
KGST-
tanácskozás 
Dubnában 

A KGST-nek az atomener-
gia békés felhasználásával 
foglalkozó állandó bizottsága 
Dubnaban megkezdte ülés-
szakát. 

Az ülésszak munkajában 
Bulgaria, Csehszlovákia. Len-
gyelország. Magyarország, a 
Német Demokratikus Köz-
társaság. Románia és a Szov-
jetunió küldöttsége vesz 
reszt. (MTI) 

„Fonás-diagnosztika" 
a szegedi textiigyárakban 

A szemek kereszttüzében 
N 

A szegedi textiigyárakban az biak pedig a vastagsági 
együttesen mintegy 600 mii- egyenlőtlenségét mérik 

T agy felelősség nehezedik munkahelyükön nincs elle-
a kommunisták vállá- n ük különösebb kifogás. Mi-
ra. Rájuk hárul min- h e l y t a z o n b a n bezárják hi-

— d 6 ó U Í rü f ? , ' " * J*?1??0 - vatalukat és kívül kerülnek fc_ nak, érthetetlennek latszo — 

sen, taggyűlésen tegye szóvá, 
ha valaki megsérti a kom-
munista erkölcsi követelmé-
nyeket. A pártszervezetnek 
ugyanis nem a termelést, 

lió forint értékű rekonstruk- ivamatosan, szinte emberi ' jelenség megmagyarázása és f kollektíva ellenőrzésének hanem a termelésben részt-
elek alkalmával nem- beavatkozás nélkül. A vizs-, elfogadtatása az emberekkel, hatosugaran, mindjárt meg- vevő embereket ke l iranyi-
csak modern termelő gépe- gálát közben adatokat mér- Nekik kell elsősorban jól feledkeznek arról, hogy párt- tania. ez pedig sok-sok ta-

felfogni, sőt magukévá ten- tagsági könvv van a zsebük-
ni a párt politikai, gazdasá- b e n_ N e m c s a k a k á b e lgyár -
gi céljait, nekik kell hozza- , ,, „ , . . , 
értésükkel, szorgalmukkal és 1,311 m e g ' h o g y N ' N'"1 

nem utolsó sorban egyéni csend®, pontos, segitokesz, ^ 
magatartásukkal serkenteni józan gondolkodású káder- kommunisták pártjára — 

= ^ dolgozó társaikat arra, hogy ként tartották számon, de oda- hiszen a párttagság egészé-
mában működő egyik mű- re — következtetnek a „fo- személyes ügyüknek tekint- haza részegen rémületben ben a szemetszúró magatar-

s é k a közboldogulas szem- t a r t o t t a a családját. A na- tás csak véletlen előfordulás 
r v A n l i n K n l t / v , - tó/srt u J , i i 

ket, hanem új típusú, autó- nek, rögzítenek, diagrammo-
mata és elektronikus műsze- kat készítenek. Mellettük a 
reket is felszereltek. Ez utób- fehérköpenyes szakemberek 
biak elsősorban a minőség végzik az ellenőrzést. A mű-
ellenőrzését, javítását szol- szerek által felrajzolt vona-
gálják. lakból — mint az EKG-vizs-

A textilművek laboratóriu- gálát alapján a szívbetegség-

pasztalat szerint csak példa-
mutató, tiszteletet érdemlő 
kommunistákkal lehetség®. 

A kirívó esetek még csak 
árnyékot sem vethetnek a 

szercsoport a fonalak ned- naibetegséget" okozó hibák-
vességtartalmát. másik a ra. A diagramm periódiku-
szakitószilárdságát, a továb- san ismétlődő kitéréseiből 

pontjából fontos tervek vég- k o m m u n i ; t á k j ö R e k - azonban mégsem hagyha-
V1" . tok figyelmen kivul. Rogton 
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behajtását. Misszióikat a . , , ^ 
megállapítják, hogy azok ! gyáré szemek millióinak ke- Panaszt tenni, nogy a hazuk- l c l v c t ö d i k Ugvanis, hogy aki 
melyik gép milyen szerke-j reszttuzeben töltik be. tehát ban egy magal szinten kom- n c m őszinte közvetlen hoz-
zeti elemének hasonlóan rit- j szavaiknak szigorúan egybe munistának valló lakótárs, hi-

kell esniök azzal, amit cse- vatali hatalmával nyugtalanít-mikus működésével egyez-
nek. így azt is kiderítik, 

