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A kongresszusi felajánlások teljesítéséért harcolnak 
a szegedi üzemek dolgozói 

A szegedi üzemekben egyre to-
vább terjed a Pártunk Kongresz-
Fzusára történő egyéni munka-
felajánlás, kötelezettségvá! lal ás. 
A párttagok, pártonkívüliek, nők 
és fiatalok egyemberként csat-
lakoznak a Hofherr-gyár dolgo-
zóinak felhívásához és boldog 
örömmel jelentik, hogy február 
24-re milyen munka elvégzését 
vállalják. 

A SZEGEDI VIZ- ES CSA-
TORNAMÜVEKNÉL, az üzem 
valamennyi dolgozója kötött 
hosszú lejára tű versenyszerző-
dést. Ezenkívül sízámos dolgozó 
bejelentette a legutóbbi termelési 
értekezleten, milyen kötelezett-
ségvállalással akar hozzájárulni 
február 24-e méltó megünneplé-
séhez. Páifi Gyula brigádjával J 
együtt vállalta, hogy Kongresz-1 
smsunik napjáig kitisztítja a 
Kossuth Lajos-sugárút csatorná-
ját. Domáházi Antal, Lipták La-
jos és az egész műhelyrészleg 
dolgozói felajánlották, hogv napi 
munkájukon kívül beszerelik az 
ú j Venturi vízmérőt. Halassyné 
főkönyvelő a zárómérlegek elké-
szítését, Nagy Vince műszerész 
40 vízmérőóra 90 százalékos se-
lejtjének megjavítását, Szabó 
Sándor a vízmérők brigádja ne-
vében a már beszerelt és a még 
ezután elkészülő vízórák február 
24-re történő leolvasását vállal-
ta. Siprinkó Gyula igazgató az 
tizem dolgozóinak nevében az 
első negyedévi nyereségelőleg 
befizetésnek 200 százalékos tel-
jesítését, 2 ezer kilogram ócska-
vas begyűjtését, 400 kiló fáradt-
olaj beszolgáltatását és 30 kiló 
gép törlőrongy összegyűjtését 
ajánlotta fel. 

A KESÁRUGYAR dolgozói 
vállalják, hogy az 1950. évben 

terven felül le nem gyártott és 
le nem szállított részét: 125 ezer 
háztartási kés, 1700 különféle 
fogó, 20.500 asztalosvéső és csa-
varhúzó, 3 ezer gyaiú és vonó-
kés és 160 darab gépkés legyár-
tását március l-ig elkészítik. Ez -
zel a vállalásukkal csati rákosnak 
a Késárugyár dolgozói február 
24-e méltó megünneptéséhez. 
De ezenkívül van a Késgyárban 
számtalan egyéni kötelezettség-
vállalás is. Ótott Kovács György 
elvtárs például vállalta anyag-
takarékosság terén a hulladékok 
összegyűjtését. Dinersz Károly 
csatlakozott ehhez a felajánlás-
hoz ós felajánlotta, hogy ő is két 
százalékkal csökkenti a segéd-
anyag felhasználást. 

A SZEGEDI MÁV dolgozói 
felajánlásaikban többek között 
vállalják az egy kocsira eső moz-
gatási idő 10 százalékkal, olaj, 
villanyáram 5 százalékkal való 
csökkentését. Vállalták ezenkí-
vül, hogy három tolató mozdony 
helyett kettővel végzik a tolatás 
munkáját. 

A KONZERVGYÁRBAN a ve-

gyesízfőzök vállalják, hogy a 
tartósított gyümölcsöt tartalma-
zó hordókat úgy ürítik ki, hogy 
műszakonkint 1 mázsa nyers-
anyagot megtakarítanak, amely-
ből azután vegyesízt készítenek. 
Ezenfelül három főzettél eme-
lik napi teljesítményüket. A 
konzervgyári felajánlók közül 
többen már is igen szép ered-
ményt értek el a vállalás terén. 
A gyár adminisztratív dolgozói 
minden nap kiértékelik az egyé-
ni felajánlók eredményét és azt 
hangos hirdetésen, versenytáb-
lákon keresztül tudatosítják is 
a dolgozókkal. 

