
Kiapadhatatlan forrás 
a dolgozók kezdeményező készsége 

Büszkék lehetünk rá, h o© zók kezdeményezőkészsége, az elmúlt év hasonló idősza-
Szegeden is igen sok lelkes, Most a Csongrád megyei kához képest. Tavaly aa 
alapos tárgyi tudással ren- technika hónap alkalmával első ne©edévben összesen 
delkező, ötlettel teli szak- ismét ennek lehetünk tanúi, 24 javaslat érkezett a válla-
ember dolgozik üzemeink- fellendült az újítómozgalom, lat vezetőségéhez, 
ben. Az elmúlt év újítási eredményesebb a munká- Nagy reményekkel tekin-
termése is tanúsítja: ki- sok alkotó kezdeményező- tenek Czene Péter újítási ja-
apadhatatlan forrás a dolgo- készsége. 

SZE3ED1 RUHSGYáR: 

Külön jutalmat adnak az űiitóknak 

vas laténak bevezetése elé. 
Ö a tömlőgépek csigájának 
újszerű felületi lángedzését 
javasolja. Ezzel jelentős 
megtakarításhoz jut majd a 
vállalat, mert megnő a csi-
gák élettartama, kevesebb 
időt kell fordítani cseréjük-
re, zavartalanabb lesz a ter-

szegedi kábel©árban. 

Mind löbb .szegedi üzem- né© dolgozóját terjesztették 
bon rendeznek újítási anké- fel a Kiváló újító cím ki-
lel is a technil-a hónap al- tüntetésre. Közöttük volt melós. s számottevő anyag-
kalmával. A Szegedi Ruha- Gera Imre csoportvezető, és költségmegtakarítást is 
©árban értékelték is az el- a k i újításaival 647 ezer fo- hoz-
műit cv ujitomozgalmanak r i n t óaru Bálint művezető, A technika hónapja • idó-
eretirr.nyeil. Szab) Sándor, a k i 5 2 5 e z e r forint megta- szakában fellendült újítási 
a vullalat fomernóKe tartott karitást ért el eddig. Mind- mozgalom eredményeként 

molo- az ujilok tanacs- kettőjüket a Kiváló újító már az első negyedévben 
ki vasan. s elmondotta, ho© kitüntetés ezüst fokozatára több százezer forint megta-
H4 clolgozo 218 ujitrsi ja- terjesztették fel. Komáromi karitást szerelnének elérni a 
vasia oi nyújtott be egy ev Károly termelési osztályve-
ahitt. Tavaly az előkalkulált z n > é . Szamosi János anyag-
ujitasok nepgazdasagi ered- á i U f o r g a lm i osztályveze-
menye közel félmillió forint t ö a b r o n z f o k o z a t o t érte el 
volt. Az utókalkulált nép- 1964-ben 
gazdasági eredmény meg- Ruhaevárban 
haladta az egymillió forin- A T** e ™. K u h a g y a r P a n 

m a i r e v e k o t a versenyben 
vannak az újítók. Nemes 

E © esztendő alatt a ru- vetélkedésüket félévenként 
ha©ár i újítók több mint 82 értékeli a vállalat vezető-
ezer forint újítási díjat sége. Tavaly az első helyet 
kaptak. Az 1964. évi újítási Bauer Nándor, a másodikat 
feladattervben megjelölt Talia Gyula szerezte meg. 
termelési és műszaki problé- A legjobb újítókat rend-
mák megoldását elősegítő szeresen tapasztalatcsere-
javaslatokért külön-külön látogatásra küldik más üze-
j utalómban is részesítették mekbe, h o© bővítsék szak-
az újítókat. Az idén is al- mai ismereteiket Az elmúlt 
kalmazzák az anyagi ösztön- hónapban a kaposvári, du-
zésnek ezt a módszerét. naújvárosi ruhagyárakba lá-

A tavalyi utókalkulált togattak el Buknicz Sándor 
gazdasági eredmény fi©e- technikus é.s Juhász Péterné 
lembe vételével a vállalat brigádvezető. 