zátartozóihoz, aki feudális 
úr módjára uralkodik egyé-

lekszenek, különben oda a j a a többieket. Előfordul, hogy n i környezetén, az vajon le-
hogv melyik alkatrész hibá- tekintély, megcsappan a bi- valaki egészen természetes 

zalom. Ha munkájuk, vagy módon vindikál magának 

A szegedi Felszabadulás Tsz nagykiterjedésű tábláiról 
már tisztán kifejtve szállítják a borsót a konzervgyárba. 
Május 27-én indultak meg először a borsófejtő gépek és 
azóta szüntelenül tart ez a munka. Felvételünk a sán-
dorfalvi út mentén levő rózsamajori üzemegységben ké-
szült. ömlik o gépekből a fejtett borsó. Márton Jani bá-
csi, nyugdíjas tsz-tag adja át a szép árut Szabó Kálmánná 
konzervgyári átvevőnek. A jó termés mellett szól, hogy 
mar az első héten közel 500 mázsa tiszta szemet szállít-
hattak el. 

ja okozta a rendellen® diag 
ramm-kilengést, tehát a fo-
nalhibát. 

A modem termelő gépek, 
a gondosabb munka, s nem 
utolsó sorban ezek a korsze-
rű ellenőrző berendezések és 
módszerek, a közelmúltban 
jelentős minőségjavulást 
eredményeztek a szegedi 
textilgyárakban. A textilmü-
vekben — a tervezettet is 
jóval meghaladva — az el-
múlt évek átlagának a há-
romszorosára nőtt az első 
osztályú fonalak aránya. A 
Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalatnál az előirányzott 
95.6 helyett legutóbb már 
97.8 százalékban készült el-
sőosztályú áru. 

magánéletük miatt támadha-
tók, akkor hiába szószólói a 
legkézenfekvőbb igazságok-
nak, buzdító szavaik előbb-
utóbb súlytalanokká válnak, 
hitelüket v®ztik. 

Mindez látszólag magától 
értetődik. A valóság azon-
ban arra figyelmeztet, hogy 
az általánosan 
kommunista elvek és erköl-
csi normák nem egyszer' 
csorbát szenvednek. Talál-
kozhatunk — szerencsére csak 
elszórtan — különféle posz-
tokon álló párttagokkal, akik 
szinte kifogástalanul értik 
a dolgukat, eredményeket is 
tudnak felmutatni, „ki le-
het velük jönni" a munka 
folyamatában — szóval a 

jogtalan előnyöket, de mi-
helyt észrev®zi, hogy a 
rossz példa hatására más 
is ugyanazt akarja csinálni, 

het-e egyenes, megbízható a 
társadalmi életben? Vannak; 
akik igennel válaszolnak er-
re, pedig jónéhány ®et ta-
núskodik az ellenkezőjéről. 
Arról ugyanis, hogy aki pol-

rögtön felháborodik és meg- gári allűröket szedett magá-

Közéletünk hírei 
A Szakszervezetek Orszá- főtitkárát és Kimmel Emilt, 

gos Tanácsa ülést tartott, a Nyomda-, a Papíripar és 
amelyen Karakas Lászlót, a a Sajtó Dolgozói Szakszerve-
SZOT titkárát érdemei elis- zetének főtitkárát megvá-
merése mellett felmentette lasztották az elnökség tagjá-
tisztségéből. Somoskői Gá- nak. 
bort, akit a Minisztertanács * 
az építésügyi miniszter első Az MSZMP Hajdú megyei 
helyettesének tisztségétől ér- b i z o t t s ága ülést tartott, ame-
demei elismerése mellett , G o d o r F e r e n c e t , a m e -
felmentett, megválasztotta a . . . ' ... 
SZOT titkárának és az el- g y e i pártbizottság eiso tit-
nökség tagjának, Virizlai karát, akit a Minisztertanács 
Gyulát, a SZOT elnökségé- kinevezett a Magyar Rádió 
nek tagját, a Helyiipari és és Televízió elnökhelyettesé-
Városgazdasági Dolgozók vé, eddigi munkáját elis-
Szakszervezetének volt fótit- merve felmentette tisztségé-
kárát megválasztotta a SZOT bői. A pártbizottság Karakas 

lengeti annak feje fölött a 
makulátlanság pallosát. Az 
egyik szegedi üzem kommu-
nistái haraggal emlegetik azt 

helyeselt a Párttagot, aki sok okosat 
tudott mondani, de közben 
a hozzá beosztott alkalma-
zottaktól sokezer forintot 
kért kölcsön és „megfeledke-
zett" a visszafizetésről. Már 
elküldték ugyan az üzemből, 
de az elvtársi kollektíva ma 
is röstelkedik miatta. 