j AZ ÁVESZ dolgozóinak nagy 
! része szintén termelési értekez-
. léten jelentette be egyéni mun-
kafelajánlását Pártunk Kon-
gresszusának tiszteletére. Gaz-
dag Ferenc brigádvezető például 
felajánlotta, hogy az új transz-
formátorházak szerelését 15 órá-
val előbb befejezik. Nemcsók 
Antal 300 forintos megtakarítást, 
Lusztig István 20 százalékos tel-
jesítményemelést vállal. Kiemel-
kedő felajánlást Simon István 
elvtárs, a Mérőhitelesítő Állo-
más vezetője tett. Vállalta, hogy 
a használaton kívül helyezett 
300 fogyasztásmérőt újításával 
használhatóvá teszi. Munkájával 
35 ezer forintos megtakarítást 
ér el. 

A XI. SZÁMÚ AUTÓJAVÍTÓ 
ÁV dolgozói vállalták, hogy első 
negyedévi tervüket 5 nappal 
előbb befejezik, a villamosener-
gia fogyasztásukat 1445 kilo-
wattról havonta 1300-ra csök-
kentik, a rezsiköltséget 2, az 
üzemanyagot 3 százalékkal csök-
kentik. Felajánlották, hogy a 
100 százalékon alól teljesítők 
számát 10 százalékkal csökken-
tik és a gépműhelyben lévő szük 
keresztmetszetet február 24-re 
megszüntetik. 

A SZEGEDI JÁRÁSI TANÁCS 
igazgatósági osztályának dolgo-
zói vállalták, hogy 10 napig 
segítenek a ü l . ker. és ipari 
osztály dolgozóinaik a felgyülem-
lett munkák elvégzésében. A hi-
vatalsegédek vállalták, hogy a 
központi postázóban minden le-
velet pontosan és gyorsan to-
vábbítanak, valamint a helyisé-
geket állandóan tisztántartják. A 
mezőgazdasági osztály felaján-
lotta, hogy a hátralékos aktákat 
10 napon belül elkészítik. 

Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva 

1951-ben még jobb termelési eredményt érnek el 

a szegedi üzemek dolgozói 
Az ötéves terv első éve Sikerek-

ben gazdag esztendő volt. Az üze-
mi dolgozók nagy mértékben emel-
ték teljesítményüket és amikor 
számbavették, mit végeztek az öt-
éves terv első évében, e'őttük állót, 
tak í-zok a jelentős számok és ösz-
szegek, amelyeket újításokkal, ész-
szerűsitésekkel. a munka jobb meg-
szervezésével érlek el. Előttük áll-
tak munka verseny, a munnamód. 
szerátadás, a selejtcsökkenté=> nagy-
szerű eredményei. Az 1950. év 
eredményeit kiértéke.ve már ter-
vezték, hogyan használják ki az 
elmúlt év tapasztalatait és elhatá-
rozták azt is, íiogy az 1951-es év-
ben még jobban emelő: a terme-
lést még többszörösen túlszárnyal-
ják a normákat és még jelentősebb 
összegeket takarítanak meg nép-
ga zdagágunknak. 

És valóban, amikor az ötéves terv 
második évében hozzáfogtak az 
iizemek dolgozói a termeléshez, 
már azzal a gondolattal indították 
be a gépeket, hogy még többet tor. 
melnek. És az eredmény máris 
megmutatkozik. 

A Text! !kombi i iá i la« i i 

már az első héten fe lbonto t ták a 

tervet és a munka t e rmek f a l án ki-

függesz te t t táb la mu t a t j a , hogy egy 

gépre menny i a nap i termelési 

terv. A do lgozók így el lenőrizni 

t ud j ák , mennyive l te l jesí tették tá l 

a tervet, vagy menny ive l ma r ad t a k 

le. A terv teljesítését a hosszúlejá-

r a t ú versenyszerződésekke! bizto-

s í t j ák és a Tex t i l komb lná t do lgo . 

zó inak 90 százaléka m á r edd ig meg 

is kö tö t te a versenyszerződési . 

M e g f o g a d t á k a min isz ter tanács 

ha t á roza t á t a takarékosságró l is. 

