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Három szegedi szocialista brigád 
a megyei verseny győztesei között 

Az SZMT elnökségének üléséről 

Kedden ülést tartott Sze-
geden a Szakszervezetek 
Csongrád Mefivei Tanácsa. Az 
ülésen reszt vettek a Csong-
rád megyei tanács művelő-
désügyi osztálya és a Ma-
gyar—Szovjet Barátság me-
gyei elnökségének képvise-
lői is. Ez alkalommal érté-
kelték április 4-e, hazánk 
felszabadulásának 16. évfor-
(hilója alkalmából kezdem e-
nyezett "Munkában, műve-
lődésben, emberi magatar-
tásban példaképeink a Szov-
jetunió Kommunista Bri-
gádjai" címmel indított 
mozgalom eredményeit. 

Megállapította az elnök-
ség. hogy 208 szocialista és 
e címért küzdő munkaskol-
lektíva nevezett be e ver-
senymozgalomba. A szak-
mák megyei bizottságai 17 
brigádol javasoltak jutalma-
zásra. Ezek közül egy kü-
lön bizottság választotta ki 
azokat, akiket javasolt az 
elnökségnek, illetve a moz-
galmai kezdeményező szer-
veknek jutalmazásra. 

Mint ismeretes, az. első he-
lyezést elért, brigád tagjai 
közös utazást tesznek a 
Szovjetunióba. A második 
brigád kéthetes SZOT juta-
lomüdülésben részesül. A 
harmadik helyezett pedig 
egy évadra szóló színházi 
bérletet kap. 

Első a makói 
pálya fenn tartás 

brigádja 
Az ülésen részt vetlek az 

elnökség elé terjesztett hat 
szocialista brigád vezetői is. 
Az elnökség tagjai kérdése-
ket intéztek a brigádveze-
tőkhöz, akik sorra válaszol-
tak. Ezzel is hozzásegítették 
az elnökséget, hogy helyesen 
döntsön melyik brigád ér-
demes gz. első, a második, 
illetve a harmadik helye-
zésre. 

Az elnökség többórás vita 
irtán döntött és úgy határo-
zott, hogy a felterjesztett 
hat brigád: a DÁV Patrice 
Lumumba. a hódmezővásár-
helyi Merleggyár műszaki, a 
Szegedi Ecsetgyár Magyar 
—Udmurt, Barátság, a Sze-
gedi Kenderfonógyár Vörös 
Csillag, az Űiszegedi Ken-
der- Lenszövő Vállalat Kállai 
Éva és a Makói pályafenn-
tartes József Attila brigád-
jai közül munkája, eredmé-
nyei alapján első n Makói 
Pályafenntarlás József At-
tila brigádja. E brigád tag-
jai valamennyien külön-kü-
lön felajánlást tettek, ami-
kre beneveztek a mozga-
lomba. Felajánlásukat • ha-
vonta értékelték. A brigád 
tagjai közül egy elvégezte 
az általános iskola VIII. 
osztályát, jelenleg négyen 
tanulnak az általános iskola 
V7TT. osztályába, a brigád 
egy tagja a Közgazdasági 
Technikum második osztá-
lyát végzi, összesen tizen-
négy újítást nyújtottak be, 
ezek nagy részét el is fo-
gadták. Igen aktivan tevé-
kenykedtek a társadalmi 
munkában. A makói Lenin 
Tsz-nek melegházépítésében 
segítkeztek és felszereltek 
egy darálómalmot. Rendsze-
res olvasói az újságoknak 
és valamennyien olvasnak 
szépirodalmi könyveket. 
Munkájukkal kapcsolatban 
minőségi kifogást nem emel-
tek. visszatérő javítás nem 
történt. A munkák határ-
idejét rendszeresen lerövi-
dítik. Eredményes munkát 
végeztek egymás nevelésé-
ben is. Egyik társuk például 
korábban túlzottan fogyasz-
tott szeszesitalt. Sikerült őt 
is megnevelniük. Lelkes tár-
sadalmi munkájukért külön 
köszönetet mondott nekik a 
makói városi tanács végre-
hajtó bizottsága és a Haza-
fias Népfront. 

Két második díj 
Második helyezést az Ujsze-

gedi Kender- I^enfonógyár 
Kállai Eva brigádja nyerte 
el. E munkaközösség tagjai 
ezt vállalták, hogy mindig 

I 

megválasztott városi és ke- rületben pedig a 10-es 
rületi tanácstagok közül töb-
ben elköltöztek Szegedről. 

