
Szirmai István 
fogadta 

M. Solohovot 
Szirmai István, az MSZMP 

Polit ikai Bizottságának tag-
ja , a Központi Bizottság 
t i tkára szerdán fogadta Mi-
hail Solohovot. valamint P. I 
Majáckij-x, a vesenszkajai 
járás i pártbizottság első tit-
kárát . A szívélyes. baráti 
hangulatú beszélgetésen 
részt vett Dimény Imre és 
Púja Frigyes, a KB osztály-
vezetői és Garamvölgyi Jó-
zsef, a KB osztályvezető-he-
lyettese. Jelen volt G. A. 
Gyenyiszov, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete. 
(MTI) 

Komócsin Zoltán 
látogatása 

Szabolcs megyeben 
Komócsin Zoltán. az 

MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Népszabad-
ság főszerkesztője szerdán 
látogatást tett Szabolcs-Szat-
már megyében. 

A délelőtti órákban meg-
tekintette a Minisztertanács 
es a SZOT vándorzászlajá-
val ki tüntetet t mátészalkai 
vasúti csomópontot. 

Támaszkodjanak a tanácsok Egyszerű ez 
a társadalom \árosszereteíére 

Négy megye városi népfrontbizottsági vezetőinek 
tapasztalatcseréje Szegeden 

Szegeden tegnap, szerdán a az ezekkel összefüggő to- latát nemcsak lehet, hanem 
népfront városi bizottságá- vábbi teendőket. Kiemelte — kell is erősíteni. A jövő köz-
nak székházában négy me- és e r re is utaltak a felszó- hasznú feladatainak elvégzé-
gye: Csongrád. Bács-Kiskun, lalók —, hogy erősödő szo- sében, azok meghatározásá-
Békés és Szolnok városainak cialista demokratizmusunk ban a népfrontmozgalom, 
népfront bizottsági vezetői ta- keretébe tartozik mind az amely a lakosság minden ré-
pasztalatcserét tar tot tak a alkotmányjogi, mind a vá- t-egét tömöríti, hathatósab-
népfront alkotmányjogi és rospolitikai tevékenység. A ban működhet közre, 
várospolitikai munkájáról , helyi tanácsoknak, az ál lam- A várospolitikai tevékeny-
feladatairól. A Hazafias hatalom szerveinek tagjai a ség kapcsán került szóba a 
Népfront Országos Tanácsa dolgozó emberek érdekeit ér- műemlékvédelmi bizottságok 
által kezdeményezett megbe- fényesí t ik testületi tevékeny- munkája . Ez értékes, hasznos, 
szélésen részt vett Nyéki Fe- ségükben. A népfront közéle- többször azonban — helyte-
renc, a Hazafias Népfront ti tényező és ú t j án is felszín- lenül — nem igazi műemle-
Országos Tanácsának mun- re kerülnek a lakosság ész- keket védenek, s ezáltal ne-
katársa, Matuz László, a 
népfront budapesti bizottsá-
gának t i tkárhelyettese és 

revételei, javaslatai. 
A vitában — sorrendben 

G««| Jenő, a népfront buda-

^ o S S S S t J S S T ^ ^ n t o ) , Csűri Ferencné 
viselője 

Vitaindító előadást a té-
máról Hofgesang Péter. a 
népfront Szeged városi bi-
zottságának t i tkára tartott . 
Ismertet te a népfront Sze-
geden végzett alkotmányjogi 
és várospolitikai munkájá t , s 

hezítik egy adott városrész 
vagy utca rendezését. 

