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A Nagy Október 50 . évfordulójára 

Uj kezdeményezések 
az üzemekben 

ÉPPEN ÜGY, MINT A NAGY ESEMÉNY ELŐTTI NA. 
PÓKBAN, Á KONGRESSZUS ZÁRSZAVA UTÁN IS TET-
TEKKEL FEJEZTÉK KI EGYETÉRTÉSÜKET, LELKE-
SEDÉSÜKET A MUNKÁSOK. HANGOZTATTÁK: VA-
LÓRA VÁLTJUK A PÁRT HATÁROZATAIT, IGAZI 
KONGRESSZUSI LENDÜLETTEL VISZIK SIKERRE A 
NÉPGAZDASÁGI TERVET. 

ÍGY INDUL AZ IDEI ÉV IS. 1967 NEVEZETES ESZ-
TENDŐ: A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRA-
DALOM 50. ÉVFORDULÖJÁT ÜNNEPLI A FÖLDKE-
REKSÉG MINDEN HALADÓ EMBERE. ÜJ MUNKA-
SIKEREKKEL AKARJÁK MÉLTÓVÁ TENNI EZT A 
KÖSZÖNTÉST A SZEGEDI ÜZEMEKBEN IS. 

Tettrekész brigádok 
teremteni ezek a kollektívák, 
s ennek révén a brigádon 
kíviil is megszüntetni a ké-
sést, fegyelmezetlenséget, 
igazolatlan mulasztást, a tár-
sadalmi tul jdont károsító, s 
a balesetre vezető felelőtlen-
ségeket. Példát adva ar ra 
törekszenek, hogy mindin-
kább megváltoztassák tá r -
saik gondolkozását, hogy a 
gyárban mindenki olyan szo-
cialistá módon teljesítse fel-
adatát , mint ők. 

A Zalka Máté brigád szo-
cialista üzemrésszé szeretné 
előléptetni a göngyölegrak-
tárt . A másokkal való törő-
dés nyilvánul meg abban is, 
hogy Bakos Mihályné bri-
gádja öt ú j dolgozó betaní-
tását vállalja, úgy, hogy azok 
tel jesí tménye e lér je a bri-
gádátlagot. Műveltségük bő-
vítésének, látókörük szélesí-
tésének is a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom tel-
jesebb megismerése ad majd 
keretet az idén, a forrada-
lomról, a Szovjetunióról szóló 
könyveket,- ilyen tárgyú fi lm-
élményeket fognak megbe-
szélni. Szép tervük még az 
is, hogy a nagy események-
ről kommunista veteránok-
kal folytassanak beszélge-
tést, s így a résztvevő vagy 
a kortárs szemével ismerjék 
meg az ú j korszakot nyitó 
forradalmi időket. 

Segítenek a műszakiak 

Bontakozik a jubileumi 
verseny a szegedi texti lmű-
vekben is. A lánccsévélő 
A-műszak munkásainak ja-
vaslatára most készítik elő 
a kongresszusi verseny mél-
tó folytatását, a kiváló ered-
mények továbbvitelét a for-
radalmi évforduló tiszteleté-
re. Mivel az üzemben sok a 
fiatal, a nagy hagyományok 
előtti tisztelgést az if júsági 
szervezet összekapcsolja a 
KISZ VII. kongresszusa kö-
szöntésével. Ennek a két 
nagy eseménynek a jegyé-
ben teszik meg vállalásaikat 
a fiatalok. 

A forradalmi Jubileum 
tiszteletére művezetőkből álló 
brigád alakult a fonó A-mü-
szakban. A fiatal műszakiak 
a szocialista cím elnyerésé-
ért küzdenek, munkaidőn túl 
is tevékenykednek ma jd 
mintegy 15-0 társadalmi mun-
kaórában, önképzőkört hoz-
nak létre szakmai tudásuk 
továbbnövelésére, s különös 
gonddal törekszenek a mi-
nőség javítására, az újító-
munkára . 