120 százalékra teljesítik a különböző falvakban, terme-
rájuk rótt feladatot. Átlag- löszövetkezetekben, amikor 
teljesítményük 133,5 száza- itt építik az elektromos há-
lók. Az új technológia beve- lózatot. 
z.etésében a szövettisztítás és t J , . . . 
kivarras munkafolyamatának tiurmuíilk helyez** 
különválasztásában nagy se- A harmadik helyre a Sze- \ V o l t ° ' . v a n tanácstag. aki 
gítséget nyújtanak a vállalat gedi Ecsetgyár Magyar—Ud- i hosszas betegség miatt le-
vezetőségének. Valamennyi murt Barátsag brigádja ke-
brigádtag elsajátította a gépi rült. E munkaközösség tagjai 
stoppolás technológiáját is. 100 százalékos minőségi mun-
Minöségi munkájukkal kiér- ka mellett 5 százalékos ter-
dcmelték. hogy MEO-bevizs- melésemelkedóst vállaltak, s 
gálás nélkül továbbítja a ezt túl is teljes/tették. Határ-
vállalat vezetősége az álta- időre teljesítik az exportvál-
luk kivarrt végeket. laláRokat, átadták tapasztala-

Védnökséget vállaltak az taikat egymásnak és így há-
EMERGÉ gyárnak szállítan- r o m ^ ő t a g átlagteljesít-

ményét 7—9 szazalekkal no-
do aruk minősege felett. v e h é K - Közülük hároman az 
Rendszeresen részt vesznek orosz nyelvtanfolyamon, har-
társadalmi munkában, állán- pedig eszperantó tanfo-
dóan hallgatói a különböző l y a m

1
o n Rendszere-

. . . . . sen leveleznek az Izsveszki 
politikai es ismeretterjesztő Állami Nyomda Udmurt— 
előadásoknak, több haladó Magyar Barátság hrigádjá-
író könyvét olvasták el az v a k 

elmúlt hónapokban. A Szakszervezetek Megyei 
, ... Tanácsának elnöksége úgv 

Az elnökség ugy döntött, határozott, hogv a most >e-
hogv két második dijat ad. zárult versenyt jövöre is 
Erre az újabb második díjra meghirdeti. E versen.vsza-
a DÁV Patrice Lumumba k a f i z b a n s z p P eredményt el-
. . ert brigádok munkáját qsedig 
brigádját tartotta érdeme,- e l i s m e r ó levéllel köszöni 
nek. Ez a brigád a hálózati meg. A kitűzött díjakon ki-
szerelési tervet 101,5 száza- vül külön jutalmazzák majd 
lékra teljesíti. Az. egy főre az. első hat helyre került 
eső termelékenységet 24,5 brigádokat. A szakmák me-
százalékra növelték. Ezt úgy KYei bizottságai által felter-
érték el, hogy az egymáshoz jesztett 17 brigád munlcata-

Tanácstag pótválasztásokat tartanak 
november 12-én Szegeden 

Tíz új ráróni és kerületi tanácstagot választanak 
Már megkezdték a jeJölögyüléseket 

Az. elmúlt választáson kerületben a 42-es; a III. ke- rosi körzet) tartanak Jélöfó-

34-es kerületi körzetben. 
'Mar megkez.dödtek a 

lölogvű lések és 
a hét végéig be is 
vödnek. 

feje-

gyűléseket.. 
Pénteken délután a Tex-

tiltechnikumban ta II. ke-
rületi 42-es). a Szakszerve-
zeti Székházban (az I. ke-
rületi 26-os). a Hazafias 
Népfront helyiségében (a vá-

mondott megbízatásáról, két 
tanácstag pedig meghalt 

E megüresedett helyek be- Ezeken a gyűléseken a Ha- rosi l-es), a Radnóti Gim-
töltésére a törvény értél- zafias Népfront által java- názlumban (a városi 20-as 
mében pótválasz.tást kell solt tanaestagjelöltek szemé- körzet számara) tartanak 
tartani. November 12-én, lyével kapcsolatban fejtik ki gyűlést, 
vasárnap tartják meg Sze- véleményüket a körzet vá-
gódén a tanácstag .pótválasz- lasztópolgárai. Az. első gvü-
tást. lést — nagy érdeklődés mel- amiket a kerületi 

Hat városi és négy kerti- a Kolozavári téri is- titkárságain 
let. választókörzetben vá- k o l a b a n bet l™ J?" 0 ™*-
lasztanak új Unacstago- 5 .T*" 
g t kor a Földműves utcai isko-

a ' Iában (a III. kerüteti 84-es lekben egyébként. 
Így választásra kerül sor az körzet számára), a Köztisz-
1, 20. 37. 50, 71. 93-os szá- tasági Vállalatnál (az 50-es 
mii városi körzetekben; az városi körzet), a Szílléri «u- szavazóhelyiaécek helyéről es 
I. kerületben a 26-os: a II. gárúti iskolában (a 37-és vá- az egyéb tudnivalókról. 

i — 

Holnap nyílik meg 
a közlekedési konferencia 

Kikészültek a választói 
névjegyzékek ls, 

tanácsok 

október 25 és 88 között 
közszemlére tesz.nek. 