Alkotmányjogi kötelesség 
a tanácstagok munká jának 
segítése. Jónéhányszor elő-

(Kecskemét), Veres Mihály f o . r d u | . a z o » b a n ' b o g y a 

i H / M m ^ t o í i -h«ivt Patai/h nacsok szakigazgatási szet-(Hódmezővásárhely), Petrich 
István (Baja). Kendra János' 
(Békéscsaba), Matuz László 

vei a tanácstag közérdekű 
bejelentését akkor sem inté 

Gaál Jenő, Németh Lajosné z i k e l a m l k ° r a z ' f ^ é g e . s . 
(Hódmezővásárhely) és Nyé- E z f n valtozt

vftni kel1' tVgyan" 
ki Ferenc akkor azonban őszintén meg 

Budapesti veteránkiildöttség 
Szegeden 

Tegnap, szerdán délelőtt A küldöttség tagjai meg-
vendégeket fogadtak Szege- látogatták a petőfitelepi szó-
dén: 11 órakor érkezett meg ciális otthon lakóit, m a j d a 
a budapesti munkásmozgal- Kenderfonó- és Szövőipari 
mi veteránotthon 23 tagú Vállalatnál sokáig beszélget-
küldöttsége. tek a f ia talabb munkások-

kal 
A vendégeket Totnbacz 

Imre. a Hazafias Népfront A budapesti veteránok 
Szeged városi bizottságának k ü l d ö t t s é g e tegnap este visz-
alelnoke es Farkas Istvanne. . .. _ , 
a Nőtanács szegedi bizottsá- s z a u l a z o t t Budapestre, 
gának t i tkára köszöntötte. A 
szívélyes fogadtatást Szebe-
nyi Józsefné, a veteránott-
hon igazgatója köszönte meg. 
s á t ad ta a magukkal hozott 
a jándékot , a díszes, vörös 
bőrkötésű emlékkönyvet 
Tombácz Imrének. A buda-
pesti nőtanács üdvözletét 
Ács Józsefné tolmácsolta. 

Az üdvözlések után szívé-
lyes baráti beszélgetés kez-
dődött a budapesti és a sze-
gedi veteránok között. A 
vendégek közül többen, mint 
Molnár Etelka, Szabó Bá-
lint , Szenegácsnik János is, 
Szegeden kezdte az illegális 
harcot. Többen közülük 
kommunis ta tevékenységük 
mia t t a szegedi Csillag bör-
tönben szenvedtek. 

A tanácskozás megállapí-
totta, hogy a népfront város-
politikai tevékenységéhez a 

kell mondani a lakosságnak, 
hogy mind az országnak, 
mind a városoknak az anya-
gi lehetőségei végesek, s a 

párt. és a kormány politika- jogos kérések így fokról fok-
ja helyi megvalósításának se- ra, sürgősségi sorrendben va-
gítése ad ja az alapot. A vá- lósulhatnak meg. 
rospolitikai munka — amely- A tanácstagi beszámolók 
nek végrehaj tója és felelőse tar ta lmának, látogatottságá-
a helyi tanács — a város nak javítása is a feladatok 
egész életét átfogja. Éppen közé tartozik. A tanácstagi 
ezért igen fontos, hogy több beszámolókon a lakosság ta-
vartalommal telítődjön á vá- lálkozík képviselőivel. Ez 
rospolitikai tevékenységben a fontos, s ezért nagyobb gon-
népfront és az ál lamhatalom dot kell rá fordítani. A ta-
helyi szerveinek a kapcsola- nácsi állandó bizottságoknak 
ta. A városok életét, fejlődé- nemcsak segíteniük kell a 
sét érintő kérdésekben a tanácsi szakigazgatási szer-
népfront akcióbizottságainak, vek munkájá t , hanem joguk 
a tanácsi állandó bizottsá- az ellenőrzés is. 
goknak és szakigazgatási A tanácskozás Hofgesany 
szerveknek a munkakapcso- Péter zárszavával ér t véget. 

A társadalmi bíróságok 
Ülést tartott az S Z M T Csongrád megyei 

g Tanácsának elnöksége 
A második negyedévi ter-

melési tanácskozásokon 
Csongrád megye üzemeiben 
is ú j jáválasz t ják a társadal-
mi bíróságokat. Az ezzel 
kapcsolatos szakszervezeti 
munkáról , á l talában az üze-
mi társadalmi bíróságok te-
vékenységéről tanácskozott 
szerdai ülésén a Szakszer-
vezetek Csongrád Megyei 
Tanácsának elnöksége. Az 

Öt-hat eleg lenne 
Volt, nincs pékinas. S 

nemcsak azért nincs, mert 
m a már nem inasnak ne-
vezzük az ipari tanulókat, 
hanem mivel évek óta senki 
sem jelentkezik Szegeden 
ebben a szakmába. Az idén 
teszi le a szakmunkásvizs-
gát a sütőipari vállalat 
egyetlen harmadéves tanu-
lója, Kéringer Péter, s az-
u tán még ha az idén ^ lesz 
js ú j első éves, két évig nem 
tudnak sa já t nevelésű szak-
emberhez jutni. 

