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Dimitrov emlékezete

•

sajat ugyuk
A

„Ml. szeredlek elfogadtuk: KISZ-szervezetünk
805
KISZ-fiatalja és 60 ifjúsági brigádja egységesen
csatlakozik a felhíváshoz" — idézhetjük az év eleji versenyvállalások bevezetőjét. A versenymozgalom idén a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom 50. jubileumán kívül a
KISZ VII. kongresszusát is köszönti a textilművekben.
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A KISZ-isták legfontosabb
vállalkozása az volt,
hogy
január
elsejétől
ifjúsági
üzemrésznek nyilvánították a
szövődét, védnökséget
vállaltak a szövettermelés felett. Az ott dolgozó ifjúmunkasok mindent megtesznek a
jobb eredmények eléréséért
— így hangzott a vállalás, s
a mintegy félesztendős munka a tanú rá, hogy nemcsak
afféle ..papírlelkesedés" volt.
Sok olyan szövödei munkacsapat van, amelyik élen jár
ebben a bizonyításban, de
' özülük is kiemelkedik
a
öösszeállításunk
három Barna Istvánné vezette Nogyúr példáján mutatja be vember 7. brigád. KlSZ-fiatalok alkotják a kollektívát,
tetteiket
A

szegedi
üzemekben
dolgozó ifjúmunkások
kezdeményező
készségéről,
alkotókedvéről sokat
lehetett hallani a közelmúltban:
a KISZ-szervezetek újjáválasztásakor
sok
felszólaló
mondta el. hogyan dolgoznak, miként vesznek részt
a szocialista munkaversenvben társaik. A KISZ VII.
kongresszusa és a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 50. évfordulója új munkasikerekre
készteti
őket.

közös dolgokról
folytatott
eszmecserék. A Szakma I f j ú
Mestere mozgalom megszervezése szintén jó kamatot
icérő
kezdeményezés.
A
KlSZ-titkár elmondja azt is,
hogy pénteken a szövödei
s mintha csak a név köte- fiatalok már megtartották az
lezné őket, szebbnél
szebb ifjú mesterjelöltek első koneredményeket értek el: 105 zultációját.
százalék az első negyedévi
A Fiatal Műszakiak és
átlagteljesítményük.
Tanácsának
A védnök fiatalok köteles- Közgazdászok
ségnek is érzik azt a jogu- munkája szorosan és közvetkat, hogy véleményt mond- lenül kapcsolódik a termelőjanak. beleszóljanak a mun- munkához .Tavaly több szakkák menetébe, keressek
a dolgozat reprezentálta a fiajobb megoldásokat, egyszó- tal műszakiak felkészültségét
val a maguk dolgának, ügyé- a kiválóak mozgalmának ornek éreznek mindent, ami a szág® pályázatán is, Kovács
termeléssel összefügg.
Ezt Károly „Elektronika a papályasegítik elő a hét végi meg- mutiparban" című
munkája pedig első díjat
beszélések is
Panker Sándor, a szövő A nyert. A textílművekben 50
műszak
KISZ-a lapszerveze- ifjú műszaki és 24 közgazdász
tének titkára szerint termé- tagja az FMKT-nak. Az az
kenyek, hasznosak
ezek a elvük, hogy utat kell adni a
tudás és tapasztalat
energiáinak; senki sem lehet feladat, tárna nélkül. Ennek jegyében ült össze a programbizottság: Elekes József, Kokavecz László és Král Ernő
szerenelnek Az úi rendsze- o l y a n hadatokra irányítják
a
rezésnek az a céljsg ^fogv
««relm*
amelyeknek
könnven áttekinthető, közös n á d a s a
nagy segtiseget
a
listán tüntesse fel a legfon- J ^ n t h e t
termelesben,
tosabb műszaki paramétereAhogyan
a
védnökségi
ket.
mozgalom sok egyéb akció-