SZEGEDI KÁBELGYÁR: 

Két hónap alatt 50 újítás 

Az elmúlt évben 184 újí- alatt 73 ezer forintot fizet-
1ási javaslatot nyújtottak be tek ki. Most a technika hó-
a Ma©ar Kábelművek sze- nap alkalmával hetenként 

gedi ©áregységében. Ebből értékelik a benyújtott ja-
i <o , • , vaslatokat Januárban és 
148-at fogadtak el es decens f e b m á r b a n k é t h 6 n a p ^ 

ter végéig bevezettek 104-et. 5 0 javaslatot nyújtottak be. 
Aa újítóknak e © esztendő Ez lényeges fejlődést jelent be. 

Kétezer meghívó negyven országba 
Az e ső jelentkezések a szegedi eszperantó táborba 

Szegeden — mint már je- A táborozás résztvevői 

lentettük — idén nyáron is eszperantóul beszélnek, tan-

megremdezik, a tavalyihoz folyamot hallgatnak, s vizs-

hasonióan, az eszperantó tá- gázhatnak is, ami feljogosítja 

borozést a szabadtéri játékok őket a nemzetközi nyelv is-

idején. Kétezer meghívót kolai oktatására. A tunfolya-

küldtek el, negyven ország mon pedagógiai, módszertani 

pedagógusait invitálva, az kérdésekkel is foglalkoznak. 

augusztus 10-én kezdődő la- A tíznapos táborozás ide-
, „ . . iére változatos kulturális 
lalkozora. A mult evben a V 

programot dolgoztak ki. 
magyar városban járt kul- Megtekintik az ünnepi játé-
földi vendégek jó propagan- kok előadásait, közös mú-
distáknak bizonyultak, s most zeumlátogatásokon, hang-

& szegedi járásban már eredményesen 
működnek a háztáji bizottságok 

Ankéi az ű ságírók klubjában a háztáji árutermelésről 

Megyénkben 60 ezer ház- a háztáji hozamok is. E is átlagosan e©-e© dolgo-
táji gazdaság folytat a csa- gondolatok jegyében tartót- zóra. Ezt a magyében egye-
lád önellátása mellett áru- tunk tanácskozást a szegedi dülálló közös jövedelmi szín-
termelést is. A háztáji gaz- újságírók klubjában, melyen tet már több éve tartják, 
daságokban található a me- a háztáji árutermelés kap- Pontosabban azóta, amióta a 
© e szarvasmarha-áilomá- csán a háztáji bizottságok háztáji árutermelést is fei-
nyának 62, a sertésállomány- feladatait vitattuk meg. karolták. Ugyanis ahhoz 
nak 72, és a kocaállomány- Paczuk István, a Csöng- több munkára van szükség 
nak 65 százaléka. Ezek után rád megyei tanács vb elnök- a közösben, ho© valaKi 
magától értetődik, ho© helyetlese bevezetőjében el- több lakarmanyt kapjon ház-

össz-nemzeti vagyonunk mondotta többek között, táji állatai számára, s e cél-
jelentős részét éppen a hogy a szegedi járás szövet- ból többet is dolgoztak a 
háztáji gazdaságok értekei kezeteibon már lényegében Dimitrov Tsz gazdái. Nagy 
alkotják. be is fejeződött a háztáji eredményként említette meg 

Tehát nem lehet közömbös bizottságok szervezése. Lukács László, ho© a ház-
számunkra. hogy ez az őri- A makói járásban viszont táji udvarokból a tsz révén 
ásí nemzeti vagyonrész mi- még csak mostanában fogtak már kiirtották a keveset tojó 
ként jövedelmez a népgaz- ehhez a munkához. Míg a parlagi tyúkokat, s helyükbe 
öaság számára. Mezőgazda- szentesi járásban a kezdetig Nick Chick fajtájú tojóhih-
ságunk fejlődése csak akkor sem jutottak el. Számos rideket állítottak bc. A tsz 
lehet egészséges, ha a közös szövetkezeti vezető van még, gépkocsivezetője például 
nagyüzemi termelés színvo- aki valamiféle konkurren-
nalával együtt növekednek cíát lát a háztáji gazdasá-

gokban és féltékenykedik. 
| Pedig erre semmi ok sincs. 
Tévednek, akik azt hiszik, 

egymás után érkeznek a je- versenyeken vesznek részt s 
^ 3. eszperantó nyelven ismerik 
lentikezések. A Szovjetumo- j^gg a város történetét, 
ból, Letn©elországból, Jugio- A rendező bizottság „Béke 
SiZláviából, Bulgáriából és a és barátság" címmel pályá-
Német Demokratikus Köz- zatot hirdetett. Erre már ér-