Miért nincs kedvük a fia-
ta loknak ehhez a pályához? 
Ta lán azért, mer t éjszakai 
műszakban is kell dolgozni? 
Vagy amiér t kevés a sza-
bad idős. s foglalt még a 
vasárnap délután is Lehet, 
b á r nem egyetlen olyan 
szakma a sütőipar, ahol a 
szokásosnál kötöttebb a sza-
bad idő. S ha e nehézségek 
mia t t idegenkednének tőle, 
akko r az lenne a természe-
tes, hogy az i f j ú szakmun-
kások még más pálya után 
néznének. De nem néznek. 

A vállalati statisztikából 
egészen 1959-ig visszame-
nően kimutatható, hogy a 
levizsgázott ipari tanulók 
alig egy-két kivételtől elte-
kintve hűségesen ki tar tanak 
választott szakmájuk mel-
lett. Tehát nem tar t ják kü-
lönösen terhesnek a nehéz-
ségeket, h ivatásnak érzik 
munká juka t . 

Inkább talán az a ba j . 
hogy az iskolából kikerülő 

f iataloknak nincs módjuk 
előre megismerni. előre 
megszeretni a sütőipari mun-
kát. A pék a lak ja úgy él a 
képzeletükben, amint hatal-
mas lapát jával veti a kenye-
ret a kemencébe, s közben 
izzadtságpatakok ömlenek 
végig testén. Csakhogy ma-
napság a sütőipari üzemeket 
annyira gépesítették. hogy 
nehéz fizikai munka alig-
alig fordul elő. Jellemző, 
hogy akkor derül ki, hogy a 
f ia talabb szakmunkások nem 
is tudnak kézzel dagasztani, 
amikor egy-egy dagasztógép 
elromlik. Ha az általános is-
kolát végző f iatalokat kivin-
nék az l-es számú üzembe, 
bizonyára akadna a sok száz 
közül öt-hat, aki haj landó-
ságot mutatna erre a szép 
szakmára. 

Ez az öt-hat f iatalember 
éppen elegendő is lenne a 
Szegedi Sütőipari Vállalat 
szakmunkás-szükségletének 

biztosítására. Jelenleg az 
engedélyezettnél tízzel keve-
sebb szakmunkás dolgozik a 
vállalatnál, tehát ha folya-
matos lenne az ipari tanuló-
képzés, be tudnák tölteni a 
keretet. A tanévnek még 
nincs vége. a beiskolázások, 
szerződéskötések ideje azon-
ban már itt van. Minden bi-
zonnyal szívesen lá t ják min-
den sütőipari üzemben az 
érdeklődő fiatalokat. h a ne-
velőik vezetésével érkeznek 
hozzájuk látogatóba! 

F. K. 

SZMT közgazdasági bizott-
ságának jelentését Hajas 
László, a bizottság elnöke 
terjesztet te elő. A vitában 
mint meghívottak felszólal-
tak dr. Pozsgai Zoltán me-
gyei főügyész és dr. Simon 
László, a megyei bíróság el-
nöke is. 

A jelentés 22 üzem tár-
sadalmi bírósága tevékeny-
ségének vizsgálatát össze-
gezte. A vizsgálatban részt 

. vettek a szakmák megyei 
! bizottságának aktívái, s a 
! megyei főügyészség képvi-
selői is. Az elnökség a tár-
sadalmi bíróságok hálózatá-
nak gyarapodásáról megál-
lapította, hogy az 1963 első 
negyedévi 117-tel szemben 
ma már 147 üzemben van 
társadalmi bíróság. Tisztség-
viselőinek száma Csongrád 
megyében ma már eléri az 
1750-et. 

