek, mind a g a z d a g gyakorlati tapasztala-
szövetkezetek negyedévet t a i k a t a f i a t a l k ö z ö s g a z d a _ 
"nyertek®. Ságoknak. A régi fej let t szö-
A jövő évi tervek összeál- vetkezetek egy részében ki-

lításánál bizonyos kezdeti sérletképpen rátérnek a ter-
lépéseket tesznek már a me- vezés magasabb fo rmájá ra : 
zőgazdaság szakosításának mintegy kétszáz nagyüzemi 

Negyven órás lángolás ulán kihunyt 
a nagyhegyes! hatalmas földgáztűz 

Emberéletben, anyagi javakban nem esett kár 
Román szakemberek segítségével folytatják a védelmi 

intézkedéseket 
Csaknem 40 órai szakadat- vetkeztében a gázfúvások magyar kőolaj- és földgáz-

lan lángolás után, amilyen egymás után megszűntek. ipar történetében, 
hirtelen, vára t lanul keletke- Pénteken éjfélkor a középső A földrepedés vonala, amint 
zett. a szombatra virradó kráter is kialudt. Csupán a utólag megállapították, meg-
éjszakán aránylag olyan nyugati kráter lángolt még, ha lad ja az eleinte becsült 
gyorsan, önmagától kihunyt a k i s s é m e g i s erősödött, de 2 0 0 métert. A középső nagy 

Hajdú-Bihar megyei Nagy- szombaton reggel négy óra- krá ter á tmérője 200 méter, 
hegyes község határában k o r e z i s k j huny t . Jelenleg mélysége 35 méter, a köröt-
csütörtökön kora reggel ke- néhány gyenge erejű apró t e felhalmozódott kőzetanyag 
letkezett földgáztűz. gázfúvás van még, de ezek magassága pedig 15 méter. 

A tűz okának megállapi- pillanatnyilag nem látszanak A közeli 36-os számú haj -
tására megkezdett vizsga- veszélyesnek. A gáz és ré- duszoboszloi furólyuk dolgo-
lat még nem fejeződött be, teg harcában tehát a réteg zomak. a gyorsan helyszínre 
de szinte bizonyos, hogv győzött: beomlasztotta ön- érkezett tuzoltoság, katona-
az ok öngyulladás. magát és "megölte® a tüzet. s a g - valamint a szakvezetők 

, , , , Ez azonban nem jelenti azt, gyors intézkedéseinek kö-
Pénteken földgyalukkal h o g y a v e s z < s j y biztosan el- szönhető, hogy a hata lmas 

egész napon át, szakadatla- m d j t tűz nem okozott kárt sem 
nul építették a gátat, a sok- emberéletben, sem anyagi 
szór száz méter magasságot Egyelőre tovább építik a javakban. A fúrótorony ér-
is meghaladó lángoszlopok hogy szükség esetén tékes gépeit is ideiekorán 
köré, amelyek váltakozva vrazel arasszák el a vészé- leszerelték és 

helyezték. törtek elő a különböző krá- >y«» területet, 
terekből és amelyek nem Folytat ják az előkészülete-
egyszer egyesülve több mint ket annak a két ferdefúrás-
200 méter hosszan valóságos nak a mélyítésére is, ame-
tűzfüggönyt képeztek. lyeken keresztül vizet és ce-

Különösen a repedés kö- mentet préselnek majd a ré-
zepén keletkezett kitörés tegekbe, hogy el tömjék a 
krátere működött hevesen, földgáz ú t j á t a szabadba. A 
Az innen nagy erővel elő- fúrásokat előreláthatólag a 

biztonságba 

törő gáz rengeteg kőzet-
anyagot dobált ki és fel-
halmozta a kitörés körül. 

A többi kráterből is nagy 
kőzetdarabok röpködtek. Ép-
pen ez idézte aztán elő a tűz 
megszűnését. Az erózió ki-

jövő héten kezdik meg. 
A munka irányításában 
részt vesznek a román 
szakemberek is, akik pén-
teken érkeztek a hely-
színre. 
Az eddigi adatokból is kitti-

hordta a kőzetet a mélyből, nik, hogy időtar tamban nem, 
a rétegben üreg képződött de 
és beomlott. hevességében a most Iezaj-

Az omlás elreteszelte a lott nagyhegyesi földgáz-
földgáz út ját , ennek kö- tűz volt a legnagyobb a 

Forgalomkor'átozás 
a szolnoKi lisza-hidon 
A Közlekedés- és Posta-

ügyi Minisztérium közúti 
hídosztálya közli, hogy a 
szolnoki Tisza-hídon a pálya-
szerkezet javítása miatt au-
gusztus 29-től kezdve előre-
láthatólag hat héten át min-
den kedden 23 órától, szer-
dán 5 óráig a járműforgalom 
szünetel. 

A korlátozás a gyalogos 
forgalmat nem érinti. 


