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tudományos normafigyelembe veszi 
a munkás fáradékonyságát ts 

űz ui kollefet.v szerződés 

megkötése óta különösképpen 
ti lárbc került az üzemekben a 
eonnarendezés kérdése. Rövlde-
ten mindenütt sor kerül a nor-
tiák felülvizsgálására. Ebben a 
munkában felelősségteljes fel-
fedsz hárul az üzemi értelmisé-

Si dolgozókra, akik ma már nem 
únt a tőkésosztály képviselői 

Tesznek részt a normarendezés-
ben, hanem a munkásosztály 
mellett felsorakozva, a munkás-
osztály érdekében végzik felelős-
tégteljes munkájukat. 

Hogyan is történik a normák 
felülvizsgálása, mi is tulajdon-
léppen a norma? Tudnia kell ezt 
ilinden dolgozónak, hiszen a 
normakérdés az ö ügye, a szo-
aalista építőmunka ügye. 

9 Szegedi endsrionésvér 

lercsztorsózó géptermében va-
jyunk. Figyeljük csak meg Vö-
rös Jánosné elvtársnő munkáját, 
nint ahogyan a normafelülvizs-
gálók is figyelik. Lassan kibon-
takozik előttünk a munka folya-
meta, amint tanulmányozzuk a 
keresztorsózónő munkáját. Meg-
láthatjuk azt is, milyen körül-
mények, milyen feltételek mellett 
dolgozik Vörös Jánosné elvtárs-
nö. Környezettanulmányt vég-
zünk. Ugyanígy teszik ezt a nor-
inafelühizsgálók is. Megvizsgál-
ják, vájjon megfelelőek-e a 
m u n k a f e l t é t e l e k , he lyes -e a mun-
k a m ó d s z e r , nem lehetne-e a mun-
ka menelét észszerfisiteni, leegy-
szerűsít ,'ilí. 

MIKÖZBEN IARUIRSÉNYOZRU'S 

Vörös Jánosné elvtársnö mun-
káját, észrevesszük, hogy a ki-
lenc orsó közül egy megáll. El-
szakadt a szál. Vörös Jánosné 
elvtársnő azonnal megfogja az 
elszakadt szálat, összeköti. Mind-
ez alig néhány másodperc mű-
re. Már meg is indul az orsó s 
eigan fut tovább a fonál. De 
most megint valami hiba törté-
nik. Ismét leáll egy orsó. Vörös 
Jánosné elvtársnő rögtön észre-
veszi, csakhogy most nem olyan 
egyszerű a feladat, mint az 
előbb. Meg kell keresnie az el-
szakadt szálat s amig megtalál-
ja, eltelik vagy husz másodperc. 
És ez igy megy tovább. Vörös 
Jánosné elvtársnö a keresztorsó-
zó gépen feldolgoz például 2 
kiló fonalat és ez alatt az idő 
alatt 10 alkalommal elszakadt 
a szál, háromszor meg keresnie 
kellett, fl normafelfllvizsgálók 
ezt pontosan feljegyzik és sok-
sok adat alapján megállapítanak 
euy átlagot, mondván:: ennyi és 
ennyi fonál feldolgozásakor eny-
nyi és ennyi szakadás s egyéb 
kiba fordul elő. Ennek megál-
lapítása az úgynevezett gyakori-
ság felvevők feladata. 

VŐMs Jánosné keresz orsózó nö 

azonban nemcsak arra vigyáz, 
hogy azonnal összekösse az el-
szakadt szálakat. Másra is ügyel-
nie kell. Most éppen orsót kell 
váltania, egyszerűen azért, mert 
az orsóról már lement a fonál. 
Nézzük csak, milyen munkamoz-
zanatokat végez el, amig fölke-
rül és megindul az uj orsó. 

1. flz üres hüvelyt leveszi, a kát 
teli orsót felteszi. 