A beszámoló és a vitában 
felszólalók is megállapítot-
ták, hogy a társadalmi bí-
róságok egyre több ügyben 
tárgyalnak, noha egyes vál-
lalatok igazgatói, szakszer-
vezeti bizottságai — bár ezt. 
az üzem fegyelmi helyzete 
igényli — nem kellő gon-
dossággal választják ki a 
társadalmi bírósági tárgya-
lásra legalkalmasabb ügy® 
Ket. A Minőségi Cipőgyár 
szegedi üzemében például 
az egyik dolgozó munka 
közben bosszúból társához 
dobott egy munkadarabot 
és komoly sérülést okozott. 
Ugyanitt az egyik munka-
vezető italozás miat t tá-
vol marad t munkahelyétől. 
A rossz példát követve a 
írtunkások is vittek be sze-
szes italt munkahelyükre. 
A gyáregység igazgatója fe-
gyelmi elé állította a vétke-
seket. Bizonyára ha ték® 
nyabb lett volna az eljárás, 
ha társadalmi bíróság elé 
u ta l ják az ügyet. A 10-es 
sz. AKÖV igazgatója tavaly 
286 esetben szabott ki fe-
gyelmi büntetést és csal; 7 
esetet tárgyaltak társadal-
mi bíróság előtt. 

Üzemeinkben ál talában az 
igazgató és a szakszervezeti 
bizottság egyetértésévei 

utal ják a különböző ügye-
ket a társadalmi bíróság 
elé. Néhány helyen tapasz-
talható, hogy nem hallgat-
ják meg a műhelybizottság, 
vagy az e l já rás alá vont 
személy szakszervezeti bi-
zalmiját . 

A korábbi vizsgálatok s® 
rán ál talános tapasztalat 
volt, hogy a vezető beosztá-
sú dolgozók fegyelmi ügyé-
ben rendszerint csak az 
igazgató já r t el. Most a 
megvizsgált üzemekben 12 
vezető beosztású dolgozó 
ügyében döntött a társadal-
mi bíróság. 

Csongrád megyében az 
ügyészség 24 üzemben vizs-
gálta felül a társadalmi bí-
róság munká já t és képvise-
lői 94 esetben vettek részt 
tárgyalásokon. Több alka-
lommal konzultál tak az 
ügyek előkészítésében, gya-
rapítot ták a bíróság tagjai-
nak jogi ismereteit. Külön 
kiemelte az elnökség a sze-
gedi városi, járási ügyészség 
tevékenységét, amelynek 
képviselői 48 esetben vettek 
részt tárgyalásokon. 

A területileg illetékes bí-
róságok az ügyészségekhez 
hasonlóan segítik, támogat-
ják a társadalmi bíróságok 
munkájá t . A vállalati jog-
tanácsosok is tanúsí t ják se-
gítőkészségüket. 

Az elnökség elismeréset 
fejezte ki a megyei fő-
ügyészségnek és a megyei 
bíróságnak a társadalmi bí-
róságok munká já t segítő te-
vékenységéért, majd meg-
hallgatta a felnőttoktatás 
fejlesztése érdekében vég-
zett szakszervezeti munka 
tapasztalatairól szóló tá jé-
koztató jelentést. amelyet 
Ökrös János, a Pedagógus 
Szakszervezet megyei tit-
kára ter jesztet t elő. Végül 
Tombácz Sándor, a 10-es 
számú AKÖV szakszervezeti 
bizottságának t i tkára tá-
jékoztatta az elnökséget a 
gépjárművezetők, szállító-
és rakodómunkások bérét 
szabályozó rendelkezések 
végrehaj tásának tapasztala-
tairól. 

. £ e m ú j e kétszavas cím, s nem is újságcikk, hanem 
[Aj egy szép József Atti la vers címeként talalkoztam 

vele elsőízben, közel harminc évvel ezelőtt. Most 
viszont újságcikkben írottak visszhangjaként munkások-
tól hal lot tam újra , érezve e két szó jelentésének szép-
ségét, nemcsak a szójáték nagyszerűségét. Szövőgyáriak, 
ahol tavaly néhány százalékkal csökkent az első osztályt) 
á ruk részaránya, kérdezték a ruhagyáriaktól, ahol viszont 
egyes temékek 98—99 százaléka éri el az I. osztályú 
minősítést: hogyan csináltátok? A választ tömörítették 
a két szóba: egyszerű ez. 