Tévedés ne essék: nem-
csak a kommunisták-
ról van itt szó. Ami-

kor a párttagok a maguk 

ra a munkahelyén kívül, az 
később a gyárba is bevitte 
elítélendő szokásait. Külö-
nösen ott és akkor fordul 
elő ilyesmi, ahol és amikor 
hiányzik a pártszervezet 
rendszeres ellenőrzése, az el-
engedhetetlen kritika és ön-
kritika. 

M 

titkárának. Nemeslaki Tiva-
dart. a Vas- és Fémipari 
Dolgozók Szakszervezetének 

KÉSZÜL SZEGED LEGNAGYOBB VEONREKLAMJA — SZÁZEZER FOGÜ — NÖ-
VEKVRI LADAEXPORT — KÍSÉRLETEK A SEPRŰNYÉLLEL 

Az igényeknek megfelelően 
Neonkirendeltség portra. A termelési tanács- ú j termékek gyártásának el-

kozások felajánlásait. ha indulásakor bizonv sok prob-
A szegedi neon javító ki- nem is fennakadások nélkül, léma akadt. Az akadályokat 

rendeltségének mindössze 18 cle eredménnyel valósítják azonban már leküzdötték a 
dolgozója és eav kis mühe- meg a kéziszerszámgyáriak, ládagyárban. így a második 
Ive van az Oskola utca ban. Az. anyagellátás nehézségei negyedéire tervüket mind 
Ez a kollektíva azonban abból adódlak, hogv a terv- mennviséghen. mind minő-
nemcssk Szeged. hanem készítéskor még nem szá- régben teljesíteni tudják. A 
egész Csongrád. Bács-Kiskun moltak ezzel a tetemes vo- gyár kollektívája sikeresen 

lumenemelkedéssel. Mint birkózott meg a nagyobb fel-
Pántya József igazgató el- adattal, 
mondotta, ezek a kérdések 
már nagyrészt rendeződtek. SopfÜljyár 

C6 Békés megvei neonreklám 
szerelési munkáinak a gaz-
dája. 

Mostanában ugyancsak sok 
a dolguk a ..neonparancs-
nokság" tagjainak. hiszen a 
számos egvéb munka mel-
lett Szeged ez ideig legna 

Erre utal az is. hogy a mű-
helyekben ütemesen halad a 
munka: pontosan annyit 
gyártottak eddig a devizát 

A Szegedi Seprű- és Ecsel-
gyárban sok gondot okoz a 
seprűnvelek fehérítése. Ed-— - — - „ .. UI I- LITRÍV : 1 OCL I . 

Ryobb reklámberendezést « * szerszámból, amennyi a d i g u g v a n ) s a f o r r ó v i z e s h i d _ ten7 és a többletvállalás sze-
rint ®edékes. 

Ládagyár 

A szeeedi ládagyárnak 

rogénfürdős kezeléssel igen 
nagy mennyiségű nyél gör-
bült. el. ami jelentós kárt 
okozott a gyárnak. A prob-
léma megoldását még az a 
tény is sürgette, hogv a diá-

Lászlót, a SZOT volt titkárát 
behívta tagjai sorába és 
megválasztotta a megyei 
pártbizottság első titkárának. 
Az ülésen megjelent Biszku 
Béla. az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára. 

• 
Az MSZMP Békés megyei 

bizottsága ülést tartott, ame-
lyen Klaukó Mátyást, a párt-
bizottság első titkárát fel-
mentette tisztségéből. A 
pártbizottság elismerését fe-
jezte ki Klaukó elvtárs ed-
digi tevékenységéért. A me-
gyei pártbizottság elsó tit-
kárává Frank Ferencet, a 
megyei pártbizottság osz-
tályvezetőjét választották. 
Az ülésen megjelent Biszku 
Béla, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára. 