2. Szálat fog, be/üz. 
3. Keresztorsón szálat fog. 
4. Köt, indit. 

Persze, amig az egyik orsó-
ról elfogy a szál, a másik meg-
telik. Azt is váltania kell. Ezt a 
műveletet is fel lehet bontani 
munkamozzanatokra, fl munka-
mozzanatok elvégzése időbe ke-
rül. Például az orsóváltás félper-
cig, de tovább is eltarthat, flz 
időmérőknek már most az a fel-
adatuk, hogy lemérjék, mennyi 
idő szükséges az egyes munka-
elemek elvégzésére, az orsócse-
rére, a keresztorsó váltásra, stb. 

célt szolgái: megállapítani az 
igazságos normát, azt az idő-
mennyiséget, amely alatt a mun 
kás minden megerőltetés nélkül 
huzamosan el tudja végezni 
munkáját. Egyenlő munkáért 
egyenlő bért, ennek a jelszónak 
kell érvényesülnie a normák át-
rendezésében. fl másik célkitű-
zés: termelékenyebbé, egysze-
rűbbé és könnyebbé tenni a mun-

Ott Alinak a nép me' ett 

kezükben stopperórával, fl mé-
rések elvégzése után azután ki-
számítják, hogy az összes mun-
kamozzanatok elvégzésére meny-
nyi idő szükséges. Ehhez hoz-
záadnak egy bizonyos idömeny-
nyiséget, amely a hibák hely-
rehozására szükséges. Megálla-
pítják, hogy a munkát ennyi és 
ennyi Idő alatt lehet elvégezni. 

Igen ám, de még sok más 
körülményt" Is figyelembe kell 
venni, flz ember nem gép. Vö-
rös Jánosné elvtársnő sem az. 
Például egyszer csak megszom-
jazik. Innia kell. Ez ls időbe 
kerül. Azután el Is fárad kissé. 
Nem olyan éber már, mint a 
munka megkezdésekor. Termé-
szetes, hogy kissé lassabban 
megy a munka. Tehát akkor, 
amikor az időmérők megállapít-
ják, hogy mennyi idő szükséges 
a munka elvégzéséhez, be kell 
számitaniok egy bizonyos idő-
mennyiséget pl. az ivásra, a rö-
vid pihenésre, be kell számita-
niok azt is, hogy a munkás el-
fárad lassanként s már nem tud 
olyan gyorsan dolgozni. 

fífudatüápynsnantaüiegái apitáí í 

mindezek figyelembevételével 
történik. Persze a normák foly-
tonosan változnak, flz újítások 
például megrövidítik a munka-
folyamatot. Változnak a normák 
akkor is, ha például az üzemben 
megváltoznak a munkaviszonyok, 
jobban megszervezik a munkát, 
a dolgozók elsajátítják az élmun-
kások fejlettebb munkamódsze-
reit, egyszóval kedvezőbb felté-
telek mellett, rövidebb idő alatt 
képesek el tegezni munkájukat, 

fl normarendezés tehát kettős 

SinbálYOzf^!? a kaíesészet i és fermssze?-
tudomány! kor fanu mányi rendjét 

Rendeletek a hivatalos lapban 
fl Hivatalos Lap csütörtöki 

száma közli a pénzügyminiszter 
rendeletét a mezőgazdaság fej-
lesztési járulékról szóló rendelet 
kiegészítéséről. E szerint, aki bu-
sát egyáltalán nem termel, vagy 
nem termelhet olyan mennyiség-
ben, amely a mezőgazdaság fej-
lesztési járulékot is fedezné, kö 
teles a búzában kivetett járulé 
kot elsősorban más kenyérgabo-
na magvakban, másodsorban 
egyéb könnyen tárolható ter-
ményben leróni. 

fl földművelésügyi miniszter 
rendelete megállapítja a ter-
ményforgalmi, a- burgonya és a 
hagymakereskedelml, a sertés és 
zsiradékforgalmi, a sertéshizlalá-
si és marhaértékesitő nemzeti 
véillalat működési körét. 

fl kultuszminiszter rendelete 
szabályozza a bölcsészettudomá-
nyi és természettudományi ka-
rok tanulmányi és vizsgarendjét. 
Mindkét karon a tanulmányi Idő 
10 félév, kivéve a vegyészeti sza-
kot, ahol 8 félév. 

Ezek a szempontok vezérlik 
a normafelülvizsgálókat, akik 
mint a munkásosztály dolgozó 
társai mennek el az üzemekbe, 
hogy velük együtt vállvetve dol-
gozzanak, segitsék egymást a 
szocialista építő munka utján. 

(faragó.) 
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Február másodikán lesz hat 

éve, Hogy a sztálingrádi csata, 
a történelem legnagyobb csa-
tája a szovjet fegyverek fényes 
győzelmével végződött. Több, 
mint öt hónapig folyt az elke-
seredett küzdelem, fl hitleristák 
a Volga partjai mentén akar-
tak megkerülő mozdulatot vég-
rehajtani Moszkva Irányában. 

