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OK A MI BUSZKESEGEINK... 
ültért kapott éiüzem jelvényt három szeged, üzem 

A Szakszervezeti Tanács ter-
melési osztálya által kiadott 
munkaverseny jelentés szerint 
a mii lika verseny országosan túl-
jutott az előbbi jelentésben em-
lített mélyponton. A legutóbbi 
eredmények jelentős javulást 
mutatnak az előbbi hónaphoz 
képest. 

Szegeden is ugyanez a hely-
zet. A Szakszervezeti Tanács 
jubiláris kongresszusára tett 
felajánlások, azok teljesítése, 
a briiáil mozgalom nagyban elő. 
releoditettc a termelést. Erre 

az időpontra értek meg több 
tizein régebbi erőfeszítésének 
gyümölcsei is. 

Az országos mnnkaversenyek 
kiértékelése során három él üzem 
jelvény Szegednek jutott. A 
Közúti Tiszahid építői immár 
másodszor kapták meg. A Lip-
pai gőzfiirésziizem, a DÉMA 
cipőgyár először. 

Nézzük meg. miért kapták 

(meg ezek tiz üzemek a legjobb 
magyar üzemeknek járó kitün-
tetést? 

A közúti Tiszahid 
/I Tisza partján Szeged felé 

^ ballagó utasok közül 
m n Jenki elgyönyörködik az elé. 
bebukkanó városképben. A no-
vemberi égbolt tompaezüst hát-
terében a zömök, kalapos vizto. 
rong, a csipkés városháza, a 
fenyegetőiég égre meredő két 
dómtorony, a klinikák épület-
sora, a sok karcsú gyürkémény 
Után rajzolódik ki. Az utolsó 
simításokat váró Tiszahid a fo-
lyó éjszakánként már sejtelme, 
sen gőzölgő tükre felett keskeny 
vörös pántként ivetűdik keresz-
tül. A hid ujjongó vörös mi-
niumszine az uj világot jelké-
pezi a püspöklila szegedi vá-
roskévben... 

A vnsas megtartotta 
szevát 

A hid építői szeptemberben, 
októberben is komolyan dolgoz-
tak. A vasszerkezet építői, a 
MAVAG vasasok a munkásság 
nagy ünnepe, a jubiláris szak-
szervezeti kongresszus előtt ke-
mény fogadalmat tettek, hogy a 
vasszerkezetet október elejére 
befejezik. 

Erre az időszakra esett a hid 
medernyilásának, a két pom-
pás ivnek beillesztése, összesze-
relése, össze.szögecselése. 

Ugyanekkor kellett megva-
lósítani az országban egye-
dülálló műszaki feladatot, 

nz ivek szétfeszítését és az egész 
hid végleges megmerevítését. 

A MAVAG szerelői, szögeese-
iői a feladatokat a kitűzött idő-
re, a szakszervezeti kongresszus-
ra vállait határidőre megoldot-
ták. 

Az egész hid építésében 121 
százalék teljesítményt értek 
el. 

J ó I dolgoztak 
a betonozok is 

A hid burkolását végző mun-
kások, az áJJomositott Zsigmon-
di épitőcég alkalmazottal sem 
maradtak el vasas társaik mel-
lett. A szerelők lendülete ma-
gával ragadta a betonozókat is. 

A zsaluzásnál 150, a beton-
gömvas szerelésnél 135, a 
vasbetonnál 144 százalék 
teljesítményt értek el. 

A túlteljesítések mellett 
4300 munkaórát takarítot-
tak meg, 

mintegy 12.000 forint értékben. 
A betonozók ezenkívül jelen-

tős megtakarítást értek el zsa-
luzóde-zka, szeg, cementeszsák, 
kötöződrót, felhasználásánál. 

A megtakarítások 25000 fo-
rintot tesznek ki. 
A hidászok, vasasok, épí-

tőmunkások önzetlen, odaadó 
mnnkáját a szegediek értéke-
lik elsősorban. De a közös-
ség, a népi demokrácia sem 
feledkezik meg róluk. Ezért 
maradt a Roosevelt-téri, uj 
szegedi kapujukon továbbra 
is a ifgjobb magyar üzemek-
nek kijáró kitüntetés, oz 
ezüst öt ágn csil lag.. . 

Lippai gőzfiirészüzem 
A Tiszaparton lévő Lippai 

pö-fürészüzemet a JJppai 
család tagjai évtizedeken át 
nyúlós polipként szipolyoz-
ták. Évente hatalmas összege-
ket szedtek b a vállalatból, 
•Ilenben beruházásokra, jel-
űi'ásókra egy fillért sem fov-
ii itottak. 