200 háztáji tojóhibrid után 
35 ezer forint mellékes jö-
vedelemre tett szert ta-
valy. 

A. háztáji gazdaságok segit-
ho© a háztáji bizottságok séfével idén is több mint 
megszervezése valamiféle en- 200 ezer tojást értékesít a 
gedményt, v a© visszalépést tsz, s a 20 fillér darabon-
jelent. Ehelyett arról van kénti nagyüzemi felár kó-
szó, ho© moly nyereséget eredmé-

előállítsák azt a pluszt is, nyez 
ami a nagyüzemi áruter- Boldog Gyula, a szőregi 
melésen túl a háztájiakból Egyetértes Tsz elnöke arról 
kapott eddig az állam. számolt be, hogy náluk a 

Következésképp jobb terme- 9 tagú háztáji bizottság 
lési feltételeket kell terein- máris eredményesen dolgo-
teni a háztáji gazdaságok zik. 
számára is. Termelésük még Átvette az összes háztáji 
nagyon hullámzó, s a ház- földügyek intézését, 
táji bizottságra vár, ho© A bizottság összesíti az 
e©enletessé, magas színvo- alomszalma- é.s különféle ta-
nalúvá te©ék Ugyanakkor karmanyigényeket. a tsz 
megszabadítják a tsz-ek igazgatósága máris érzi a 
igazgatóságait attól a n a © munka könnyebbségét, 
gondtól, amit a háztáji gaz- Számfira Győr©, a tápéi 
daságok adminisztrálása, kü- Tiszatáj Tsz háztáji bizott-
lönféle szükségleteik kielé- ságának elnöke hangsúlyozta 
gítése jelentett eddig. többek között, h o© a ház-

A vitában elsőként szólalt táji gazdaságoknak 
fel Kollár János, a csöng- nemcsak a lehetőségeik, 
rádi Tisza Tsz elnöke. El- liancm a kötelességeik is 
mondotta, h o © a Tisza Tsz- növekedtek. 

tánsaságból csoportos érkézé- keznek a Hazafias Népfront ben a háztáji bizottság u©an A háztáji bizottság Tápén 
seket jeleztek. A nyugati or- Szeged városi bizottságához 
szagokból, Hollandiából, az eszperantó nyelven írt 
Franciaországból és a Német versek, novelláik, cikkek. A 
Szövetségi Köztársaságból legjobb pályázatok szerzői 
egj'éni jelentkezések futottak in©enesen vesznek részit a 

nemzetközi találkozón. 

elérni az egységet sem oly módon, 
h o © e©es pártok rákényszerítik aka-
ratukat más pártokra, sem oly mó-
don, h o© valamely párttól politikai 
irányvonalának feladását követelik. 
A fennálló nehézségek elvszerű meg-
oldása megköveteli, h o© annak fel-
kutatására összpontosítsuk a fi©el-
met, ami a nézeteltérések ellenére 
minden kommunista pártot egyesít. 
Fontos, h o© már most következete-
sen és fokozatosan, lépésről lépésre 
haladjunk előre a nehézségek leküz-
déséhez, az e©séghez vezető úton. 

— A kommunista és munkáspár-
tok moszkvai konzultatív találkozója 
— mutat rá a fenti összefüggésben a 
Pravda — fontos esemény volt a 
kommunisták na©szabású interna-
cionalista tevékenységében. A részve-
vők sokoldalú és szabad eszmecsere 
eredményeként leszögezték azt az 
egyöntetű meg©őződésüket, ho© va-
lamennyi kommunista pártnak kol-
lektív erőfeszítéseket kell tennie a 
kommunista mozgalom összeforrottsá-
gának megszilárdításáért. 