De a város védői megesküd-
tek Sztálinnak, hogy a végső 
lehetőségig küzdenek és győzni 
fognak. Ezt az esküt becsü-
lettel teljesítették, fl németek 
nem jutottak tovább. Sztálin-
grád hősei példátlan vitézség-
gel és önfeláldozással harcol-
tak. 

fl hitlerista áanda feltartóz-
tatásához rendkívüli szivósság, 
katonai művészet és törhetetlen 
győzelmi akarat volt szükséges. 
Egyes napokon a fontos sza-
kaszokon a németek egyidejű-

leg nyolc hadosztályt ls harc-
bavetettek a légi haderő és 
páncélosok százai kíséretében. 

fl szovjet hadsereg ezekben 
a nehéz napokban egyedül 
küzdött a hatalmas arcvonalon 
a hitlerista hadigépezet elleri. 

fl szovjet fegyverek- Sztálin-
grád alatt mégis hatalmas győ-
zelmet arattak, amely fordula-
tot jelentett a világháború to-
vábbi sorsában, fl szovjet had-
sereg szilárdan magához ra-
gadta a kezdeményezést és a 
német fasiszta hódítók teljes 
szétveréséig ki sem engedte 
kezéből. Sztálingrád — mint 
Sztálin megállapította — a né-
met fasiszta hadsereg temetője 
lett. fl sztálingrádi vereségből 
a németek többé nem tudtak 
kilábalni. 

Sztálingrád a szovjet fegy-
veres erők hatalmának, 8 szov-
jet hadtudomány nagy diada-
lának szimbóluma. 

c/lz eqytk kulák tizenkilenc* a másik eqy híján husz 

Súlyos uzsoráért letartóztatták „Okos" 
Papp János zákányi kuiákot, 

a ruhátlan Szekeres*család zsarnokát 
Lengyelkápolnán s a környező nagy kiterjedésű záká-

nyi határban sok a kulák. Piroscserepes, nagyablakos tanyá-
ik pöffeszkedve uraskodnak a kis akácos dülőutak mellett. 
A kulákházak istállói mögött itt is, ott is rozzant viskó hú-
zódik meg szerényen. Sokszor a kulák disznóóla is palota 
ezekhez képest. A viskókban a béresek laknak, akik megműve-
lik a 40—50 holdakat, akiknek véres verejtékéből munka nél-
kül uraskodik a kulák. Az ő két kezük kereste m(\« a nagy-
ablakos házakra valót s még ember számba sem veszik őket. 
Tenyérnyi ablakú viskókban laknak, amelyekbe csak ajtónyi-
táskor jut be a napfény, de az öröm, a boldogság még nem 
hatolt be soha. 

A felszabadulás után, 
amikor szétosztották a nincste-
len parasztok között a nagybir-
tokosok ezer holdjait, a hére-
sek kis kunyhóiba is beköltö-
zött a jobb élet lehetőségének 
kis reménysugara. De jött a ku-
lák, akinek kényére, kedvére 
voltak kiszolgáltatva s megölte 
bennük ezt a reménysugarat. 
Azzal fenyegetődzölt, hogyha 
földet igényelnek, azonnal ki-
rúgja őket lakásukból. Ha ez 
sem segileit, azt híresztelték; 
hogy a földet drágán kell meg-
fizetni, visszaveszik nemsokára, 
visszaadják a földbirtokosok-
nak. 

Sokan nem igényeltek 
földet, 

soknak pedig nem is jutóit. Kü-
lönösen Zákányban volt ez igy, 
ahol egymást érik a kulákta-
nvák. Szekeres Mihály is föld 
nélkül maradt feleségével és öt 
apró gyermekével. Ott húzód-
tak mcjí a kulák »Okos« Papp 
János egyik kamrájában, mely-
nek a szélessége két, hossza 
pedig négy lépésnyi. »Okost 
Papp nem jószívűségből adta 
nekik ezt a viskót, hanem az-
zal a kikötéssel, hogy soha sen-
kinél munkát nem vállalhat-
nak, neki köte'eselc napszánios-
kodni s a napszám minden-
kori fizetségéi is ő szabja meg 
mindig. 

A napsfcámot 
•Okos* Papp szerint napi 16— 
17 órai munkát az infláció alatt 
ugy átlagban fizette. Szekeres 
igy koszt nélkül 5—6 mázsa bu-
zit kapott egy évre. Semmi főb-
bet. Ezért dolgozott egész év-
ben. Az öt gyermek éhezett 
odahaza az ablaktalan kamrá-
ban. Az utcára nem mehettek, 
mert ruhája egynek sem volt. 