Ugyancsak a Szegedi Ruhagyarban olvastam egy sz® 
cialista brigád feljegyzéseiben, vállalásaiban e megálla-
pítás magyarázatát : úgy dolgozunk, hogy minden a miénk. 
Egyszerű ez. Minden a m i é n k . . — morzsolgatom a 
szavakat, amelyek talán sokszor elhangzottak már ter-
melési tanácskozásokon, párt- és szakszervezeti taggyű-
léseken az utóbbi húsz évben. Szerintem mégsem váltak 
frázissá, mer t ez az alapigazság, dolgozó népünk gaz-
dagodásának, az emberek anyagi és kul turál is felemel-
kedésének az alapja . Ügy is mondha tnánk : talaj , amelyen 
éppen az emberek maguknak, mindannyiunknak a t á r -
sadalom érdekében kifej tet t tevékenységükkel termeléke-
nyebb, jobb minőségű munká jukka l teremtik meg a fel-
emelkedést, az egyéni érvényesülést. Ha ez így leírva, 
vagy a ruhagyáriak által kimondva egyszerűnek tűnik is. 
szép. nagyszerű cselekedet. 

Nagyszerű, felemelő érzés látni, hogy a íelszabadu-
! lásunk 20. évfordulója tiszteletére kezdeményezett mun-
i kaversenyben miként fű t i a szocialista címért küzdő bri-
! gádok tetteit a jobb minőségű áru termelékenyebb gyár-
i tásának törekvése, akara ta Mindez abból a fel ismerés-

ből fakad, hogy a célok, a feladatok, melyeket a pár t 
decemberi és márciusi határozatai, népgazdasági ter-
vünk idei feladatai a dolgotok elé tűztek, „szinkronban" 
vannak. Hogy a munkások vágyai, reményei fokozatosan 
párosulnak meggyőződésükkel. Tudjuk, érezzük, hogy a 
kimondott szavak egyre jobban összhangban vannak a 
feltételekkel. Ha azt mondjuk , hogy teremtsünk többet, 
jobbat, s ez megvalósul, akkor valóban ennek arányá-
ban érősödik, gyarapodik társadalmunk, benne az egyes 
ember élete is. 

Az üzemi dolgozók nagy szakmai érdeklődése, ten-
niakarása nyilvánul meg abban, hogy ú j a b b s ú j abb 
vállalásokat tesznek a pár t határozatainak megvalósí-
tásáért. Legtöbb helyen nemcsak ért ik azt, amit a kor-
mány ez évi népgazdasági tervünkben a dolgozók elé 
tárt , hanem ennek megfelelően igyekeznek meg is va-
lósítani. A határozat szerint: .,Az iparban a minőségi 
mutatók nem javultak kellő mértékben, nem nőtt meg-
felelően a munka szervezettsége, a termelési terv túl-
teljesítése. a tervezettnél nagyobb létszám és bér, va-
lamint több túlóra igény be vételéve] tör tént . Nem a ter-
vezett mértékben csökkent a faj lagos anyagfelhasználás 
és a költségszint". — Erre muta to t t rá a Központi Sta-
tisztikai Hivatal Csongrád megyei igazgatóságának né-
hány n a p j a kiadott összefoglaló jelentése is; a Rostki-
készítő Vállalat termékei, minőségi mutatóinak a laku-
lása következtében a minőségi romlás 1963-hoz viszo-
nyítva több mint 6 millió forint árbevétel kiesést o k ® 
zott a vál lalatnak 1964-ben. Jóllehet, ebbe belejátszott 
az időjárás is. aligha mondhat juk ugyanezt el a Ken-
derfonó- és Szövőipari Vállalatnál tapasztaltakról, ahol 
az első osztályú árok részaránya a korábbinál alacso-
nyabb, s a MERT nem vett át 40 ezer négyzetméter 
ponyvát szövéshibák és a megengedettnél nagyobb ki-
ter jedésű és gépi kivarrási helyek miatt . Igaz. hogy ezt 
az á ru t is értékesítették, de az ilyen eladásra aligha 
mondhat juk , hogy egyszerű és még kevésbé azt, hogv1 

nagyszerű. 