— A jelenlegi viszonyok között a 
kommunista mozgalom kedvező for-
máját találta meg a nemzetközi szo-
lidaritásnak, s ez a forma: az ösz-
szes testvérpár tok teljes egyenjogúsá-
ga és függetlensége jegyében megtar-
tott nemzetközi tanácskozás. 

— Egy újabb nemzetközi tanács-
kozás előkészítésének és megtartásá-
nak gondolata megfelelően visszatük-
röződik a konzultatív találkozóról ki-
adott közleményben is. Emellett a ta-
lálkozó részvevői a kérdések olyan új 
megközelítéséről tettek tanúságot, 
amely figyelembe veszi a kommunis-
ta mozgalom fejlődésének jelenlegi 
szakaszára jellemző tényezőket. A ta-
lálkozón részt vett pártok állást fog-
laltak amellett, hogy új utakat kell 
keresni az egységért folytatott küz-
delemben, új formákat és módszere-
ket kell találni a nemzetközi tanács-
kozás előkészítésére. Az egész előké-
szítő munkát kollektív alapon. az 
összes testvérpártok részvételével kell 
elvégezni. Ezt a célt szolgálná egy 
előzetes konzultatív találkozó meg-
tartása az 1960-ban megtartott moszk-
vai tanácskozáson részt vett pártok 
képviselőinek bevonásával. 

— Azóta, hogy ez az 1960-ban mog-
tartott nemzetközi kommunista ta-
pár«|s 7ás lezajlott — folytatja a 
P- -oh — sok esemény történt, új 
irányzatok bontakoztak ki a világ-
helyzetben. újabb gazdag tapasztala-
tok halmozódtak fel a munkásmoz-
galomban és a felszabadító mozga-

lomban. E tapasztalatokból alkotó 
szellemben le kell vonni az általános 
következtetéseket 

Világos, h o© ezt a munkát csak 
az egész kommunista világmozgalom 
képes elvégezni. Lényegét illetően ez 
a munka minden kommunista párt 
tevékeny részvételét teszi szükséges-
sé. 

— Természetes, hogy ennek során 
a legteljesebb mértékben be kell tar-
tani olyan demokratikus elveket, mint 
az összes testvérpártok önállósága és 
e©enjogúsága. Minden kommunista 
párt teljesen független és önálló. 
Minden kommunista párt csak maga 
fogadhat el rá kötelező határozato-
kat. Mindamellett — mint a konzul-
tatív találkozó részvevői hangsúlyoz-
ták — minden párt érdeke, hogy a 
közös nemzetközi célokért vívott 
harcban saját erőfeszítéseit e©esítse 
más pártok erőfeszítéseivel. 

— A találkozó részvevői megálla-
pították, milyen n a © jelentőségű 
eszközt jelentenek a nemeztközi ta-
nácskozások a nézeteltérések kiküszö-
böléséért, a nemzetközi kommunista 
mozgalomnak a marxizmus—leniniz-
mus, a proletár nemzetköziség alap-
ján nyugvó összeforrottságáért vívott 
harcban. Az ilyen tanácskozás, mint 
a kommunisták legmagasabb nemzet-
közi fóruma, lehetővé teszi a kom-
munista mozgalomban kialakult hely-
zet kollektív értékelését, azon közös 
mozzanatok feltárását, amelyek a 
kommunisták hadseregének vala-
mennyi országban tevékenykedő csa-
patait egyesítik. Magától értetődik 
azonban, hogy a tanácskozást senki 
sem tartja olyan egyetemes mód-
szernek, amelynek segítségével egy 
csapásra le lehet küzdeni a mozgal-
munkban fennálló összes nehézsége-
ket. 