Az érdekelt választókörze-
piakáto-

kat is kiragasztanak, s így 
tájékoztatják a lakosságot » 

kapcsolódó feladatokat sz.ink- pasztalatait összegyűjtik és ronizálták, s így állandó, fo- , ..... ... ,, , . • • • 
lyamatOB munkát végeznek. k u , o n f" z p tben kinyomatlak, 
A brigád a segédmunkásokat e7-t eljuttatják Csongrád me-
megtanította önálló szerelési gye valamennyi szocialista 
munkára Két újítást adtak ^ e c i m ó r t k ü z p ( 6 brigádjai-
be, ezek kozul egyik igen ie- . , , , - , . . ' 
lentős, munkavédelmi újítás. h o 7" h o R y p b b o 1 l s b a " n o s 

Jelentós agitációs munkát is tapasztalatokat merithesse-
végeznek. a brigád tagjai a nek. 

A pártszervezet a gazdaságos munka ore 
a szegedi Gépipari és Gépjárműjavító KTSZ-ben 

Közel tíz hónapja több kis- ségén tapasztalható hiá- jegy nélkül dolgoztak. Hely-
telen az is. hogv egyes mun-
kákat. szakmunkások vésez-

Gépjárműjavító ahelyett, hogy az ellenőrzés nek párosával, holott ele-
törekedtek gendő lenne ehhez egv szak-

ipari szövetkezet, összevonó- nyossáeokat. hogy tovább 
sával alakult a Szegedi Gép- akarták lazítani a béreaéwt. 

Mint már hírt adtunk ró- déstudományi Egyesület el- Pénteken. 27-én fl óiéti kez-
la, a Közlekedéstudományi nöke, a Magyar Tudomá- dettel a vidéki nagyvárosok 
Egyesület, valamint a Ma- nyos Akadémia levelező tag- közlekedésfejlesztési tanul-
gyar Tudományos Akadémia ja, a közlekedés- és posta- mányterreit Hegyi Kálmán, 
közúti és városi közlekedési ügyi miniszter első helyette- az Üt-Vasúttervezö Vállalat 
albizottsága vándorgyűlést se nyitja meg a tudományos osztályvezetője ismerteti, 
rendez október 26-tól 28-ig konferenciát a városi tanács Délután 3 órai kezdettel 
Szegedem. A konferencia a nagytermében. Elsőnek Fás- Meszléri Zoltán, a Miskolci 
106—120 ezer lakosú vidéki kerti Sándor, a KFM műsza- Közlekedési Vállalat fomér-
nagyvárosok közlekedési ki felügyeleti osztályának ye- nöke. a városi tömegközleke-
problémáinak, a közlekedés zetöje tart előadást a Vidéki dés üzemeltetésének kérdé-
jelenlegi helyzetének és fej- nagyvarosaink közlekedésé- seiröl számol be. F.zen n nn-
lesztési lehetőségcinek meg- nek fejlődése és jelenlegi pon délután 6 órakor sajtó-
tárgyalására ül össze. helyzéte címmel. Utána a fogadást tart a tudományos 

Csütörtökön délelőtt 10 városi tömegközlekedés fej- konferencia rendezősége az 
lesztésének kérdéseiről dr. úiságiróklubban. A meghi-
Szabó Dezső főmérnök, a vott vendégek ezalkalommal 
műszaki tudományok kandi- kötetlen beszélgetés kereté-
dátusa. a fővárosi tanács vá- ben talalkoznak a konferen-
rosrendezési és építészeti cia előadóival, a közlekedés-
osztályának főmérnöke számol tudomány szakembereivel, 
be előadásában. Délután 3 A városi közlekedésről szó-
órai kezdettel hangzik el dr. ló vándorgyűlés záróülésére 
Vásárhelyi Boldizsár egyet e- október 28-án. szombaton 
mi tanár, a műszaki tudo- délelőtt 9 órakor kerül Sót. 
mányok doktoranak előadása F.zen terjesztik a knnferen-
a városi közlekedés fejlesz- cia elé a határozati jáv&s-
tésének alapelveiről. latokat is. 