Nem adminisztrálás

Halló! Gumigyár? A műszaki irodát kérem — a
készülék ismerősen sípol, m a j d kattan — azután felveszik
a baligatöt: — Bánsági Tamásné technológus vagyok —
mondi,i a drót másik végén.
bz
A hívásban nincs semmi tömlőt
állítanak
elő
rendkívüli, annál inkább aA EMERGÉ-ben. Június elseje
A gyártmánylista elkészíjelentkezésben; az EMERGÉ óta pontosan 80 gyártmányt tpSpben többen is segítenek
gumigyár
ifjú
mérnökei, sikerült feltérképezni.
Bánságinénak; Menyhárt Katechnikusai este 7 óráig dol— Miért van szükség er- t a ; l r p Petráéi János, Varga
goznak a gyárban. A fiata- re a hatalmas adminisztrá- ottóné
és Löwivger Judit,
lok nagy munkát vállaltak, cióra? — kérdezem.
Ferke András, a/,
az FMKT tittit
—
Azt
hiszem,
könnyen
Deák Judit, alapszervezeti
kára örömmel újságolta el,
érthető:
egyre
nagyobb
hasznos
a
segítség
az
EMERKISZ-titkár így fogalmaz:
valaszteka. G E fiataljainak nagy vállal— Vagy negyvenen — mér- gyartmanyaink
.HRHi
nökök, technikusok - meg Sokféle helyen és sokféle k'niása "jól" haiad" Mindenki
az ev elején elhatároztuk, módon vezetik
műszaki becsületesen dolgozik, senkit
segítjük gyárunkat ott, ahol nyilvántartást. Egy műszaki nem kell noszogatni.
tömlő
jellemző
adatai
péla legjobban elkel. Tizerhá
Matkó István
rom pontba foglaltuk cél dául 15 különböző helyen is
jainkat:
előmozdítjuk
a
gyártmányfejlesztést, közgazdászaink öntevékenyen elemzik a többlet ánvagfelhasználás okait. Résztveszünk a
tömlőgyártás egyik technológiájának
kikísérletezéséMásfél hónappal ezelőtt újjáalakult a Szegedi Konben, előmozdítjuk a cérnafelpréselő gép üzembehelye- zzervgyár KISZ-szervezete. A 200—300 fiatal dolgozó kőzesét, S utoljára mondom az *il 62 tagja a KISZ-nek. Sürgős feladat a tagszervezés és
egyik
legfontosabbat:
új a szervezet stabilizálása. Emellett azonban másra is futja,
gyármányjegyzőket
állítunk Két KISZ-hrigád alakult. A 17 fiatal diktálja a tempót
jyzőket ailftünl
össze
az
EMERGÉ valavala " többieknek. \ konzervipar export értékesítési és termelési versenyében a gyár fiataljai is részt vesznek. Az
mennyi termékéről.
A műszaki irodában tech- alapküvetelmények azonosak az egész országban, s ehhez
nológiai utasítások, jegyzé- még hozzáadódnak az egyes gyárak fiataljainak önálló válkek között találom a leg- lalásai. Az értékelés központilag történik, s a győztesek
szorgalmasabbakat.
Három dija: külföldi jutalomiidülés. A szegediek is szeretnenck
mérnöknő:
Masa
Béláné, a döntőbe jutni.
Varga Ottóné és
Bánsági
Tamásné dolgozik az úgyMásfél hónap rövid idő. dékvas értékesítését. Az így
nevezett
gyártmánylistán. Az. átalakulás nem történik szerzett összeget a június
Nagy túrelmet és ponlossá- ogvszerre. Születtek azonban végére elkészülő klűbhelyigot igénvei a munkájuk, o l - v a n
kezdeményezések, ség berendezésére fordítják,
technikai 'adatok halmazából amelyek a fiatalok önálló így azonnal erzekelhetó a
hámozzák ki a legfontosab- tevékenységének megszerve- kezdemenyezes hasznrasaga.
bakat Többezer termék jel- zéséhez vezetnek. RendfennAz FMKT-t most alakít1artó birgádot alakítottak: a ják meg. Kiss Pál, a KISZlemzóit veszik figyelembe.
— Igazi női feladat ez — feldolgozás munkafolyamatú- titkárhelyettes a napokban
mondja tréfásan az 1965-ben ban nagymennyiségű
gon- vett részt a konzervipari
vörös diplomával
végzett gyölcggel
dolgoznak,
sok tröszt országos értekezletén,
Bánsági Tamásné, majd hoz- hulladék gyűlik össze.
A ahol az FMKT feladatai is
zateszi: — Kétféle rendszere- brigád feladata: példamuta- szóbakerültek. A gyár műzést
egyszerre
csinálunk, tással és ellenőrzéssel mini- szaki gárdájának fiataljaiHivatalból az úgynevezett malisra csökkenteni a kárt. tói joggal vár az üzem sokonstrukciós lapokat, a tárSzintén apróságnak tűnik, kat e területen is, hiszen
sadalmi munkában a gyárt
mányjegyzéket. Nehéz "volna h f * y a i t a l o k megkezdték született, már egy. ma még
egy mondattal kifejezni, mit a CTar területen
talalhato csak
elmeleti
jelentosegu
jelent ez: például 812 féle tetem® mennyiségű hulla- javaslat, éppen
ebben
a