— A kommunista mozgalomban 
jelenleg tapasztalható helyzet, ame-
lyet az jellemez, hogy ellentétek mu-
tatkoznak a mozgalom e©es csapa-
tai között, egv új nemzetközi tanács-
kozás c gondos előkészítését teszi 
szükségessé — írja a Pravda, majd 
í © folytatja: 

— A konzultatív találkozó részvevői 
egyöntetűen állást foglaltak az ellen, 
ho© tétlenül ki kell várni, míg lét-
rejön a kommunisták nemzetközi 
hadseregének összeforrottsága. Hang-
súlyozták, már ma tevékenyen küz-
deni kell árért, ho© kedvező légkör 
löjjön létre a kommunista mozga-
lomban. Ebben az összefüggésben — 
mint a közös közlemény is megálla-
pítja — n a © jelentőségű lenne, ha 

megszűnnék a testvérpártokkal szem-
beni barátságtalan és sértő jellegű 
nyílt vita arnely kárt okoz a kom-
munisták közös ü©ének. 

— Természetesen nem arról van 
szó, hogy ne vitázzunk korunk fon-
tos kérdéseiről, az elmélet és a tak-
tika problémáiról. A marxisták—le-
ninisták mindig azt tartották, hogy 
a helyes politikai irányvonal kidolgo-
zásának elengedhetetlen feltétele az 

alapvető, s különösen az új problémák 
alkotó szellemű megvitatása Ennek a 
megvitatásnak azonban elvtársi for-
mában, tár©ilagosan kell történnie, 
e©ségre, nem pedig széthúzásra kell 
vezetnie. 

— A találkozó részvevői egyhan-
gúlag állást foglaltak amellett, hogy 
szigorúan be kell tartani a pártok 
közötti viszonyra vonatkozólag az 
1957. és 1960. évi tanácskozásokon 
megállapított szabályokat. Mint is-
meretes, az 1960-ban kiadott moszk-
vai nyilatkozat rámutatott arra, hogy 
a kommunista mozgalom érdekei 
megkövetelik: minden kommunista 
párt tartsa be a testvérpártok tanács-
kozásain közösen kidolgozott értéke-
léseket és következtetéseket, amelyek 
az imperializmus ellen, a békéért, a 
demokráciáért és a szocializmusért 
vívott harc közös feladataira vonat-
koznak, ne kövessen el semmi olyat, 
ami alááshatja a világ kommunistái-
nak egységét. 

— A találkozó részvevői kifejezés-
re juttatták véleményüket arról, mi-
képpen lehetne leküzdeni a nemzet-
közi kommunista mozgalom nehézsé-
geit és előmozdítani a mozgalom to-
vábbi fejlődését. Ennek során egyet-
len cél lebegett előttük: a lehető 
legnagyobb mértékben elősegíteni a 
kommunisták sorainak marxista— 
leninista e©ségét az imperializmus, 
és ©armat i rendszer ellen, a nemzeti 
felszabadulásért, a békéért, a demok-
ráciáért, a szocializmusért és a kom-
munizmusért vívott harcban. 

Ezért teljes joggal fejezték ki meg-
győződésüket. hogy a találkozó kedve-
ző visszhangra talál minden testvér-
pártnál. 

— A Szovjetunió Kommunista 
Pártja továbbra is mindent megtesz 
a nemzetközi kommunista mozgalom 
egységének megszilárdításáért. A 
szovjet kommunisták minden tőlük 
telhetőt meg fognak tenni e célért, 
amely összhangban áll a nemzetközi 
munkásosztály, az összes forradalmi 
és haladó erők alapvető érdekeivel — 
írja befejezésül a Pravda. (MTI) 

még nem működik, de a kö- is megkezdte a háztáji állat-
zösség eddig is nagy segít- állomány számba vételét, 
séget nyújtott a háztáji ter- hogy megfelelően gondos-
meléshez. Például a háztáji kodhassanak takarmanyszük-
állatok számára táblákba, ségletéről. 
vetett különféle másodveté- Dömötör György, a szőregi 
sű takarmánynövényeket, Kossuth Tsz háztáji bízott-
ezeket később ságának elnöke elmondotta 

önköltségi áron szétosztot- többek között, h o© a segíí-
ták az állattartó gazdák ség fejében 400 hízott ser-
között. tést kértek a háztájiaktól. S 