— Hozzatok hazulról ásót 
— mondogatta munkásamat; 
az öreg Lippai, ha tőiténele-
sen valimi földmunka akadt 
a te'epra. 6 maga egy ásót 
sem szerzett be. 

Az ilyen gazdálkodás kö-
vetkeztében az adósságok, 
köztartozások fel dőléssel fe-
nnegettik az üzem pénzügyi 
egyensúlyát. — Istenem. cSak 
egyszer megszab idulha'nánk 
ettől az adósságtól, — be-
szél'e L'ppai, a ndinasztia* 
feie .Az üzem rentábilissá té-
té'e érdekében azonban sen-
ki még egy szálat sem ra-
kott keresztbe. 

* 

Ilyen körülmények közöli 
'főtt az üzem államosítása. 

I 140.—"fortniof 1 
talált a vállalat pénztárában 
Lebák, a kérgeskezü vállalatve-
zető. Lebák azonban nem ijedt 
meg a nehézségektől, elszántan 
kezdett neki a munkának. Mun-
kástársait összehívta és megbe-
szélték a tennivalókat. 

Az üzemet teljesen átszervez-

ték. A gat'e okat, körfürészeket 
modernizálták, golyóscsapágy-
gyal látták el A termelőképes-
gét az üzemnek ezzel 50—G0 
százalékkal növelték. A legszigo-
rúbb takarékosságot vezették be 
pénzügyi vonalon. A nyersanya' 
got megbecsülték, még a selej-
tet és a fürészpórt is eladták. 

n m u n k á s o í T I 
a kezdett eredményeket látva 
méginkább segítettek a válla-
latnak. Hetente (ártották meg-
beszélésekét. Ezen ujabb és 
ujabb öl lelek, javaslatok me-
rüllek fel. 

Az üzemi pártszervezet is 
ahol csak lehetett, segített. Lé-
hák, a vá Hala!vezető. Daróczi a 
fürészmesler. Tarabáné az üze-
mi szervezet titkára naponta 
meghánvták-vetetlék a dolgo-
kat Példás együttműködés ala-
kúit ki. 

Az öthónapos részlettervükéi 
abban a hónapban 

1 2?7 s z á z a i d r a 
leljesilellék. A termelési érié-
kük megduplázódott. Energia-
fogyasztásuk, önköltségük, se-
lejtjük rohamosan csökkent 

— Ez az eredmény nem je-
lent valami kiugrást — mondja 
Léhák elvtárs, a vállalatvezető. 

Kisebb-nagyobb eltéréssel, fo-
lyamatosan tarthatjuk e terme-
lési szinlet. Csak a nyersanyag-
ellátást kell megszervezni hozzá. 

Ilyen munka természetesen 
nem maradhat megfelelő ér-
tékelés és visszhang nélkül. 
Ezért kerül a Lippai - üzem 
kapujára, a Tiszáról jött szél-
ben szüntelenül csnttogó pi-
ros és nemzetiszínű lobogó 
közé az élüzem jetvény . . . 

A DEM A Cipőgyár 
Keménypapírból kivágott, nagy ötágú ezüstcsillag közepébe 

festegette a szakszervezeti jelvényt Vitman József elvtárs, a 
DÉMA-cipögyár egyik szobájában. A jelvény láncát még szépen 
ki is aranyozta, hadd csillogjon rajta a napfény a vasárnapi 
felvonuláson. Mert a DÉMA dolgozói ezzel a jelvénnyel, az él-
üzem jelvénnyel vonultak fel a nagy szocialisla forradalom év-
fordulójának szegedi ünnepléséén. Büszkén, de főként öntuda-
tosan lépkedtek a jelvény mógöll is szinte szerették volna 
belekiáltani a hűvösödő őszi világba: Élüzem leltünkt.,. 

Rövid teléf | 
leforgása alatt az üzem rend-
bejött A pénzügyi téren elhint 
az adósság. Ma egy fillér köz-
tartozásuk sincs. 

Az üzem három gallérral 
többet termel, mint Lippaiék 
termeltek 1938-ban — őt gatter-
rat. 

Olvan szépen mentek a dol-
gok, hogy szeptemberre a kö-
vetkező eredményeket érték el 
termelés terén. 

— Különösen az államosítás 
óta szinte szemlátomást emel-
kedett a termelésünk — mondja 
boldog mosollyal Tóth Béla elv-
társ, a DÉMA igazgatója. — 
A háború előtti termelésünk 
napi 250 pár cipő volt, oz idén 
szeptemberben pedig már napi 
477 pár. Ez a szám továbbra 
is növekszik. A szeptember havi 
termelés 7225 pár készáru volt, 
októberben pedig 9950-et ér-
tünk el ugyanakkora munkás-
létszámmal. 