Több első o s z t d ' y ú áru 

Tegnap a Szegedi Ruha-
gyárban is versenyfelhívás 
hangzott el. A 4-es terem 
B-műszakja 1966. november 
7-re elnyerte a ki tüntető cí-
met : szocialista üzemrész 
lett. Most az itt dolgozó két 

Annak idején a Szegedi 
Konzervgyár tervének telje-
sítésével köszöntötte a párt 
legfelsőbb fórumát . Most a 
gyár három br igádja tett 
kezdeményezést a jubileumi 
esztendő méltó köszöntésére. 
A Széli Imréné vezette Vosz-
tok-brigád tavaly harmad-
szorra is elnyerte a szocia-
lista címet. A gyümölcs-
üzemben dolgozó kollektíva 
most a gyár tmányok minő-
ségét a k a r j a tovább javíta-
ni. Növelni az első osztályú 
termékek részarányát ; , taka-
rékosabban gazdálkodni az 
üveggel, ládával, zárógarni-
túráva l ; a gépeket, a társa-
dalmi tu la jdont jobban óvni, 
emelni a termelékenységet; 
többek között ezeket a cé-
lokat tűzték maguk elé. 

Kétszer nyer te el a szocia-
lista címet a Május 1. bri-
gád. Ez a csomagolóüzemben 
dolgozó kollektíva szintén je-
lentős tetteket vállal magára 
a forradalmi évforduló je-
gyében. Nevezetesen azt, 
hogy a r.ormát rendszeresen 
túlteljesítik, s hogy csoma-
golási hibából eredően sem 
külföldi, sem belföldi szállí-
tásnál nem lesz reklamáció 
a munká jukra . Ügy akarnak 
dolgozni, hogy üzemükben 5 
százalékkal növekedjen az 
át lagtel jesí tmény. 

Millió és millió üveg for-
dul meg a Zalka Máté bri-
gád dolgozóinak kezén, a 
konzervraktárban. Ez a szo-
cialista brigád két éve van 
együtt, a gyár régi dolgozó-
jának, Kovács Józsefnénak a 
vezetésével. Már a kong-
resszusi verseny során tete-
mes megtakarí tást ér tek el, 
e r re irányul mostani kezde-
ményezésük is. Az üvegse-
lej tet és a csorbulást öt szá-
zalékkal csökkenteni, ugyan-
ennyivel kevesbíteni a kise-
lejtezett ládamennyiséget; 
ezek a legfontosabb vállalá-
saik. S mindezeken túl; a 
gyártás pontos üvegellátása 
mellett három ember mun-
ká j ának megtakarí tását is el 
a k a r j á k érni a Zalka-brigád 
tagjai . 

A szocialista üzem 
címért 

A szocialista munkáskol-
lektívák nem elégszenek meg 
azzal, hogy a brigádon be-
lül rendben, pontosan men-
jenek a dolgok. Többet akar-
nak : hatni p környezetükre, 
nevelni a többieket is. Mind-
három, jubileumi versenyt 
kezdeményező brigádnál 

ilyen kitételek szerepelnek a 
listán: vállal juk, hogy a mű-
szakban dolgozók közt ne-
velő munká t végzünk. Lel-
kesedéssel, a személyes és a 
csoportos példamutatás ré-
vén magukkal szeretnék ra-
gadni munkatársaikat . Igazi 
szocialista szellemet akarnak 

munkacsapat kezdeménye-
zett versenyt a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
50. évfordulója tiszteletére. A 
szalagmunkát végző két bri-
gád tagjai a 100 százalékos 
teljesítésen túl további mi-
nőségi javulást ígérnek: 0,3 
százalékkal emelik az I. osz-
tályú áruk részarányát. (Ez 
a szám nem nagy, mégis 
hata lmas feladatot jelent eb-
ben a munkakörben.) To-
vább szélesítik a társadalmi 
ellenőrzést a kiváló szocia-
lista üzemrészben, itt min-
denki egyben minőségi el-
lenőre is társai munká jának . 
A termelékenység emelésé-
vel szorosan összefügg a 
veszteségidő minimálisra va-
ló csökkentése, a jobb mun-
kaidő-kihasználás. 

A maguk helyén hasonló 
tettekre, a párthatározatok 
valóraváltására hívták fel a 
gyár minden dolgozóját a 
szocialista üzemrész munká-
sai. Példájuk, kezdeménye-
zésük bizonyára értékes vál-
lalásokat eredményez m a j d 
a gyárban,, aminthogy a há-
rom üzem versenyindítása is 
további követőket vár. 