nak

is
keretet ad, épp úgy
keretbe foglalja a fiatal műszakiak idei
tevékenységét
e
Ky másik friss kezdeményezés. A textiles
KISZisták a forradalom
jubileurnának jegyében novembert
a fiatal műszakiak és közgazdászok hónapjának
nyil,.„
..„..
vánitj'áít.' Jó alkaíom lesz ez
a z ifjú szakemberek mozgó-

sítasára.
Simái Mihály

Ez már félsiker
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Aranyéremmel Salgótarjánból

Gausz-cég"

Először tavaly találkoztunk velük a
Vörös Csillag Moziban. Több fordulón át selejteztek a salgótarjáni fesztiválra, s bizony a szegedi teenagerek inkább fütyürésztek, mint tapsoltak számaik után. Pedig már akkor feltűnt kulturált, stílusos beatjátékuk. külföldi,
hazai darabokat
egyaránt tiszta, szép harmóniákkal
megoldani
igyekvő
produkciójuk.
Csak éppen nem üvöltöttek.
nem
estek extázisba, s persze még botladoztak az. akkordok — ami sehogy
se volt ínyére a felizgatott kedélyeknek. A jószemű zsűri azonban
utat nyitott nekik az amatőr tánczenekarok találkozójára, ahol bronzéremmel előnyösen mutatkoztak be
Immár ország® fórum előtt. Ennek épp egy esztendeje. Néhány hete pedig a bronz mellé aranv került. A Dzsessz és
Tánczenekarok
III. Országos Fesztiválján a szegedi
Móra Ferenc
Művelődési Otthon
gitárosai beléptek a legelsők közé:
a kiosztott hét arany fokozat egyike Dosa Gabiék táskájába került.
Komjáthy György indokolt; a zenekar. mint együtt® kitűnő, úgyszólván senkit se tudnék kiemelni
közülük, csupán annyi bizonyos, a
beat helyes irányát
képviselik, jó
stílust jatszanak.
Öt csillogó

szemű

fiú

hajolt

gyárban: Gyöngyösi Józsefnek es dr. Czukor Bálintnak a zöldséggel töltött paprikakonzerv
gyártásának
gépesítésével
kapcsolat®
pályaműve, amely a szakdolgozatok országos pályázatán II. díjat nyert. Lénvege: a tipikus
konzervipari gépek és saját tervezésü gépeik kombinálásával
csökkenteni a gyártás munkaigényességét.
újítás jó is, rossz is.
Az
kettősség eppen lenvegéE
1 bői adódik.
A
zakuszkagyártás „teljesítené" a szakrészben megolms4
( e hát
daná a munkáslétszám átmentését az egyik szezonidőszakból a másikba. Másrészt,
a fokozottabb gépesítés bizony® számú dolgozó munkajának kiiktatását eredményezné. Az újítást még nem
fogadták el, de a szakomberek
döntése
bizonyára a
népgazdaság számára kedvezóen alakul.
A tények azt mutatják.
h o g y a konzervipari fiatalok
akarnak! Ez már fél siker.
Halmai Zsuzsa