Az ót gyermek után pedig jött 
sorban a hatodik, a hetedik s 
az elmúlt évben a nyolcadik is 
Nyomoruk egyre nőtt. A nap-
számból, amit »Okos« Papp fi-
zetett, kenyérre sem tellett. A 
•lakásért* is sokat kellett dol-
gozni, mert a kulák, aki előne-
vét nem jó esze, hanem ra-
vaszsága miatt kapta, a kis 
kamráért négy napszámot és 
1075 négyszögöl szőfő teljes 
megművelését követelte. A do-
logidő nagy része erre ment el 
s igy a napszám összege egyre 
csökkent. 

„Oios" Papp János 
közben tul jónak tartotta Sze-

lat kenyeret is elveszíti, azt 
pedig nem vette észre, milyen 
nagyot fordult a világ sorsa, 
mert a napi 16—17 órai munka 
mel'ctt nem igen járhatott em-
berek közé. 

Egyszer majdnem ölt 
is elkeseredésében, pedig nyu-
godt, csendes ember volt örök 
éleiében. Vaiaki a kü'ákokat 
védte s ő éppen arra járt. 

— Lálod, Szekeresnek is 
• Okos* Papp ad kenyeret — 
ütötte meg a fülét. — A másik 
pillanatban ökölbe szorult a 
keze s ha fegyvere van, ölni 
tudott volna. De aztán tovább 
ment — s annyit szólt csak 
vissza, hogy a legnagyobb ha-
ragosának is inkább a halált 
kiván'a, mint »Okos« Papp ke-
nyerét. 

Az utolsó percben 
jött meg Szekereséknek a se-
gítség. A közigazgatástól valaki 
meglátogatta őket. Ott látta a 
két szalmavackon a nyolc ru-
hátlan éhes gyermeket. A Ma-
gyar Dolgozók Pórija helyi 
szervezetének azonnal ludoiná-

keresék kamráját. Hiába kö- sár a hozta a borzalmas esetet 
nyörögtek neki, hiába kérték, 
hogy télen a nyolc gyermeket 
megveszi az Isten hidege. l e -
szereltette a kamra ajtaját, 
mert kellelt az istállónál s le-
szedette a tetőről a cserepet, 
hogy a kocsiszínre rakassa. A 
hatszáz öl kmniplittermő föl-
decskét is megvonta Szekere-
séktől. Kevésnek larto'ta a har-
mados bért, mert rájött, ha 
napszámba müvelteü nem két-
harmadát, hanem háromnegye-
dét kapja a termésnek. 

Nyoíc ruhátlan gyermek 
sorsa egyre borzalmasabb lett. 
Egyre többet korgott a gyom-
ruk) s a két ágyból álló bútor-
zatukon zizegő szalma kis ru-
hátlan testüknek nem adott 
meleget. Tüzelő nem volt, az 
ablakot szalmaköteg pótolta s 
a csupasz padlásról vékony 
csikókban fújta be a havat a 
fagyos téli szél. Szekeres sok-
szor gondolt már arra, hogy 
jobb is lenne elpusztítani min-
det. Máshoz is fordult volna se-
gítségért, de nem mert. Félt 
• Okost Papptól, félt, hogy ta-
lán még ezt a néhanapi kis fa-

A pártszervezet azonnal segí-
tett. Másnap felöllözlclték a 
nyolc gyermeket s a csa'ádot 
átköltöztették a közigazgatás 
épületének egyik lakásába ahol 
nem kell többé fél ével robotol-
niuk a lakbérért, pedig ablak, 
ajtó és tető is van a házon. 

A rendőrséget fs 
értesítették 

a •jószivü* kulák gazembersé-
géről. Az ügylien azonnal meg-
indult a nyomozás s Pappot 
súlyos lakás és béruzsoráért 
őrizetbe vélték, átadták az ál-
lamügyészségnek, ahol ügyét 
már a jövő csütörtökön le á» 
tárgyalják. 

A zákányi dolgozó parasztok 
sokat tanultak a szomorú, d» 
jól végződött esetből. Ezenlui 
egyikük sem sajnálja a kuiá-
kot, mert ha egyiket s másikat 
is megvizsgálják közelebbről, 
kitűnik, hogy »Okos« Papp nem 
is a legrosszabb közülük s ha 
összehasonlítják őket, a köz-
mondás jut eszükbe: »az egyik 
tizenkilenc, a másik egy híján 
husz*, azaz a kulák az csak ku-
lák. O * J 


