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Miért nem támogat ják a sztahanovista 
és ujitó kezdeményezéseket 

A VILLAMOSVASÚTNÁL 
Nincs komplex-brigád — az ujitásokafi nem adják át a többi 

viilamosvasutnak 
A dolgozók egyre emelkedő munkateljesítménye, a 

sztahánovistáink jó munkája, szocialista iparunk fejlődé-
sének érdekében megköveteli a műszaki folyamatok terv-
szerű munkával való továbbfejlesztését, tökéletesítését. En. 
nek érdekében a lehetőség szerint minden üzemben meg kell 
szervezni a komplex-brigádokat. Elsősorban sztahánovistá-
inknak, munkásújítóinknak és a műszaki vezetőknek kell 
bebizonyitaniok, hogy szocialista iparunk fejlődése vona. 
Ián ezen a téren sem lehet akadály. A komplex-brigádok 
feladata az, hogy a dolgozók részéről történő újabb és újabb 
kezdeményezéseket ötéves tervünk és épülő szocializmusunk 
követelményeinek megfelelően gyümölcsöztessék és ezen Jce. 
resztül lehetővé tegyék a technika tervszerű, szocialista fej-
lődését. 

Eri a nagyszerű feladatot szí-
vesen vállalták és teljesítették a 
már Szegeden megalakult kom-
plex-brigádok is, amelyek jó 

munkájukkal támogatják a mun-
kásújítóikat. Jó munkájuknak 
máris komoly eredményei mutat-
koznak. 

De Szegeden iis varrnak még 
olyan üzemek, ahol a dolgozók 
a műszaki értelmiséggel együtt 
nem látják tisztán a komplex-
brigád fontosságát. Erre eleven 
példa a Sziegedi Villamosvasút, 
ahol elnézik, hogy egy-egy je-
lentős újítás veszendőbe menjen, 
vagy ha nem is megy veszendő-
be, csak az üzem kapuján belül 
hozhat némi eredményt. 

Hem ismerik a komplex-
brigád feladatait 

A Villamosvasút dolgozóinak 
munkájában eddig nem érvénye-
sült kellőképpen a Párt irányító 
szerepe. Ennek következtében 
nem vezethették be munkájukba 
az itt létrehozott újításokat. Más 
üzemek dolgozói, a bürokrácia 
véget't nem is ismerkedhettek 
meg ezekkel az újításokkal és 
és zszerüsítésekkel. 

A hibák oka többek között ab-
ban rejlik, hogy az üzem vezetői 
nem fordítottak gondot az elmé-
leti színvonal emelésére, elhanya-
golták a szovjet sztahánovisták 
példáinak megismertetését. Ök 
maguk sem értették meg, mit 
jelent népgazdaságunk számára 
újítóink és sztahánovistáink 
munkája. Igy érthető is, hogy az 
üzemben egyes műszaki vezetők 
teljesen szükségtelennek tartják 
a komplex-brigád megalakulását. 

Ha erről beszélnek a telepen, 
azzal válaszolnak, hogy a mun-
kások eddig is megkapták a mű-
s~aki dolgozók részéről a kellő 
támogatást, „ezizel csak agyon-
üléseznénk, agyonbeszélnénk a 
munkát". Ez is azt bizonyítja, 
hogy egyáltalán nincsenek tisztá-
ban az üzemi komplex-brigád fel-
adatával. Rosszul értelmezik a 
pz'ahánovista mozgalmat s ugyan-
úgy az újítómozgalmat is. 