órakor dr. Csanádi György 
egyetemi tanár, a KözWke-

ípan es 
Ktsz.. A fúzió óta eltelt idó szigorítására 
alatt a kommunisták, a volna, 
pái-tszervezet itt is motorja 
volt a szövetkezet fejlődésé-
nek, erősödésének. Szükség 
is volt és van is még a 
pártszervezet fokozott jó 
munkájára, mert ebben a 
szövetkezetben sem zökke-
nőmentes az élet. 

Az alapszervezet legutóbbi 
taggyűlésén kiilön napiren-
den vitatták meg a szövet-
kezet, termelőmunkájának 
eredményeit, hiányosságait. 
A tervteljesítés mutatószá-
mai ugyanis az utóbbi idő-
ben figyelmeztettek, és nem 
szeretnék, ha visszaesne a 
szövetkezet m u n k á j a . 

és egy segédmunkás. Itt is 
van egy sugárfúrógép, amit 
csak kevésbé használnak ki. 
Helves lenne más részleghez 

- Tobb részlégnél^ javító- a t v i p n j B h o l s 7 . ü k s é g l m _ 
ne rá. 

A Mérev utcai iízemrész-

Abol rendetlenség van 

ni kell a munkakörülmén 
ket — hangsúlyozták a tag-
gyűlésen. Például az Április ben általában jónak mond-

ható a termelés, de a kézi-
szerszámmal való ellátás itt 
is elhanyagolt.. Itt tapasz-
tólhatni bizonyos fegyelme-
zetlenséget. i-annak. akik fél 
órával hamarabb elhagyják 
munkahelyüket, sőt. olyan 
dolgozó is akadt, aki meg-
tagadta a munkalap vezeté-
sét. 

4 útjai javítórészlegnél el-
avult a gépi felszerelés, rosz-
szak a munkakörülmények, a 
dolgozók egy része a szabad 
ég alatt végzi munkáját. Itt. 
is, s máshol is. nagyobb 
gondot kell fordítani a 
munkásvédelemre. A mér-
legkészítő részlegnél a za-
vartalan munkát nehezíti, 
hogv nagy rendetlenség van 
a műhelyben. Tele vannak 
hitelesítésre, javításra váró 
mérlegekkel. A dolgozók alig 

A taggyűlésen elhangzott tudnak megmozdulni is. Itt 

Hosszú az exporttermékek 
átfutási ideje 

A szakmai sovinizmus 
a jó munka gátja 

Elkezdődött a blokkgyártás 
az l-es téglagyárban 

A szépen bekerített és fel- össze, a féglagyar ts felVé-
újitott T-es számú Szegedi szült az elemek termelésére. 
Téglagyár nemrég épiiett Újdonság is van az I-és 
üzemrésze. a blokkgyártó számú téglagyárban: befejet-
ii zem környékén már száz ték az idei nyerstéglacyártá-
szamrs száradnak s fatele- sí tervet, s már csak a kés*-
mek. A kísérleti gyártás vé- árutérv teljesítést — az égé-
get ért, az ú j gépek segiísé- tés — maradt hátra A nyere-
gével minden tekintetben léclagyártásban dolgozó mun -
megfelelő minőségű üreges kásokal osztották be a blokk-
téglákat tudnak égetni. Ezzel gyártó üzem kiszolgálásához, 
elhárult a blokkgyáitás utol- s kétnapos szünet után, ma 
só akadálya is. Míg a Csortg- ismét felzúg a vibrátor mo-
réd megyei Építőipari Válla- lorja. Mivel téglaelem csak 
lat megkezdte az — Üjsze- fagymentes időben készít he-
gedi Itódagyar környékén —, tó, még a tel beállta előtt 

A taggyűléseken elbang- j annak a lakóháznak az ala- »nnvi blokkot akarnak fel-

értékelést őrzi a jegyző- van három csiszológép. Ezek w > t t bírálatból jutott bőven . pozasát, melyét. — Szegeden 
kihasználása sem teljes, jói-

könyv, de őrzik emlekeze- i e h e t m a s r é s 7 j<^ e k n é i hasz-
tuk ben a szövetkezet kom- nositani lehet óket. A Pulcz 
niunistái is. akik őrködnek a utcai részlegnél, ahol az ex-
szö vetkezet gazdaságos mun- port terméke ket gyártják, 
káia felett. Megállapította a szükség van a kapacitás bő-
taggyűlés, hogy az első ne- v i l i é r e , mert később nem szerepe i;olt annak ts 

tudják majd teljesíteni az h<«y. psy «Jeig nem vott 

a vezetőségnek is. A többi 
között felvetették, hogy a 
művezető csak ritkán jar ki 
a részlegekhez, elvétve tar-
tanak termelési, vagy bri-
gádvezetöi értekezletet. Eb-