az

asztal fölé: a Festő utcai otthonban
„győzelmi tort" ültek a Gausz-cég
fiai. Mert az. együtt® hattagú, doyen-jük, Gausz / Antal
szervezése,
irányítása, művészeti instrukciói éppúgy hozzátartoznak a sikerhez, mint
Somogyi Laci és Dósa Gabi boszorkányos ügyességgel csiszolt, heg®ztett, r®zelt „különbejáratú" csőgitárjai, amit Salgótarjánban agyonfényképezett egy jószemű fotoriporter. Salgótarján persze még mindiít
vitatéma. Kétségtelen,
fogadtatásuk
nem volt valami hízelgő:
étkezést
nem. szállást éppenhogy
kaptak, s
megérkezésük után
perceken belül
pódiumra szólították
őket. Vadász
Zoli és Szeles Andris, Korom Pali,
két szegedi együttes, a Kristály és
Fortuna önzetlen
segítségét Jemljii,
ami nélkül aligha kerülhettek volna
zsűri elé.
„Hanem a Krislály-zenekar szinte lemuzsikálta az egész
mezőnyt.
Olyan Blauberry Hill-t,
mint amit
csináltak, soha nem
hallottam —
fűzi a szót Dósa Gabi, — Ha ők is
aranyat kaptak, mi nem érdemeltük
meg. és talán
senki." A többiek
egyetértően
bólogatnak, s
aztán
mindenkiről beszélnek, csak magukról keveset. Tárgyilagosak? Vagy talán nincs mondanivalójuk? Ez utóbbi aligha. Számaikat a Beatles. Monkiss, Eeats-boys együttesek produk-

„ön nyilván fél a kérdéseimtől, miniszterelnök ű r ! . . . ' '
— A kérdés ma is aktuális. — Dimitrov a lipcsei
tárgyaláson
I I a élne, ma
lenne 85
* * éves a férfi, akinek
nevét
egészen
rendkívüli
körülmények közepette
tanulta meg a világ. Akkor
1933-at írtunk és
Georgi
Dimitrov a német fasiszták
lipcsei
vérbírósága
előtt
állt. A vád: bűnrészesség a
Reichstag felgyújtásában. A
avuitoaatas — ez történélgyújtogatás
történei
mi tény — közönséges provokáció, maguknak a náciknak a műve volt, akik a
Reichstag
felgyújtásának
ürügyén csaptak le a kommunistákra, a haladó emberekre. A lipcsei per azonban visszájára fordult: Dimitrov
logikus
okfejtése
nyomán a vád összeomlott,
s a bíróság Dimitrovot kénylelen volt felmenteni!... A
nagy nemzetközi yisszhangot keltett per egyik legdrámaibb mozzanata az volt,
amikor Dimitrov, a vádlott
szópárbajt vívott Göringgel,
a hatalma teljében pompázó
naci hatalmassággal, s amikor az kivezettette k terembői, odavágta Göringnek:
„ön nyilván fél a kérdéseimtől,
miniszterelnök
ur
i - • • , . ,.
Ez a kerdes, evekkel Dimitrov halála után, nemileg
módosulva — ma is ott rezeg a levegőben. Csak a
címzett más, Nyugat-Németországban ugyanis az esseni
tclevízió idén
februárban
dokumentumműsort
sugárzott a Reichstag égéséről és
a lipcsei perről. A világsajtó Bonnba akkreditált tudósítói
felháborodással
számoltak be arról, hogy a
nyugatnémet televíziós film
az események
ismertetésének ürügyén meghamisította
a történelmet és a nácik által kiagyalt lipcsei pert hovatovább egy jogállam teljesen szabályos eljárásának
tüntette fel. Jellegzet® módon,
Nyugat-Németországban — amelynek mai vezetői általában
zokonveszik,
ha államukkal
kapcsolatban revansizmusról
és újfasizmusról beszélünk — a
televíziós, úgynevezett dokumentumfilmben a
lipcsei
per náci tisztviselői
igen
széles nyilvánosságot kaptak
—, Dimitrov válaszait azonban javarészt elhagyták . ..