fiz ü. b. és a műszakiak 
nem Ismerik a dolgozók 
újításait 

Juhász István elvtárs, csoport-
vezető példáiul így beszel a szta-
hánovista mozgalomról: „Itt csak 
úgy lehetne szitahánovista ered-
ményeket elérni, ha egy kocsi 
javírásánál kevesebb anyagot 
használnánk el- A facsavarozás-
nál például 120 facsavar helyett 
csak 60-<a.t raknánk be — én 
pedig ezt nem engedem meg." 
Ezt nem is akarja a Villamos-
vasút egyetlen dolgozója sem, 
de viszont azt valamennyien 
akarják, hogy új munkamódsze-
rek kikísérletezésével, újítások 
bevezetésével megkönnyítsék 
munkájukat és meggyorsítsák a 
termelést. De akaratuk eddig aka-
dályokba ütközött- — Van az 
üzemben számos olyan újítás, 
amelyet már hosszú időn keresz-
tül alkalmaznak anélkül, hogy az 
üzemi bizottság tagjai s a mű-
szaki dolgozók „tudnának róla". 

Bánkuti Albin elvtárs, motor-
tekercselő már régóta alkalmazza 
a szerelőműhelyben a „műszer-
tábla" újítását, amelynek segít-
ségével az elmúlt év folyamán is 

közel 7000 forintot takarított 
meg. Az évi átlagos 14 motor-
tekercselést ennek az ellenőrző 
táblának alkalmazásával 7-re 
csökkentette le, mert ezzel pon-
tosan ellenőrizni tudja az újra 
tekercselt motorokat és hibásan 
nem kerülhet használatra mo-
tor. Régen úgynevezett szénszá-
las lámpákkal végezték az ellen-
őrzést, de ezzel nem tudták meg-
állapítani az esetleges hibákat. 

Még csak kiértékelésre sem 
terjesztették fel.. . 

Ha az üzemben működne egy 
jólszervezett komplex-brigád, ma 
már nem 7000 forint megtakarí-
tást eredményezett volna Bánku-
ti elvtára újítása, hanem sokkal 
többet, mert sok vidéki villamos-
vasút javító műhelyében még a 
régi szénszálas lámpákkai vég-
zik az ellenőrzést. Bánkuti elv-
társnak többek közölt van még 
egy másik jelentős újítása is, 
amellyel szintén évekkel hosszab-
bítja meg egy villamosmotor élet-
tartaniát. A régi tekercselésvédő 
vászonsapkák helyett gipszből 
készített védősapkákat használ. 
A vászonsapkákkal ellátott mo-
toroknál gyakran előfordult, 
hogy a hirtelen kapcsolás kö-
vetkeztében elég a sapka s az-
után szénpor hullik a kefékről a 
motorra, könnyen eléghet a te-
kercsek védőburkolata, de ezt 
már Bánkuti elvtárs a „gipszsap. 
kákkal" megakadályozta. 

Annak ellenére, hogy Szege-
den már számos ilyen gipszsap-
kával ellátott villanymotor fut, 
még eddig ki sem értékelték en-
nek az újításnak jelentőségét. 
Bánkuti elvtárs sem a „műszer-
tábláért", sem pedig ezért az újí-
tásáért egyetlen fülér jutalmat 
sem kapott. 

— De nemcsak Bánkuti elvtárs 
újítása rekedt az üzem kapuján 

belül, hanem Juhász elvtársé is, 
aki a sinek hegesztésén végzett 
újítást és ezzel kiküszöbölte a 
sínek gyakori törését. Évente 
nagymennyiségű sínt takarít 
meg. Újítását még csak kiértéke-
lésre sem terjesztették fel, az 
Ujítóközpontban nem is hallot-
tak róla. 

fl műszakiak ölhetett kézzé 
nézik az ujitók munkáját 

Még hosszan sorolhatnánk az 
ilyen „semmibevett" újításokat. 
Varga Sándor elvtára fogaskerék 
újításával 14 százalékkal növel-
te esztergapadjának átlagos tel-
jesítését s most egy újfajta né-
gyes késtartó szerkezet elkészí-
tésén dolgozik. 

Az üzem műszaki!"-vezetői ölibe-
tett kézzel nézik miunkáját, csak 
éppen az engedélyt adták meg az 
újítás elkészítéséhez, s ebben ki-
merült „a műszakiudiolgozók kel-
lő támogatása". 

