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ÜNNEPÉRE 
Dóbi István, az Elnöki Ta-

nács elnöke táviratban kö-
szöntötte Gamal Nasszer el-
nököt az Egyesült Arab 
Köztársaság nemzeti ünne-
pe, a forradalom győzelmé-
nek 14. évfordulója alkal-
mából. 

Kállai Gyula, a forradalmi 
munkás-paraszt kormány el-
nöke Zakaria Mohieddin mi-
nisztárelnökhöz, Péter János 
külügyminiszter Mahmoud 
Riad külügyminiszterhez kül-
dött táviratában fejezték ki 
jókívánságaikat. 

A legszebb tisztelet: a munka 
A lakosság közvetlen «4- szocialista brigádok helyes 

látását biztosító tanácsi szol- kezdeményezésére elfogadták 
a dolgozók a minőségi mun-
ka megjavítását célzó úgy-

gáltató vállalatok évi mun 
katervükön, teljesítményü-
kön felül jelentős többlet-
munkát vállaltaik az MSZMP nevezett önmeózást, arnety 
közelgő pártkongresszusának azt jelenti a gyakorlatban, 
tiszteletére. Ezek közé tartó- h o g y s e n k i nem ad ki a ke-

í ^ h S r v f f - — — 
lat, a Férfi és Női Divatsza- l y e t reklamáció követhet, 
bóság, a Szegedi Ecset- és Sokatigérő ez az áj kezde-
Seprűgyár, hogy csak nébá- ményezés, amely máris ered-
nyat említsünk a sok közül, menyesnek bizonyult, noha Az eddigi eredményekről az első félévi értékeléshez Váradi József, a Szeged m. , , , 
j. városi tanács ipari osztá- m e g e z u t á n f ° g n a k bog-
lyának főelőadója tájékozta- zá. 
tott bennünket. A belkereskedelmi terr 

teljesítésében különböző 
okoknál fogva edcfig kísebb-

A kongresszusi munkaver- nagyobb problémák jelent-
sennyel kapcsolatban áj kez- k ez tek ennél a vállalatnál, 
deményezós honosult meg a Éves viszonylatban most váL 

Új k e z d e m é n y e z é s 

Fémfeldolgozó és Finom- ] a 1 t á k h o g y . 
mechanikai Vaüalat motor-
tekercselő, szerelő és hűtő-
gépjavító részlegeiben. A 

Egy délelőtt 
a nyári egyetemen 

Bkőrehajló valtak, 
mas tekintetek. A 

figyel-
külföl-

piograrrtozott oktatást alkal-
mazzam iskolámban. Főleg 

dietoen fejhallgató. Sebesen azért tartom jónak és he-
mrsmgnak a töltőtol lak — lyesnek a nyárt egyetem 
jegyzetelnek a szegedi nyá- megrendezését, mert oa-
ri egyetem hallgatói. A sze- gyón hasznos lehet núnd-
gerii nyár immár hároméves annyiunk számára, hogy 
rendezvényére főleg lcálföl- külföldiek megismerik a mi 
dön nyilvánul meg egyre na- problémáinkat ós viszont, 
gyobb érdeklődés: lengyel, 
cseh, német, finn pedagógu-
sok keresik fel városunkat 

Pihenést is jelent ez a két 
hét, de olyan pihenést, 
amely segít tovább lépni az 

A vendégeket kényelmes oktatásban. 
egyetemi kollégiumok, izgal- Előadás és viták köeaben 
mas vitákban bővelkedő elő- gyorsan telik a délelőtt, 
adások és bőséges kulturá-
lis program várja. Dr. Or-
txtrzy Gyula akadémikus, a 
TTT országos elnöke meg-

Sok kérdés marad válaszo-
latlanul, különösen a német 
pedagógusok részéről — de 
leaz még idő erre is. Az 

nyitójában hangsúlyozta az "hódolni indulók között ott 
egyetemnek a nevetástudo- van a délelőtt egyik hoe-
mány szempontjából rend- zászxSIója, dr. Harst Lengs-
krvdl hasznos hatását Mint-
ha m ő szavait akarta vol-
na igazolni az a vita, amely 
a keddi délelőttön dr. Szarka 
József előadása nyo-
mán ktateknlt A nagyterem 
maferofonjánál magyar és né-
met szakemberek szólottak 
M , s tettek hasznos jsvas-
laáokrtt. 