— Élüzem elsősorban méesem 
a mennyiségi termelés követ-
keztében lettünk, — magyaráz-
za az üzem tervmegbizottja és 
versenytitkára: Bánffy Károly 
elvtárs, aki maga is megkapta 
a kiváló munkás jelvényt. 

fiz öniieífséiicsakkiRtés 
és a mtoéségjivités 

terén ért el a DÉMA szép ered-
ményeket. Az ezer forint ter-
melési értékre eső rezsink 16.7 
százalékkal csökkent, az egy 
munkaórára eső termelési érték 
pedig 26.3 százalékkkai emelke-
dett az öthónapos részletterv 
keretében. Csökkent ugyanak-
kor az ezer forintra eső ener-
giaérték 18.5, az anyagérték 
pedig 8.9 százalékkkal. 

Mindezek az adatok azt mu-
tatják, hogy a DÉMA dolgozói 
valóban magukénak érzik az 
üzemet, mert csak öntudatos 
munkások érhetnek el ilyen 
eredményeket. 

— Dolgozóink közül többen 
résztvesznek a. háromhónapos és 
egyhónapos pártiskolán, szak-
szervezeti és pártszemináriumo-
kon, — halljuk Pusztai Andor 
elvtárs ÜB. elnöktől, az MDP 
üzemi párttitkárától. Ezek az 
alkalmak és a rendszeres párt-
napok adnak mind nagyobb és 
nagyobb öntudatot, munkaked-
vet. 

Az elért eredményekben a fi-
zikai dolgozóknak és az irodai 
dolgozóknak egyaránt részük 
van. 

fi Hiztv'seSöi kar 
kitüntető oklevelet kapott a 
szakszervezeti tanácstól a mun-
kaversenyben kiemelkedő telje-
sítményeiért. 

Az írodaszohákban gyorsan 
csattognak most is az Írógép 
billentyűi, serényen kattog a 
számológép és sürü számoszlo-
pokkal teli papiroszeleteket bo-
csát ki magából. Ugyanakkor a 
nagy munkatermekben szorgos, 
szakértő kezek végzik a munkát: 
készül a cipő . . . 

Az első nagyteremben a sza-
bászok dolgoznak. Barna. fe-
kete, sárgás bőrökből szabják 
a felsőrésznek valót és közben 
gondosan figyelnek, liogy minél 
gazdaságosafihan használják ki 

az anyagot, minél kevesebb bőr 
menjen hulladékba. 

fi cserkslék és bukks'ék 
dolgoznak a következő terem-
ben, amint szaknyelven hivják 
azokat, akik ügyesen lesimitják 
finomítják, behajtják a kivá-
gott bőrök széleit. Tűzik, ra-
gasztják, bélelik ezután a kivá-
gott formákat. 

— Huszonöt cipőfejet is fel-
ragasztok óránként, — mondja 
egy fiatalasszony: Geich Nán-
dorné. — Azelőtt nem siettünk 
ennyire, — teszi hozzá — de 
most tudjuk, hogy magunknak 
termelünk. Különösen amióta 
élüzem lettünk. 

A harmadik teremben nagy 
znhogással hullik le a vágó-
gép kése, amely a talpbőröket 
szabja ki. Itt döntően fontos 
az anyaggazdálkodás, takaré-
koskodás. 

fi „háromkezü munkások" 
dolgoznak a negyedik terem-
ben, az »előhuzó«-tap. Két kéz-
zel kaptafára húzzák a felső-
részt s mivel valójában azért 
mégsincs harmadik kezük, igy 
hát a szájukkal pótolják a 
hiányt. Cukorszóróhoz hasonló 
dobozt emel a szájához' időn-
ként Kovács József, meg Ró-
zsahegyi István elvtárs és jót 
huz belőle, mintha inna. A do-
bozban szögek vannak s abból 
zudul a szájába. A kaptafára 
húzás közben harapófogójával 
szedegeti aztán ki onnan és 
ugy szögeli össze a felsőrésze-
ket, óránként 17—18 párat is. 

Tőlük kerül a bőr a cvikko-
ló-géphez, a fárahuzó-géphez. 
Nagy István elvtárs a főbizal-
mi 1909-ben tanulta ki ezt a 
mesterséget és olyan jól végzi 
ma is, hogy ezer forintos juta-
lomban reszesitette a szakszer-
vezet. 
. Mintha az óriáskerék kicsi-
nyített mását látnánk, olyan 
köralaku gépnél dolgozik Bozó-
ki Ferenc elvtárs ÜB. alelnök. 
A gépen köröskörül cipőfelsőré-
szek állnak és ezekre préseli, 
ragasztja rá a talpakat. 

Kész H cípö 

X Gyerinekágypaptanok mé-
lyen leszállított áron kiárnsit-
tat nak, amig a készlet tart Soós-
nál, Deák Ferenc-utca 2. 