Varga elvtárs .csak munka, 
után dolgozók újításán egy-egy 
keveset, a műszaki dolgozók a 
komplex-brigád hiányában nem 
készítették el ennek az újítás-
nak az elméleti részét, nem se-
gítenek Varga elvtársnak. Ennek 
következtében Varga élvtárs ké-
sőbb térhet át a négykéses rend-
szerre s addig is gelentős meny-
nyiségű idő megy veszendőbe, 
mert ezzel az újífáisáva.1 — amint 
elmagyarázza — kiküszöböli .a 
villáskulcs segítségévei való kés-
állításokat is. 

A legfőbb ideje annák, hogy a 
Villamosvasút javítóműhelyében 
is megalakuljon a komplex-bri-
gád, amelynek segítségével kija-
vítják majd az eddig elkövetett 
hibákat. Az üzem dolgozói a ve-
zetőséggel együtt vessenek véget 
az úgynevezett „szerénységnek", 
amelyre gyakran hivatkoznak, ha 
a hibákról beszélünk. 

Azt mondják: „Szerény embe. 
rek a mi dolgozóink, nem szere-
tik, ha eredményeikről beszélünk. 
Majd beszélhetünk akkor, ha még 
nagyobb sikereket érünk el az 
újítás frontján." S nem vették 
észre, hogy a nagyabb sikereket 
már régen elérték volna, hogyha 
újításaikat, munkamódszereiket 
átadnák más üzemek dolgozóinak, 
támogatnák az újítókat. Ma már 
sokezer forinttal gazdagabb len-
ne a dolgozók állama. 

KOMSZOMOL-SZEMMARIUM 
a Baross-gimnáziumban 

Középiskolás tanulóifjúságunk 
— akik között egyre nagyobb 
számban találhatók a munkás-
osztály gyermekei — nagy lelke-
sedéesel és komoly munkával ké-
szül Rákosi elviára felhívása 
nyomán az egységes ifjúsági 
szövetség megvalósítására. A 
Baross-gimnázium diáksága is 
•tudja azt, hogy az új _ egységes 
szervezet, a nagv ós dicső múlt-
tal rendelkező lenini Komszomolt 
vette például és az ő nyomán 
akar haladni. 

Hogy a Komszomolt minél job-
ban megismerjék az iskolában, 
Komszomol-szemináriumot tarta-
nak, amelven foglalkoznak a hős 
szovjet ifjúság életével, megis-
merkednek hatalmas eredménye-
ikkel mind a munka, mind a tu-
domány terén. Az előadás alatt 
a szeminárium húsz résztvevője 
feszülten figyeli az előadót. Sza-
vai nyomán megelevenednek elő", 
tük a Komszomol történetének 
dicsőséges napjai. A Komszomol 
a polgárháborúban, az ötéves 
tervek alatt, a Sztathánov-mozga-
lomban, a Nagy Honvédő Hábo-
rú idején egyaránt kivett© részét 
a harcból 03 az építő munkából. 
A szemináriumvezetőinek arra a 
kérdésére, hogy miért kell ne-

künk megismerkedni a Komszo-
mol történetével, ígv válaszolnak 
a fiúk: I 

Végh Pali második osztályos 
tanuló ezeket mondja: 

— Látjuk a Komszomol törté-
netéből, hogy a Komszomol min-
dig a Bolsevik Párt nyomában 
haladt. Ezért nekünk, magyar 
diákoknak — hogy megteremt-
hessük az egységes ifjúsági szö-
vetségünket. — szintén a Párt 
mögé kell szorosan felsorakoz-
nunk. Igy követjük igazán a 
Komszomolt és ígv leszünk mél-
tók a munkásosztály és Rákosi 
elvtárs bizalmára. 

Igy készülnek a diákfiatalak a 
Baross-gimnáziumban az egysé-
ges ifjúsági szervezet megvaló-
sítására: ió tanulással a Kom-
szomol útján! 