Minőségel lenőrző-csoport ku t a t j a 

fel az üzemben fekvő felesleges 

készletet. A z i izem do lgozó i n agy 

.'elkesedéssel készü lnek a Pá r t-

kongresszusra . A P á r t i r án t i sze-

reteihől tettek m indanny i an felaján-

lásokat. K á l m á n J ú l i a gyürűs íoná-

n ő pé ldáu l fe la jánlotta , hogy feb-

ruár i tervét február 24-re befejezi , 

ezt pedig úgy valóslt ja meg, hogy 

négy oldal kezelésére tér á t , L a j k ó 

Már i a gyf i rűsfonónő termelését na-

pi 105 kitérői 112 kilóra emeli, hul-

ladékát pedig 27 dekával esökkenti 

a Pár tkongresszus t iszteletére. 

A DÉMA c ipőgyár 

dolgozóinak 90 százaléka kötött 
hosszúlejáratú verseny szerződést. 
Már minden dolgozó kezében ott 
van a napi tervlap, így látják, hogy 
mennyit teljesítettek a terv rájnk-
eső részéből. A DÉMA Cipőgyár 
dolgozói az anyag minél jobb ki-
használásával is harcolnak az öt-
éves terv időelőtti teljesítéséért. A 
szabászat anyagkihasználása eddig 
8í százalék, a kruppon kihasználá-
sa pedig SO.éO százalék. Ezt a jó 
eredményt úgy tudták elérni, hogy 
a szabászat dolgozói, Szóráth And-
rás és Strasinszky Sándor átadják 
munkamódszerüket. A munkamód-
szer rendszeres átadása. óta 6 ssá-
zalékot javult az üzemrész átlagtel-
jesítménye, az anyag kihasználása 
pedig 3 százalékkal emelkedett. 
Dobos Mária tűzönö rendszeresen 
átadja munkamódszerét, így az ál-
landó minőségjavulás mellett 5 
százalékkal emelkedett a tűző át-
lagteljesítménye. Szöllősi Sándor 
sztahánovista december 5-én. kezd-
te meg a rendszeres munkamiód-
szerátadást és azóta 11 százalék-
kal emelkedett a cvikkolók teljesít-
ménye. 

A Magyar Kenderben 

nagyon ötletesen oldották ineg a 

terv részleges felbontását . Minden 

üzemrészben egy táblát függesztet-

tek kl, ahol a dolgozók meglá t ják , 

hogy naponta mennyi t kell tel jesí . 

tení, hogy lényegesen hozzá járu l ja-

nak a terv teljesítéséhez. Minden 

nap beje lö l ik a nap i tel jesítményt, 

így szemléltetően l á tha t j ák , hogy 

l iol kell megerősíteni a munk á t , 

vagy a j obb eredmények lát tán még 

fokozni a teljesítményt. Az üzem-

ben m á r a mu l t évben is igen je-

lentős ú j í tásokat adtak be a dolgo-

zók. Most az ú j év megkezdésével 

Ismét a m u n k a megkönnyítésére és 

u megtakarí tásra gondolt Hatogh 

Dezső és Vitus Gyuia. am ikor át-

alakították a eéruázógépet. A régi 

módszerrel a eéruázógépet évenként 

kétszer a v i l lák k ikopása mia t t ge-

nerá l jav í tásnak vetették alá . Ez t 

küszöböl ték ki a gép átszerelésével 

és emellett 15.7t2 fnr intot t akar í t s , 

nak meg népgazdaságunknak . De 

nemcsak az ú j í t ásokka l , hanem a 

munkamódsze r átadásával ts bizto-

sít ják a lerv teljesítéséi és a terme-

lékenység emelését. Kovács Audor-

né pé ldáu l Varga Magdolnának ad-

ta á t munkamódszeré t , így Varga 

Magdolna teljesítménye 85 száza-

lékról 137 százalékra emelkedett. 

Tú r ú Ferenené Márkus Gyürgyné-

uck mutatta meg, hogyan keil gyor . 

sabban dolgozni és Márkusné 8t> 

százalékról 111 százalékra emelte 

teljesítményét. 