• 

Ülést tartott a Békés me-
gyei lanács és a tanács vég-
rehajtó bizottsága. Az ülé-
sen Klaukó Mátyást a me-
gyei tanács elnökévé vá-
lasztották. 

indenkl tudja, hogy a 
hazug életmód mélysé-
g®en idegen a kom-

munistáktól, s ha mégis elő-
fordul. a párt a maga esz-
közeivel a leghatározottab-
ban fellép ellene. Ez nem 
is lehet másként, hiszen az 

háza előtt söpörnek, ez egy- erkölcs a mindenkori társa-
ben figyelmeztetés mások 
számára is. A szocialista tár-
sadalom nem engedheti meg 
egyetlen tagjának sem. hogy 
az általa képviselt erkölcsi 
normákat megsértse. Ezt 
azért is szükséges hangsú-
lyozni, mert a pártonkívüli-
eknek egy bizonyos ®oport-
ja mostanában elég gyakran 
mondogatja, hogy neki tu-
lajdonképpen mindent sza-
bad, csak ne legyen tör-
vénybe ütköző. Pedig ha a 
törvények nem is mindig, a 
munkásosztály és a széles 
közvélemény következetesen 
elítéli az olyan magatartást, 
mint a dologkerülés, önzés, 
gyávaság, spekuláció, szexuá-
lis szabadosság és hasonlók. 

Egyre szél®edik a IX. 
pártkongresszus tiszteletére 

dalmi tudat egyik formájaj 
a szocialista társadalom er-
kölcseit tehát a kommunis-
táknak kell legplasztikusab-
ban kifejezésre juttatniok. 
Tőlük várjuk el elsősorban, 
hogy védelmezzék a társadal-
mi tulajdont, okosak, bátrak, 
kezdeményezők legyenek, se-
gítsék dolgozó társaikat, tud-
janak áldozatokat hozni, s 
mutassanak jó példát csalá-
di életükkel is. Senki nem 
tagadhatja, hogy a párttag-
ság egésze méltó a társada-
lom elismerésére és tisztele-
tére. Sovány vigasz, de tény, 
hogy az erköl®telen visel-
kedés számottevően nem a 
kommunisták, hanem a kis-
polgárság köreiben tapasz-
talható. A rendes emberek 
az ilyenek láttán természete-

elindult munkaverseny. Meg- sen felháborodnak, sőt akik 
jelent a párt Központi Bi- kevésbé tudnak disztingvál-
zottságának határozata a 
gazdasági mechanizmus re-
formjáról. Benne vagyunk a 
harmadik ötéves tervben, 
amely további előrehaladá-
sunkat hivatott biztosítani. A 

ni. azok gyakran az ingyen-
élők miatt is a szocializmust 
okolják. Ebbe nyilvánvalóan 
nem lehet belenyugodni. Kö-
telességünk küzdeni ellene 
úgy, Hogy aki vizet prédi-

kommunistáknak mindgyak- kál és bort iszik, arra nem 
rabban kell kiállniok dolgo-
zó társaik elé, hogy meg-
értessék: nagy horderejű 

szabad rábízni a dolgozók 
ügyeinek intézését. 

A korrupció, a felelőtlen-
problémák megoldása _ vár s é g v a g y bármilyen negatív 
ránk. Sokoldalú, érvelő agi-
tációra van szükség ahhoz, 
hogy ki-ki megértse saját 
feladatát, elfogadja a párt , 
útmutatását és felelősségét feltetele azonban 
érezzen azért, amit csinál. 
Ugyan mit mondanának a 
munkpsok az olyan szónok-
nak, előadónak, vagy infor-
mátornak, akiről tudják, 
hogy kettős életet él. s tu-
lajdonképpen csak az üzem-
ben olyan öntudatos? Leg-
enyhébb véleményük a le-
gyintés lenne, az pedig né-
ha rosszabb, mint a kemény 
odamondogatás. Ezért min-
den párttagnak elemi köte-
lessége. hogy óvja a párt 
tisztaságát és vezetőségi ülé-

jelenség elleni harc tehát ez-
után is elsősorban a kom-
munistákra vár. Ennek elő-

a kom-
munisták feddhetetlensége: 
egész életüknek — mind a 
munkahelyen, mind a csa-
ládban — ki kell állnia a tö-
megek kritikáját. Nem ar-
ról van szó, hogy a párt 
tagjai sohasem tévedhetnek, 
vagy -botolhatnak meg, azt 
azonban joggal elvárja tő-
lük a párt, hogy hibáiktól — 
pláne, ha figyelmeztetik is 
őket — megszabaduljanak. 