gyedévi tervet mintegy 300 
ezer forinttal tólleljesítették, 
de kevesebb exportárut gyár-

exportterveket. A szövetke-
zet vezetőinek erre az üzem-

megfelelő egyetértés a szö-
vetkezet vezetői között, Sok 

tnttak mintegy 130 ezer' fo^ részre nagyobb gondot kell ™ ^ t ezen a tó«vúVé-
rint értékkel. Hullámzó volt fordítani, mert az itt gyár- " s tekma, sortruzmua-

halmozni a téclagváriak. 
amennvi Hegmdő az újszé-

elaőnek — elöregyártíott teg- g w ! l építkezés zavartalan 
laelemekból szerelnek majd megkezdéséhez. 

Mozigépkezelő vizsgát tesznek 
a szegedi népművelés-szakos 

egyetemi hallgatók 
tott gépek önköltsége igen 
magas. Tovább kell tökélete-
síteni a gyártástechnológiát, 
de ehhez gépekre van szűk 

a ktsz szolgáltató tevékeny-
sége is. A második negyed-
évben erősítették az export-
gyártást, tói is teljesítették a 
tervet, pótolták a korábbi 
kiesést, viszont elmaradtak "ek egy rendes fúrógépe. 

Egy kézzel hajtható fóróge-

ról. F> is gátolja 
munkát. 

közös, jó Országos visszhnngm költő esak mint pedagógusok, kft-
kesdeménvézás sviilétert e nem nvn, •népművelési mwn-

A szövetkezei az cgyeso- ( szegedi TvrlomnnyegyFtrmén írások is. teljes értékű te-
s e g . ' p é h t a u r ^ n t i aTésztes- ^ ' f e ^ S L * ^ . ^ rtte J a

 trépmőveies-smko, hallga- vékenységgr, legyenek a 
fél évben például 11.8, a 
harmadik negyedévben pé-

pet alakítanak át motoros d i g 8 2 százalékkal volt na-
meghajtásóvá. Vásároltak gyobb a termelékenység, 
ugyan a közelmúltban hasz- + i n t egy évvel korábban. A 
nál gyalu- és fúrógépeket, fúzió idején 410 ezer forint 

értékű volt " gépállomány. 
Ezt az elaó fél évben to-
vábbi 180 ezer forint értékű 
géppel növelték. l esz ez 
több is — hiszen az első fél-
évi nyereség 14.4 százalékos 

A petöfitelepi kazán javító volt. Biztosan lesz. mert — 
részlegnél is sok hiányosság a taggyűlés is tanúsítja — 

a pártszervezet jól örködik 
a szövetkezet, vagyona, ga/.-

a szolgáltató tevékenység-
ben. Elhangzott olyan meg-
állapítás is a taggyűlésen, 
hogy az exporttermékek át-
futási ideje igen hosszú, 
érért, felhalmozódik a nyers-
anyag e« a félkész termék. 

Több problémát tártak fel 
a taggyűlés résztvevői. Nem 
helyes, mondották, hogy a 
gépjárműjavító részlegnél a 
bérezés nem hatott ösztön-
zően a termelés növelésére. 
Még jó. hogy a KISZÖV az tapasztalható. Nem vezetik 
év elején időben közbelé-
pett. mert úgy igyekeztek 
felszámolni a munka minő- sek munkalap és szállítási dése fölött. 

de ezek egy része még ki 
javítatlanul áll. 

Munkalap és szállítási jegy 
nélkül 

például a jelenléti ívet. 
Megtörtént már. hogy egye- oasugor termelése és fejlő-

fb-
tók körében, akik immár Nt szolgálatára. A Csongrád 
harmadik éve vesznek részt megyei MOKEP és a Szegé-
a városi és községi művelő- di Tudományegyetem közös 
d.ési otthonok., könyvtarak rendezésében hal hónapos 
ter eke ny régében. általában morigépkezelói tanfolymot 
rt népművelési munkákban, rendez mard 16 leánynak és 

í Az eddig végzett népműve- fiúnak. népművelés-szrtkös 
i létti gyakorlati munka kész- egyetemi hallgatónak. E kel-

tetett. körülük többeket át- deményezésröl tudomást, 
ra, hogy új szakismerettel szerzett * Művelődésügyi Mi-
bövitsék eddigi tudásukat, nisztérium is. Valószínű, 
Leányok és fiuk ugyanis azt hogy a Szegedi Tudomöny-
kérlék, hogy kaphassanak egyetem akciója visszhangra 
mozigépkezelói képesítést, talál az ország többi egye-
hogy annak idején majd ne termein ta. 