ciójából lemeztől, hangszalagról tanulják, és persze az Illés-zenekar(ól — repertoárjuk fele
magyar
szám. Maguk
harmonizálnak „demokratikus" módon:
mindenki eljátssza elképzelését, s a próbák során alakítják egymáshoz. Természetesen saját szerzeményeik is vannak.
Komjáthy szerint néhány a hivatásosak országos
színvonalán mozog!
Szeretik a komoly zenét, valamenynyien megkósoiták már a hagyományos hangszerek, hegedű, zongora
klasszikus irodalmát. Ügy vélik, ez
a helyes alapja mindenfajta zenélésnek. A beatnak is. Ami persze nem
foglalkozásuk, de több mint hobbyjuk. Az utcán egyetemre, középiskolába. kik-ki munkahelyére jár,
de
hetente, bent a teremben, ha kemény,' alaposan
fárasztó próbára
Pedig — vagy tán épp
jönnek össze — már nemcsak szó- azért, mert — nem akárrakozó, félig-meddig hivatásos rabmilyen
válaszok
voltak
jai a beatnek.
a z o k ! . . . S itt nem csupán
Nemcsak pódiumon, magánéletben a Göringgel folytatott szóis szereny,
erényeikkel, hibáikkal csatára gondolunk. Hanem e
egyaránt józanul számoló, nagyon ro- rendkívüli emberi tett melkonszenves kis kollektívától búcsúz- lett arra, hogy Dimitrov, aki
tam. A Móra Ferenc Művelődési
pillanatában
Otlhop régi rossz híre úgy látszik letartóztatása
\egleg a múlté. A Gausz-cég portá- a Kominlern egyik vezetőján nemcsak zene,
nevel® is fo- jeként illegalitásban dolgolyik.
zott. a varilottak padjaról. a
Nikolenyi István
nemzetközi helyzet valóban
Vasarnap, 1967. június 18.

t

mélyenszántó elemzése alapján kifejtette az antifasiszta
harc és összefogás alapelvei t . Ezekből
pedig nem . osu. .
pan
a
Kommunista Internacionálé emlékezetes 1935ös kongresszusa
merített,
amikor kidolgozta a fasiszpolitikáUellenes
nép£ront
ját. A dimitrovi elvek hatnak napjainkban is, amikor
szerte a világon a munkásmozgalom
egységéről,
az
ös sz® antiimperialista erők
összefogásáról van szó.
A zokban a drámai hetekben, amikor fasiszta bírái előttt allt, Dimitmár túljárt az . emberrov
útjának felén. Helytálélet
lása, hősiessége nem a pillanat véletlene volt: szerves folytatása addigi életútGeorgi Dimitrov
a
janak
. , • ,
, ,
bol ar
«
tirádáim,
maxis1a p a l 1 e v i k
' R
alapítója volt.
1923-ban részt vett Bulgáriában a történelem
első
antifasiszta
felkelésében,
,
,
,
amelynak
tevére*
utan
emigracioba
kenyszerülL
(Távollétében kétízben is haiáira ítélték.) Csaknem egy
évtizedig dolgozott illegáliAusztriában, Németorsan
szagban és más európai orszagokban — egészen berlini letartóztatásáig, a lipcsei
perig. A per után, a nemzetközi közvélemény, elsősorban a Szovjetunió közbenjárására, a nácik kénytelenek
voltak kiengedni börtönéből.
Ezt
követően
1943-ig
a
Komintern
főtitkáraként
működött. Közben — mint
hazájának igaz fia — 1942ben részt vett a bol ar ha
8
zafias front megszervezésében, majd egyik irányitója
™ U a z 1 9 4 4 ' é v i . S. v " zt *s
felkelésnek. Bulgária felszabadulása
után a
Bolgár
Kommunista Párt főtitkáraként és a minisztertanács elnökeként munkálkodott
az
új, szocialista Bugária felépítésén, egészen
1949-ben
bek
°vetkezett haláláig.
JAimitrov a kommunista forradalmar példaképe volt. A tömegekért és
a tömegekkel — a történelp
m formálóival —
együtt
harcolt a fasizmus ellen, az
társadalomért, örökségét
a
szocialista Bulgária népévei együtt híven őrzi az
egész haladó emberiség,
a
nemzetközi kommunista és
munkásmozgalom.
Emléke
példa és útmutatás a jelen
k ü z d e l m e i b e n is.

S. P.

dél-magyarország q