— gondolhatnánk ezután, hogy 
már együtt van a teteje a tal-
pával, de meglepődve csaló-
dunk. Sok kézen megy még 
keresztül, tisztítják, fényezik, a 
talpát festik s a legvégén va-
lótan az utolsó simításokat 
végzik rajta, amikor minden 
ráragadt kis piszkot is letöröl-
getnek, lesimítanak róla. 

Igy keriil végül dobozba pm 
ha, fínqm selyempapir közé a 
sok-sokfajta ízléses cipő, hogy 
messze Angliában is, — aho-
va legnagyobbrészt exportálják 
— vígan koppanjoD viselője lá-
bán, mintha mondaná: »Kip-
kop élüzemből jöttem, — kip-
kop élüzemben születtem*... 

(N. L-, L. Z.) 

A Pártmunkás 
november 10-i számának főhe-
lyén Szlálin elvtársnak a berlini 
helyzettel kapcsolatos nyilatko-
zatát közli A nagy októberi 
forradalom évfordulójára Hor-
váth Márton irt cikket. Szönyé 
Tibof a felülvizsgálatatok ed-
digi tapasztalatairól számol be. 
Részletesen kielemezi a felül-
vizsgáló bizottságok eddigi mun-
káját Szőnyi elvtárs. A Politikai 
Bizottság határozatával kapcso-
latban a szüntelen politikai fel-
világosító munka szükségességé-
re mutat rá Kende István. Ap. 
ró Antal a szakszervezeti kon-
gresszust értékeli ki. A terme-
lési értekezletek tanulságait, a 
téli szabadművelődési munka 
feladatait ismerteti továbbá a 
Pártmunkás. A pártnmnkáhau 
kitűnt elvtársak munkájának is-
mertetése, a pártmunkás üzene-
tek teszik igen változaotssá ezt 
a számot. Ez a szám is bizo-
nyítja, hogy a Pártmunkás lap 
feltétlenül szükséges a mozga-
lomban gyakoriali munkát foly-
tató elvtársak számára 

M * kezdődik a szeged! 
o vasok (QTákbkéizft 

f a t i t a l v a a n 
Az orvosszakszervezet szegedi 

csoportja a szakmai továbbkép. 
zés szempontjából rendkívül je-
lentős tanfolyamot rendez. A 
továbbképző előadásokat soro-
zatosan novemberben és de-
cemberben tartják. A kiadott 
részletes program szerint no-
vember 9 és december 21 kő-
zött négy előadáson a legismer-
tebb szegedi orvosok tartanak 
előadást egy-egy különleges or-
vosi problémáról. 

Az orvosi továbbképző tan-
folyamot ünnepélyes keretek 
közt ma, november 9-én nyit-
ják meg a Központi Egyetem 
dísztermében. Az első előadáso-
kat ugyanakkor dr. Uelényi és 
dr. Huszák egyetemi tanárok 
tartják meg. 

Tiz d!szek!evél 
a klrakaid szitésl 

varjeny r é s z ' v t v ő nek 
A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom évfordulóját a sze-
gedi kiskereskedők kirakatdiszi-
tési versennyel ünnepelték inog. 
Az ízlésesen díszített, a forra-
dalom jelentőségót kidomborí-
tani igyekvő, este kivilágított 
kirakatok nagyban hozzájárul-
tak a város ünnepi hangulatá-
nak emeléséhez. A bírálóbizott-
ság döntése alapján tiz kiske-
reskedő, illetve cég a szegedi 
Nemzeti Bizottság díszoklevelét 
kapja. Ezek: Szukits László, 
Szigeti Jenő, Bartos Lipót 
(könyvkereskedések), a Konzum, 
a Munkásszövetkezet, a iiaas 
Fülöp cég. a Tranb és Társa 
cég, a Kendő cég. az Izsák 
cég és a Dózsa Pál cég. A 
KISOSz elismerő oklevelet a 
következők kapják: a Tisza Áru-
ház, a Tisza T,ajos-köruti Ilan-
^ya-fiók, a Blau Divatcsarnok, 
a Deutseh rádióvá Halat, a Szent 
István könyvkereskedés, a Ha-
jós könyvkereskedés', a Prueker-
féle ékszerüzlet, a Wagner, a 
Déry Ede, a Pál fi Gábor és a 
Bakonyi cég. 

x A férfiszabó szakosztály ma 
este 6 órakor fontos ügybeo 
gyűlést tart. Vezetőség. 

A hét nagy szenzációja! A 

Szibériai 
rapszódia 

Az orosz filmgyártás kimagasjó 
alkotása. Végig szines film. 
Csütörtöktől a Korzó Moziban. 