A házígatáfáfc a S D e r v e z é a -

felcL, a greifswaldí egye-
tem pedagógiai intézetének 
igazgatója. 

— A szegedi nyári egye-
tem úttörő jellegű kezde-
ményezés ezen a területen 
és remélem, hogy hagyo-
mánnyá fog válni. A külön-
böző országok pedagógusai-
nak találkozóján lehetőség 
nyílik a pedagógiai kutetó-

nei is lgyekeznrit rangot ad- és gyakorló tanárok tapasz-
ni a rendezvénynek. A talajainak, a szocialista nr-
bovrvédség segítségévei be- szagok iskolarendszereinek 
szerelt hangosító berendező- összehasonlítására. Vitafó-
sek lengyel és német nyel- rum, amelyen kritika alá 
ven tolmácsolják a mintegy 
húsz előadást a külföldiek-
nek. A programban szereped 
egész napos hajókirándulás 
Martéiyra, autóbuszkirándu-

vesszük a kialakult, vagy 
még kialakulóban levő ál-
lásfoglalásokat. Októberben 
már jártam Szegeden, és 
már akkor is nagy hatással 

lás Gyopárosfürdőre, s a Há- volt rám a szívélyes at-
ry János és Az ember tra- moszféra, a kedves vendég-
gédiája előadásainak megte- látás. 
kintése. A délelőtt véget ért Üre-

— Már másodszor vagyok sek a termek, de nem so-
ftt — mondja Palásti Ti- káig Délután az iskolai 
bor. a hatvani iparitariuló- filmintézet érdekes alkotá-
intézet tanára. — A tavalyi sai peregnek a résztvevők 
előadássorozat élménye ad- előtt. 
ta meg az alapot, hogy a Veress Miklós 

különböző 
akadályokat elhárítják, • 
ezt a tervüket maradéktala-
nul teljesítik. Ezek a gyárt-
mányok közvetlenül a lakos-
ság ellátását szolgálják. A 
többi között szeneslapátok, 
különböző típneü kávéfőzők, 
evőeszközök és egyéb ház-
tartási cikkek képezik a váő-
lalat belkereskedelmi tervét 
Ehhez biztosítják a folyama-
tos anyagellátást Felhasznál-
ják vagy értékesítik ebben 
az évben az eddig elfekvő 
alkatrész készletet, amely 
mintegy 100 ezer forint ér-
tékű. A második félévtői 
kezdve a dolgozók béralap-
ját növeli az a vállalón, 
amely szerint nyolc fő mun-
kába állítását megtakarít-
ják. A múlt évhez viszonyít-
va 10 százalékkal kevesebb 
túlórát használnak fel, 
ugyanakkor csökkentik a 
balesetek miatt kieső mun-
kanapok számát is, ugyan-
csak 10 százalékkal. Szere-
pet játszik váTlalásukban a 
rezsi 5 százalékos csökkenté-
se. Az önköltségben is meg 
akarnak takarítani 0,7 száza-
lékot Ez utóbbi vállalás egy 
évre 262 ezer forint megta-
karítást eredményez. Min-
dent egybevetve: e vállalat 
koogresszaisi felajánlásának 
gazdasági eredménye közel 
500 ezer forint 

Export — e l ö s z ö r 
A Férfi és Női Divatszabó | 

Vállalat profiljában a tavasz 
óta új vonásként szerepel az 
exportra termelés és szállí-
tás, amely korábban nem 
volt. Noha hetek óta munka-
erő hiánnyal küszködnek itt, 
három brigád vállalta a kon-
fekció részlegben az export 
szállítások maradéktalan tel-
jesítését Készruhákat a 
Szovjetunióba szállítanak je-
lentős mennyiségű megrende-

lésben. Ennek a helytállás-
nak, Igyekezetnek gazdasá-
gi kihatása mintegy 100 ezer 
forint 