Gátmenti füveket ls bősége- ezt máris leszerződték agaz-
sen juttattak kaszálás cél- dák. 1© 1200 sertést várhat 
jára a háztáji állatállomány a z állam a Kossuth Tsz-tol. 
átteleltetéséhez. Megöntöz- Ennyit még sohasem szalli-
ték a nyáron a háztáji ku- tottak. A tanacskozás végűi 
koricásokat is. Több ezer állást foglalt: 
naposbaromfit — pulykát, li-
bát, ©ön©ös t — adtak ki 
a közösből a háztájiakba. 
Ezeket a tsz-tagok a közö-
sön keresztül értékesítették. 

a félreértések elkerülése 
végett a segítség nem je-
lenti azt, hogy egyeseknek 
nagyobb báztáji földeket 
is jnttatbatnak. 

A nyereség — melyhez így Ez rossz vért szülne, jogos 
jutott a tsz — átlagosan 2 panaszoknak szolgálhatna 
forinttal növelte a munka- alapul. Mindenki érdeme 
e©ségek értékét. szerint részesülhet előnyök-

Lukács László, az ambróz- ben. Például úgy. aho© ezt 
falvi Dimitrov Tsz főagro- Csongrádon v a© az amb-
nómusa arról szólott, ho® rózfnlvi Dimitrov Tsz-ben 
náluk több mint 22 ezer fo- teszik. A vita Paczuk Tst-
rint jövedelem jutott tavaly ván zarszavával ért véget. 

Meglesz a 40 uiilliós expoittétel 
— Áll a ©á r , ma reggel- dapcstről kapott gépekkel 

tói nem készül telefon a a müanyagbe vonalú trlefon-
telefon©árban, mert nem zsinórok gyártását. Ha a 
kapunk a távbeszélőkhöz ha©ományos textilbevona-
zsinórt. Készletünk jóformán tos zsinórokat ©ártanak 
semmi. csak a felét fedezhetnék az 

ugrásszerűen megnövekedett 
igényeknek. E hónap köze-
péig 12 ezer telefonhallgató-
hoz a'Jtalmas zsinórt készí-
tenek a lelefon©ár részére. 

— Honnan várják a segít-
séget ? 

— Szegedről. 

í © nyilatkozott e hét ele-
jén Baglyos Mihály, a tele- Csatlakozó zsinórokból napi 
fon©ár Pest me©ei telepé- 3 _ 4 kilométer hosszúságút 
nek igazgatója, a Pest Me- gyártanak. A szállítási már 
©e i Hírlap munkatársának. nu.gkezdlék és megállás 

Néhány hete már Szege- nélkül folytatják. A gyár-
den a Magyar Kábelmüvek egység dolgozói a felszaba-
©áregységében készítik a dulási munkaversenyben 
vonalhoz csatlakozó és a végzett lelkes munkájukkal 
hallgatót a készülékkel ösz- teljesítik a telefon©áriak 
szekötő telefonzsinórt. Az kérését. 
utóbbit rugós/ spirális ki- Érthető, hogy a telefon-
vitelben ©árt ják . Ezért vár- gyárból sürgetik a zsinórok 
ják hát Szegedről a segít- ©ártását, mert 40 millió fo-
séget. rintos exporttételről van szó. 

Kakuszi Géza, a szegedi Puskás János, a szegedi ká-
©áre©ség főmérnöke el- bel©ár termelési osztályá-
mondta a Pest Megyei Hír- nak vezetője pénteken dél-
lap munkatársának, hogy a előtt elmondotta, hogy min-
gyáregység vezetői, dolgozói den nap szállítanak zsinórt 
érzik, milyen óriási a teher a telefongyár Pest megyei 
és a felelősség, ami e na- telepének, ho©- ne kelljen 
pókban rajtuk nyugszik, tétlenül állnia a munkások-
Szinté e©-ik napról a má- nak, a gépeknek, s zavar-
sikra kellett sorompoba áll- talán legyen az export te-
niuk, és megkezdeni a Bu- lefonzsinór ©ártása. 
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