F- NAGY ISTVÁN 
6zerelik. Az uj állami áru 
haz impozáns feliratát. A 
feliratot 70 és 160 centimé-
ter magas betűkből állítják 
össze, tíz, illetve húsz méter 
Hosszúságban. A Lenin kör-
úton bizonyára sok csodá-
lója akad maid az új aru- nagyobb az exporttevékeny- riából származott. Nemrégen I múltjukról és mai munká- tőmunkás. Tegnap, pénteken látat és a Csongrád Megyei 
haz fenvreklam.ianak is, «'-ge. Görögországba. Nyu- ú j eljárás kikísérielezésóhez j jukról ezen a héten munkás- a 'megyei építő vállalat Bocs-

Készülődés az építők napjára 
19657höz kepest lényegesen ga faanyag exportból. Auszt- Az építők napjáról, hősi SZMT elnöke, veterán épí- ben. A Szegedi Tervező Val-

amely a szalámigyár halai 
mas neonja után ismét ú j 
színfolttal gazdagítja Szege-
det-

Kéziszerszámgyár 

gat-Németországba. Izraelba. lógtunk — újságolta Végvári gyűléseken emlékeztek 
Franciaországba, sőt még 
Lisszabonba is eljutnak a 
szegedi ládák ® ládaaikat-
részek. 

Természetesen a nagyobb 

istvanne, az ecset- és seprű-
g.vár igazgatója. — Az úgy-
nevezett hidroaénes fehérí-
tés helvetl hideg kezeléssel, 
festéssel próbálkoztak meg. 
Ehhez, a gyárban készüléket 
is szerkesztettek. A munka 
sikerrel járt. s az. elsó min-
tádarabokat hamarosan az 
ÁRTEX képviselőinek is be-

ex portmunka sokkal na-
— Hogyan állnak a tobb- gvobb feladatokkal, megnö-

letexportávallalás tel.i®ítésé- vekedeit mir.öséai követei-
vel? — mostanában ez a menyekkel jár. Többek kö-
kérd® a legidőszerűbb a ké- zött vékonyabbra kell készí-
ziszerszámgyár szegedi gyar- leni a ládafalakat, pontos mutatják. Ha elfogadják, 
egységében. A IX. pártkong- méretekre szabni az úgyne- ezentúl különböző színűre 
resszus tiszteletére az üzem vezett palettát, vagy rakodó- festett nyelű seprűket készí-
dolgozót vállalták, hogy 100 lapot, amit Franciaországba tenek Szegeden — jóval ke-
ezer egyetemes fogóval tö'o- es Nyugai-Németországba vesebb selejttel-
bet k®zftenek nyugati ex- szállítanak- Az átálláskor, az S. M. 

kai utcai székházában 
Építőipari Vállalat ezalka-

Lo- lommal jutalmazza meg a 
a Csongrád Megyei Építőipa- soncz László, a szakszervezeti szocialista munkarerseny-
ri Vállalat dolgozói. A Bé- bizottság titkára 47 vállalati ben élenjáró dolgozókat és a 
esi körúti, a Nádor-utcai la- szakszervezeti aktivistának törzsgárda tagjait. Az. ünnep-
kóház, az állami áruház adott át jutalomtárgyakat lók számára — akiket as 
építkezésén, a Kelemen ut- kibővített szb-ülés kereté- ÉDOSZ művészegyüttesének 
cai es a Kossuth Lajos su- ben. Gyólai István munkás- műsora szórakoztat majd — 
gárúti munkásszállóban, va- mozgalmi veterán, a vállalat több mint ezer adag e!>éri-
lamint a központi telepen régi dolgozója, aki jelenleg hez terítenek. A gyevmekek-
rendeztek munkásgyűléseket, is tevékeny társadalmi mun- nek különböző ügyességi 
Az Építő-, Fa- és Építő- kát végez, törzsgárda jel- versenyeket rendeznek A 
anyagipari Dolgozók Szak- vényt vett ál. SZAK-pályán délután mo-
szervezetér.ek megyei bizott- Vasárnap, az építők nap- dellező bemutatót tart az 
sága csütörtöki aktívaülésén ján, délelőtt 10 órakor egész- MHS, utána pedig tréfás 
33 kiváló szakszervezeti ak- napos program kezdődik az labdarúgó-mérkőzés lesz. A 
tivistának tárgyjutalmat újszegedi ligetbon. a Viga- gazdag program este 7-kor 
adott át Oláh Mihály az dóval szemben levő térség- szabadtári bállal ér véget 
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