H I H I Z 
ü l fm ̂ ^ 

d i a d a l a j e g y é b e n 
Az SZKP Központi B'zottságának határozata az Októberi 

Forradalom 50 éves jubileumának előkészülete ről 
Szombaton nyilvánosság-

ra hozták az SZKP Köz-
ponti Bizottságának hatá-
rozatát a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. 
évfordulójának előkészüle-
teiről. 
A határozat hangsúlyozza: 

az Októberi Forradalom óta 
eltelt 50 esztendő a mar -
xizmus—leninizmusnak, a 
munkásmozgalom ideáljai-
nak, a proletár nemzetkö-
ziség és a népek közötti ba-
rátság eszméinek diadala. A 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom ú j korszakot 
nyitott meg a világtörténe-
lemben, a kapital izmus bu-
kásának korszakát, a szocia-
lizmus felé fordítot ta az 
emberiség sorsát. Az elmúlt 
fél évszázad alat t az embe-
riség az Októberi Forrada-
lom eszméinek győzelme, a 
világ társadalmi-poli t ikai 
térképét alapvetően megvál-
toztató hata lmas forradal -
mi vívmányok jegyében fe j -
lődött. 

Az -Októberi Forradalom 
győzelme igazolta a szocia-
lista forradalom lenini el-
méletét. Kiáll ták a törté-

nelem próbá já t a marxis ta 
—leninista tanítások. 

A szocializmusnak a 
Szovjetunióban aratot t tel-
jes és végleges győzelme és 
az át térés a kommunizmus 
építésére: az országunkban 
történt forradalmi á ta laku-
lások legfontosabb eredmé-
nye. 

— Országunkban megszü-

letett és megszilárdult a 
szocializmus demokráciája , 
amely a legszélesebb, leg-
képviseletibb és legigazsá-
gosabb demokrácia — foly-
tatta a határozat. — A szo-
cializmus biztosította a nők 
politikai és népgazdasági 
egyenjogúságát. 

Az Októberi Forradalom 
(Folytatás a 2. oldalon.) 

Barátsági társaságok 
együttműködési terve 

Az októberi forradalom 
50. évfordulójához méltó 
gazdag együttműködési ter-
vet írtak alá szombaton dél-
ben Moszkvában a Magyar 
—Szovjet Barát i Társaság, a 
Szovjet Baráti Társaságok 
Szövetsége és a Szovjet— 
Magyar Baráti Társaság kö-
zött. Az 1967-re szóló prog-
ramban szerepelnek jubileu-
mi ülések, ünnepi estek, to-
vábbá vetélkedők megtar tá-

sa, kiállítások, propaganda-
anyagok cseréje és küldött-
ségek kölcsönös látogatása. 

A moszkvai Barátság Há-
zában az együttműködési 
tervet szombaton magyar 
részről Kristóf István, az 
MSZBT főti tkára, szovjet 
részről Vaszilij Sztriganov, 
az SZMBT első elnökhelyet-
tese, az OSZSZSZK művelő-
désügyi miniszterhelyettese 
ír ta alá. 

A Csongrád megyei Ál-
lami Erdőgazdaság rúzsai 
és öttömösi kerületeiben új, 
gépesített technológiát ve-
zettek be az idei szezonban 
a fenyvesek kitermelésében 
és a faanyag feldolgozásá-
ban. Az összes munkamoz-
zanatot a gépekre bízták, s 
emberi kéz enyáltalán nem 
is érinti a fát. Az egykori 
fejszés favágók csak a gé-
peket irányítják. így vem 
„favágómunka" a favágás. 

Képeinken: Az elektromos 
kéziláncfűrész pillanatok 
alatt dönti le az óriás fe-
nyőt. (Balról fenn.) Miután 
egy ötletes emelőszerkezet 
segítségével a traktorok ha-
lomba vonszolták a hosszú 
rönköket, egész autórako-
mányt emel egyszerre kocsi-
ra a daru, (Második kép). A 
központi telepen ugyancsak 
motoros kézifűrészekkel 
kezdődik a fafelrlarabolás, 
-feldolgozás. (Alsó kép.) 

Nem „ f a v á g ó m u n k a 

(PoUiUnusz Józseí lelv.l 
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