Az Autó jav í t ó ÁV 

dolgozói az első 10 nap alatt 101 
száz/ilék átlagteljesítményt értekel, 
A dolgozók még első ízben kötöttek 
az idén hosszúlejáratú verseny, 
szerződést, de felismerték azt, hogy 
milyen nagy jelentősége van ennek, 
ezért az üzem. dolgozóinak egyhar-
mada már be is adta versenyszer-
zödését. Az üzem minden dolgozója 
felajánlást tett a Pártkongresszus 
tiszteletére. A motorszerelök vállal-
ták, hogy egy motor szereléséhez 
szükséges 3 lier benzin helyett ez-
után 2 és félliter benzint használ-
nak. Tóth Ferenc művezető vállal-
ta, hogy a Pártkongresszus tiszte-
letére felkutatja az üzemben fekvő 
felesleges anyagot. Ennek eredmé-
nyeként már 10.000 forint értékű 
ilyen anyagot vettek számba és 
ebből jelentős részt átadtak más 
vállalatnak. Molnár Géza villany-
szerelő a Pártkongresszus tisztele-
tére egy villamosvizsgáló berende-
zést készített, ezzel igen hamar 
megtalálják a motor villamossági 
hibáit. Így könnyebbé és gyorsabbá 
teszik a munkát. 

Az Ecsetgyárban 

107 dolgozó kötöt t eddig hosszúle-

já ra tú versenyszerződést. A ver-

senyszerződésben fe la ján lot ták , hogy 

szemelőtt tart ják a takarékosságot. 

Ezen a téren már i s értek el ered-

ményeket. 248 forint értékű fát ta-

kar í tót lak meg és hosszú serle he-

lyett rövid sertét használ tak, így 

1500 forint megtakarítást értek el. 

A m u n k a termelékenységének eme-

lésére k i fe j lődöt t a munkamódsze r , 

átadás. Öt br igád naponta egy órá t 

foglalkozik azokkal a dolgozókkal , 

ak ik 100 százalékon a lu l teljesíte-

nek. Igv teljesítik a Pártkongresz-

szusra tett fe la ján lásokat is. Az 

egyéni fe la ján lók közü l m á r Igen 

sokan túlteljesftették felajánlásu-

kat , Arad i Sándorné kongresszusi 

lobban megy a munka 
a szegedi építkezéseknél is 
Maximenko elvtárs munkamódszer ével 

Pár hónappal ezelőtt a sze-
gedi MEMOSz-tól Zsombori 
Gáspár és Török Zsuzsa elvtárs-
nő is abban a kitüntetésben ré-
szesült, hogy résztvehetett a 
dunapentelei iskolán, ahol Maxi-
menko elvtárs adta át munka-
módszerét. A három hét alatt 
igen sok új munkamódszerrel 
ismerkedtek meg s emellett meg-
ismerték a szovjet építőmunká-
sok egyik élenjáró dolgozóját 
is, Maximenko elvtársat, aki fá-
radhatatlanul magyarázta ma-
gyar szaktársainak az építő-
iparban bevezetett újításaikat, 
munkamódszereiket. 

Zsemberi elvtárs és Török 
elvtársnő a három hét alatt sok 
újat és értékeset tanult. Megta-
nulták többek között, hogyan le-
het jelentős munkaerőt megta-
karítani a megismerkedtek a 

nem azt azonnal a megfelelő 
helyre lehet szállítani. Ezzel az 
újítással1 sokkal gyorsabb és 
több mnukát tudnak végezni a 
segédmunkások. 

Ezeket a munkamódszereket, 
újításokat Zsemberi elvtárs és 
Török elvtársnő be is mutatta 
dolgozó tarsamak, s a lóverseny-
téri építkezésnél Pártunk Kon-
gresszusának tiszteletére 100 
százalékig be is vezetik a sza-
lagrendszerű falazást. 

Zsemberi elvtárs sokat foglal-
kozik munkatársaival és részle-
tesen elmagyaráz minden egyes 
mozdulatot. 

— A Maximenko elvtárs mun-
kamódszerének bevezetésével már 
is jelentős eredményt értünk 
el — mondja büszkén Zsemberi 
elvtárs. — Míg egy hónappal 
ezelőtt 103 volt a kőművesek át-

Sz. Makszimsnko kőműves, a. Szovjetunió Legfelső Tanácsának 
tagja átadja tapasztalatait a távoli vidékek kőműveseinek és építé-
szeinek, A képen egyik előadásán láthatjuk Makszimenkót, amikar az 
Urai-vidék kőműveseinek adja át értékes munkatapasztalatait. 