Ismeretes, hogy a Szegedi 
Ecset- és Seprűgyár termelé-
si értékének mintegy 40 
százaléka megy exportra. 
Termelési üzemszervezéssel 
és gépesítéssel vállalták, hogy 
exportkötelezettségüket az 
előírtnál lényegesen túltelje-
sítik. Számításukban ez az 
összeg először 752 ezer fo-
rint volt Módo6Ításssal vi-
szont éves szinten e tekintet-
ben 2 millió 500 eaer forin-
tot mondhatnak majd ered-
ményüknek. E váltalatnál 
nem okozott problémát az 
újonnan felavatott seprű-
üzemibe az átköltözés sem. 
Ez termelési kiesés nélkül 
zajlott le. A vállalat dolgo-
zói 1295 társadalmi munka-
órát vállaltak a zavartalan 
munka érdekében. 

T a k a r é k o s a n 
A pártkongresszus tiszte-

letére vállalt munkai eiaján-
lások közül kiemelkedő, hogy 
egy bizonyos fajta gyárt-
mány előállítási mechaniz-
musán újítással korszerűsí-
tenek, i ezzel 1337 kiló 
olywn különleges szeget ta-
karítanak meg, amelyet ed-
dig külföldről bocsa ttunk be. 
A belkereskedelemre menő 
gyártmányok sorát is széle-
sítik azzal, hogy háromszáz 
eaer darab különböző nagy-
ságú lakkozó ecsetet állíta-
nak elő terven felül. 

Mindhárom vállalatnál a 
pártkongresszus tiszteletére 
tett felajánlások eddigi, első 
féléves eredményét most 
mérlegelik majd, hogy me-
netközben a szükséges kor-
rekciókat elvégezzék, ha ez 
szükségesnek mutatkozik. 
Vállalásukban egyik üzem 
sem akar lemaradni, hiszen 
mindenki érdekelt a több és 
jobb ára előállításában, 
amely közvetlenül a lakos-
ság zavartalan ellátását biz-
tosítja. 

u r. 

Nyári vizsga 
A nyár szakadatlan vizsga a tsz-parasztság, különösért 

a szövetkezet kommunistái számára. A felkészültség, 
a helytállás és a szorgalom vizsgája. Elmondhatjuk, 

hogy a szövetkezetek kommunistái az elmúlt években is 
igen sokszor és sok helyen, derekasan állták a sarat Ipar-
kodtak személyes példamutatással is magukkal ragadnt 
társaikat S ha másként nem ment, magukra vállalták a 
terhek legjavát, mások tennivalóit is. A kommunista sze-
relő éjjel sem pihent, hogy másnap jól működjön a kom-
bájn, a párttitkár naphosszat motorozott, hogy az elsza-
kadt ékszíj helyett újat kerítsen. S ha jött a vihar, s a 
tagság egy része közönyösen nézte, hogy széthullanak a 
keresztek, vagy tönkreázik a széna, a kommunisták ma-
guk mentek jó példát mutatni, menteni a közös vagyont. 

A kommunista példamutatás, a biztató, megnyugtató 
szó nélkülözhetetlen fegyvere az idei munkaütközetnek ta. 
Mégse azt tegyék a falu kommunistái, amit a fenti pél-
dákban említetünk. S ha eddig így is tették, most gyökei 
resen szakítani kell a helytelen gyakorlattal: a falusi párt; 
szervezeteknek is korszerűbben, az eddiginél igényesebbe© 
kell szervezniük a munkák 

Ez persze em azt jelenti, hogy a kommunisták « ; 
után az apró, akorlati tennivalókban ne segítsenek, hra 
segíthetnének. Hogy ne javítsák a kombájnt, ne szalad-
janak ékszíjért, ne legyenek az elsők, ha a természet tet-; 
tekre szólít. Segítsenek és dolgozzanak, de ne a régi „tűz; 
oltó" módszerekkel, és ne mások helyett, hanem együtt 
a többiekkel, társaik élén. 