Már regen túl szállt határa inkon a szalámi, a pap-
rika, a cipő s a kenderáru hírneve is —. hogy csak a 
legismertebbeket említsük. Azóta közkedvelt külföldön 
a szegedi ecset- és seprű, a hangszer, s ú jabban a leves-
por is. Ott lesz sok szegedi vállalat te rméke a Buda-
pesti Nemzetközi Vásáron is; hirdetve, hogy városunk 
üzemei is jelentős helyet foglalnak el az exportáló vál-
lalatok körében, termékeik megütik a mércét, verseny-
képesek a világpiacon. A pamutipar mintegy 50 száza-
lékát pl. a Pamutnyomóipari Vállalat termékei ad jak . A 
bemutatásra kerülő henger- és f i lmnyomott áruk alap-
anyagát a többi testvérüzemmel együtt a szegedi textil-
művek is gyárt ja . Ezért hárul nagy felelősség nemcsak 
a már készterméket exportáló, hanem sok mas félkész, 
vagy alapanyagot gyártó üzem dolgozóira is. 

A lelkiismeretes, gondos, jóminőségű munka nálunk 
természetesen nemcsak exportkérdés, hanem tár-
sadalmi ügy. A minőség összetett, komplex foga-

lom, amely a termék tartósságán kívül magában foglal ja 
csomagolását, tetszetős fo rmájá t , korszerűségét és súlyát 
is. Nemcsak a külföldi megrendelők részére gyártott áruk 
jóminőségét kér jük számon, hanem a hazai fogyasztá-
súakét is. Mert nem szólam az, hogy az emberek vágya 
és törekvése: jobban, szebben élni. Ehhez azonban nem-
csak arra van szükség, hogy a tervelőírás és a pár tha-
tározat szerint például az ipari termelés emelkedés na-
gyobb része. 70 százaléka származzék a termelékenység 
növekedéséből, hanem jóminőségű á ru ra is. Örömmé) 
á l lapí that juk meg, hogy az első negyedévben Szegeden 
a termelés-növekedés 100 százaléka származott a terme-
lékenység emelkedéséből. Erre is azt mondhat juk , ez jó 
dolog, s talán vannak, akik azt mondják , egyszerű do-
log. De az már nem, hogy néhány helyen a vár tná l 
gyengébb az első osztályú áruk részaránya, és növeke-
dett a selejt. 

Az exportpiacon a minőség az eladhatóság kr i tér iuma. 
Idehaza is elsősorban a szebbet, a jobbat, az olcsóbbat 
vásárolják az emberek. S emellett a fogyasztóknak anyagi 
megtakarítást is hoz. ha nemcsak tetszetős, hanem tar tós 
ruhát , cipőt, fogyasztási cikkeket vásárolhatnak. Az üz® 
meknek sem mindegy, hogy milyen gépet, félkész ter-
méket, vagy alapanyagot kapnak. Hosszúéletű-e a gép. 
nem szorul-e idő előtt javításra. 

A lelkiismeretes, gondos munka öröm a munkásnak, 
a vezetőnek, hasznot ha j t a vállalatnak, az ország-
nak. s nem utolsósorban ettől függ a szegedi 

gyártmányok rangja és becsülete is. Idéztem a közel 
harminc éve megjelent vers címét, s most a versből is 
idézek egy sort: „Vonaton jár az idő, gépből csinált 
madarat , egyszerű ez — a gyalogos elmarad". Ma mái-
nem vonaton jár az idő. hanem rakétán repül. Lépést 
tartani ezzel a szárnyaló idővel az iparban is egyet 
jelent a párt- és a kormányhatározatokban megjelölt 
feladatok jó elvégzésével. E határozatokban, tervekben 
pedig összefoglalóan benne vannak óhajaink, reményeink, 
éppen ezért e feladatok megvalósítása mindenkitől be-
csületes, tudatos helytállást követel. Egyszerű ez. 

NAGY PAL 
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