Farkas András 
Baross-gimnázium Diákszöv. 

titkára. 

A pártépités munká jának 
nélkülözhetetlen legyeere 

! PÁRTMUNKÁS 
OLVASD TERJESZD! 

UTAT MUTATTAK 

SZOVJET VENDÉGEINK 
Krajevszki szovjet professzor pénteken Szegedre érkezett, 

hogy előadásokat tartson a szegedi egyetemen. Ebben is a 
Szovjetúnió nagy segítsége mutatkozik meg, amely nemcsak 
politikai és gazdasági, hanem kulturális téren is megnyilat-
kozik. A Szovjetúnió segítségének megnyilatkozása volt a 
közelmúltban Magyarországon járt szovjet küldöttség útmu-
tatása is. A magyar dolgozók mindenütt nagy szeretettel vet-
ték körül a szovjet vendégeket. • 

Képünkön az István-telki 
főműhelyben Panyin moz-
donyvezető, a szocialista mun-
ka hőse magyar barátjának, 
a szovjet munkamódszerekről 
beszél. 

A műhely dolgozói számta-
lan szakmai kérdést tettek fel 
Pányin elvtársnak s magya-
rázatai nyomán ezentúl sok-
kal jobban és tökéletesebben 
végzik munkájukat. 

Pányin elvtárs, a Lenin-
renddel kitüntetett sztahá-
novista mozdonyvezető ven-
dégünk meglátogatta az úttö-
rő vasutat is, a jövendő vas-
utasok nagyszerű iskoláját. 
Hosszan elbeszélgetett az út-
törőkkel és képünkön szere-
tettel fog kezet egy fontos 
beosztásban lévő úttörő vas-
utassal. 

Novikov, a világhírű szovjet zeneszerző a csepeli WM-
gyárba látogatott el és részletesen elbeszélgetett az üzem 
munkásaival mindennapi életükről. 

ff1 Iz életaiezéstiidamány Miafch fepdése" 
cinimel tartott előadást sir Walter Károly 

egyetemi tanár 
Á szegedi Orvos-egészség-

ügyi Szakszervezet hygienikus 
•szakosztályának keddi ülésén a 
zsúfolásig megtelt előadóterem-
ben dr. Walter Károly egyete-
mi tanár tartott előadást: „Az 
élelmezés-tudomány újabb fejlő-
dése" címen. 

Bevezetőben ismertette az em-
beriség élelmezésével foglalkozó 
tudomány nagy jelentőségét, az 
ezzel kapcsolatban nálunk vég-
zett úttörő munkákat, melyek-
nek eredményeképpen az el-
múlt év folyamán életre hívhat-
ta a kormány a 70 dolgozót fog-
lalkoztató Élelmezéstudományi 
Intézetet. 

Ezt követőleg a különböző 
emberi táplálékoknak, az emberi 
szervezet számára fontos alkat-
részei* ismertette könnyen át-
vehető, tanító formában, a leg-
újabb tudományos kutatások és 
észleléseik eredményeinek köz-

ti eben feltárásával. 
A fehérjék, cukrok, zsírok, 

vitaminok és a szervezet számá-
ra fontos szervetlen anyagok 
értékét, jelentőségét, fontosságát 
olyan színesen illusztrálta, hogy 
a hallgatóság az előadást a leg-
nagyobb élvezettel hallgatta vé-
gig-

Az előadáshoz dr. Viola tiszti-
főorvos szólt hozzá, kiemelve 
azt, hogy a kapitalista terme-
lést az üzleti szempontok irányí-
tották, a szocialista termelés pe-
dig: a szükséglethez igazodik. A 
niépá demokrácia nem hagyja 
cserben még élelmezési vonalon 
sem a dolgozókat, 

Kérte az előadót, hogy elő-
adását, melynek igen nagy gya-
korlati jelentősége is van, mis 
helyeken — a dolgozók körében 
is — tartsa meg. Erre Walter 
professzor a legnagyobb kész-
séggel vállalkozott. 