A párt, a kommunisták ereje abban rejtik, hogy hatni 
tudnak társaikra. Hatni tudnak, mert ismerik őket, szi-
vükön viselik övéik gondjait A kommunisták ereje — ba 
hivatásuk magaslatán állnak — abban rejlik, hogy képesek 
a jó ügy érdekében megszervezni, talpra állítani övéiket, 
s ha mások csüggednek is, bennük van annyi tartalék erő, 
hogy jut belőle a többieknek H 

Egy kicsit előre látni és mindig dflra megszervezni, 
felkészítem a tsz-tagságot a várható és a nem várható 
eshetőségekre is. Hogy kiej&>en és jó minőségben álljon 
készen a kombájn, a felelősök gondoskodjanak a szükséges 
kellékekről, s ha nem gondoskodtak, viseljék hanyagságuk 
következményeit A kommunisták nagy tennivalója, hogy 
a tagság egésse érzéseiben és akaratában áltendó készen; 
létben álljon a tettekre. A vihar hirtelen jöhet, olyan Jól 
egyetlen tsz sem áll, hogy valamiféle külön csapata legyen, 
amely csak az eget kémleli, s ha fenyeget, a hetyazfnrs 
siet Azt viszont előre meg lehet szervezni, hogy az ele-
mek fenyegetése esetén kinek mi legyen a kötelessége. 3 
akkor nem lesz fejvesztett kapkodás; nem lesz vita, vesze-
kedés, ki menjen, kl ne menjen. 

A vitás kérdésekben mindig hallassák szavukal a 
kommunisták, t ne engedjék, hogy a nagyobb hang; az 
ügyes mellébeszélés legyen a győztes. Ne engedjék, hogy 
a szorgos cselekvést kívánó napokban valaki feosegéasel 
helyettesítse a munkát Segítsenek minden vitás ügyben 
tiszta helyzetet teremteni, őszintén és kíméletlenül mond-
ják mindenki szemébe az igazat 

Ne nézzenek el semmiféle lazaságot, leplezzék le szo-
kat, akik hanyagságukkal, nemtörődömségükkel kárt okoz-
nak társaiknak. Gondoskodjanak róla, hogy az önzetlen 
szorgalom elnyerje méltó jutalmát 

Ne engedjék, hogy az önteltség, az önzés, a harácsolási 
vágy úrrá legyen némelyeken. Tavaly például nem egy 
tsz-ben segítettek volna a szomszédok az elkésett aratás-
ban, behordásban. Csakhogy a tagság egy hányada nem 
engedte. „Megbírjuk magunk is" — mondogatták. „Eszünk 
ágában sincs másnak adni a kenyeret". S a hóskődésből,' 
a kapzsiságból az lett, hogy jelentős veszteséggel, erősen 
megkésve takarították be a gabonát 

Figyelni és látni mindent okosan n/.ei veznl a holnapot 
és a holnaputáni: ez most a falu kommunistáinak legfőbb 
tennivalója. 

K . G Y , 

Egyenesben a gumigyár 

( S o m o g y i n é f e l v . ) 

A szegcdi KÖJÁL inváziót indított a városban a szúnyogok ellen, különösen a Tisza-
parton. Kora hajnalban nagy teljesítményű permetezőgép bői sugározzák a fákra a szú-
nyogirtó szert, kisebb gépekkel pedig végigpásztázták Újszegeden a versenyuszoda 
területét a partfürdő zöldjét, valamint a kempinget és környékét. Képünkön: a Ko-

rányi rakparton permetezik a fákat 

A szegedi gumigyárban a 
termelés megkezdése óta 
kétfajta munkát végeznek 
egy időben: a gépsorokon ki-
lométér számban készül a 
gumipadló, a tömlő stb., 
ugyanakkor tovább építik az 
új berendezéseket, csinosítják 
a nagy területű üzemet A 
hétköznapok feladatai új és 
új gondokat teremtenek, s 
ezekkel egyre sikeresebben 
birkózik meg a gyári kol-
lektíva. 

Néhány hónappal ezelőtt 
szétszórt építési anyagok, 
rozsdás ócskavasak, hordók 
éktelenkedtek a frissen 
emelt falak mellett. Az asz-
falutat hol por, hol pedig 
sártenger vette körül. A ter-
melés mellett nem volt idő 
a rendezésre, a takarítás-
ra. De ez a helyzet már 
a múlté. Most erre is jut 
munkáskéz, s a gyárudvaron 
szépen megnyírt fű, futta-
tott virágok és permetező-
öntöző berendezés találha-
tó. Mindez nagyon haszno-
san frissíti a műhelyek ne-
héz levegőjét. A szemnek 
kellemesebb a tisztaság, a 
rend. 

11 munkások érdekében 

A kétkezi dolgozók mun-
kakörülményei is megjavul-
nak. A gumigyár a rendkí-
vül szennyezett, kormos 
munkaruhák mosására saját 
mosodát állít fel. Erre azért 
van szükség, mert a szegedi 
Patyoiat a munkaruhák mo-
sását nem vállalta. Az új 
mosoda szeptember 1-én 
működik, a koromraktári, 

hengerüzemi én karbantartó 
dolgozók nagy örömére. 

Eddig nem volt megfelelő 
védőitalellátás sem, nem 
volt elegendő szódavíz. A 
saját mosoda mellett éppen 
ezért szik víztelepet is lé-
tesítenek a gumigyárban, 
sőt a dorozsmai földműves-
szövekezet hamarosan büfét 
is nyit az üzem területén. 

Új gépóriások 

Az ÉM Gép- és Felvonó-
szerelő Vállalat dolgozói ha-
talmas, 56 méter hosszú gé-
pet szerelnek a tömlőüzem-
ben. Ezt a mélyfúró-tömlő 
gyártó berendezést az Or-
szágos Gumiipari Vállalat 
szakemberei tervezték. Ter-
melékenysége az eddig hasz-
náltak háromszorosa. ha 
majd üzemel, olyan menv-
nyiségű tömlőt képes gyár-
tani, amellyel a KGST-or-
szágok majdnem teljes szük-
ségletét fedezni lehet! Az 
első, 40 méteres tömlőt pró-
baképpen már legyártották. 
Kisebb ..gyermekbetegségek-
től" eltekintve a hatalmas 
gép jól működik. Így két hé-
ten belül a műszaki átadás 
is megtörténhet. 

A nagy méretű csarnok 
másik oldalán, a lemez-
üzemben két budapesti cég: 
az Országos Villanyszerelő 
Vállalat és a Gépszerelő 
Vállalat Szatmári- és Barta-
brigádja dolgozik, ök is bo-
nyolult, nvolc tagból álló 
szövetpréselő gépsort állíta-
nak össze. A munka itt is 
jól halad. Annál inkább, hi-
szen a két brigád a IX. 
pártkongresszus tiszteletére 

nemrég ajánlotta feL hogy • 
tervezett határidő előtt 15 
nappal — augusztus 15-re — 
átadja az új termelőegysé-
get. Felajánlásaik nagyon ér-
tékesek a gumigyár számára, 
hiszen az új gépsor kétszere-
sein termelékenyebb az ed-
dig használtaknál. A 15 na-
pos előnnyel a lemezüzemi-
ek a terveik teljesítésében 
lendületes támogatást kap-
nak. 

Kísérleti gyártás 

A tömlőkészítő üzemben 
új gyártási folyamat kikísér-
letezése a téma. Az új tech-
nológiához már elkészült és 
működik a nehéz fizikai 
munkát helyettesítő tömlő-
készítő berendezés, de a 
próbák még nem vezettek 
teljes sikerhez. A 30 méte-
res gép pontos beállítása és 
más technikai problémák 
még igen sok gondot okoz-
nak. A munka azonban sür-
gős és nagyon fontos! Tud-
ják ezt és átérzik felelőssé-
güket az itt dolgozó műsza-
kiak, munkások egyaránt. 
Pajkó Péter művezető el-
mondotta. hogy mindent 
megtesznek a mielőbbi si-
kerért. Remélik. hogv jól 
begyakorolják az új gép ke-
zelését és idejében megin-
díthatják az üzemszerű ter-
melést. Erre nagy szükség 
van, hiszen a gumigvár fél-
éves tervét közel 6 millió 
forint lem»radá.sro] 
adósság törlesztése és az 
egész gyár é'-es munkáia el-
sősorban a tömlőüzem telje-
sítményén múlik! 

M a i k ó I s t v á n 
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