szalagrendszerű falazással, mely 
gyorsabbá ós könnyebbé leszi 
munkájukat. Megtanulták azt is, 
hogy a lépcsős vasállvány alkal-
mazásával milyen jelentős segít-
séget kapnak. A lépcsős vasáll-
vány 80 centiméter magas. Eze-
ket egymásra lehet állítani, mi-
kor a fal emelkedéséhez ez 
szükségessé válik. Megtanulta 
Zsemberi és Török elvtárs a se-
gédmunkások számára értékes 
munkamódszert is: ez lényegé-
ben maltert szállító vastalicska, 
ami egyúttal mai teresláda is. A 
vastalicska alkalmazásával nem 
kell meregetni a maltert, ha-

lagszázaléka, teljesítményük, ma 
már 115, sőt 120 százalékra nö-
vekedett Maximenko elvtárs 
munkamódszerével. Több brigá-
dunk: a Kiss. Árendás, Róvó és 
Juhász 50 százalékban már az 
új munkamódszer szerint dolgo-
zik s ez meglátszik teljesítmé-
nyükön is, amely 20—30 száza-
lékkal emelkedett. 

Zsemberi elvtárs kongresszu-
si felajánlásában vállalta, hogy 
nrég többet foglalkozik dolgozó 
társaival, hogy február 24-re 
100 százalékig bevezessék Maxi-
menko elvtárs szalagrendszerű 
falazási munkamódszerét: 

fe la jánlását 000 százalékra, Kása 

Erzsébet 300 százalékra, Knczka 

Ká l i nánné pedig 375 százalékra tel-

jesítette. 

A Dé ln i ng /a ro r i z ág Nyomdában 

szem előtt tartva a takarékossági 
rendeletet, felelősöket jelöltek lei, 
akik számbaveszik az üzemben fek-
vő felesleges anyagot. Ezzel is nép-
gazdaságunlcat akarják erősíteni. 
De igen szép eredményeket érnek 
el a termelés vonalán is. Munka-
•módszerátadással például a géjr 
szedőknél 5—10 százalékkal emel-
kedett a termelés. A Pár kong reszr 
szus tiszteletére ezt az eredményt 
még folcozzák. Faragó István gép-
szedő 22 nappal, Gabnai János pe-
dig 10 nappal előbb fejezi be első 
negyedévi tervét. A kötészetből Ba-
logh Józsefnél felajánlotta, hogy 
negyedévi tervét négy nappal előbb 
fejezi be, így mutatja meg a Párt 
iránti szeretetét. 

A Víz- és Csa to rnaművek 

dolgozói hosszúlejáratú verseny-
szerződésben fogadták meg, hogy 
teljesítményüket negyedévenként 3 
—4 százalékkal emelik. A vízmé. 
röszerelők felajánlották, hogy de-
cember 31-ig a vízmérőórák javí-
tását 50 százalékban selejthői vég-
zik el. A szerelők összegyűjtik és 
újra feldolgozás végett a raktárba 
adják a hulladék ólom. és cink-
huzalokat. Ezzel részben helyette-
sítik a drága külföldi anyagot. Eb-
ben az évben 10 százalékos segéd-
anyagniegtakaritást érnek el. A 
termelést munkamódszerátadássa! 
fokozzák. A vízmérőknél például 
S dics János 20 százalékkal emelte 

teljesítményét jobb munkamód-
szerrel. A csőfektetésnéi a gyakor-
latlan munkások kezdetben csaK 
68 százalékra teljesítették a nor-
mát. A rendszeres munkamódszer-
átvétellel 100 százalékra javították 
fel teljesítményüket. Ezeket az 
eredményeket a Pártkongresszus 
tiszteletére még tovább fokozzák. 
400 kilogram fáradt olajat gyűj-
tenek össze. A Kongresszusig a 
vízmérőórákat 90 százalékban se-
lejtből javítják meg. Nagy Gyula 
a Pártkongresszus tiszteletére fel. 
ajánlotta, hogy 115 százalékos át-
lageredményt ér el. Heim Géza sze-
relő 5 százalékkal emeli teljesít-
ményét. 

Ezek az eredmények bizonyítják, 

hogy a szegedi üzemek dolgozó: 

jól feleasználják a mult évi tapasz-

talatokat és felismerték azt, hogy 

az ötéves terv időelőtti teljesítésé, 

vei jelentősen erősítik népgazdasá-

gunkat, s ezzel a béke táborát. 

A Természettudományi 
Társulat 

január 21-én délelőtt 10 órakor 

a Szabadság Moziban tartja meg 

a természet tudományi előadás-

sorzat 3-ik előadását „A világ, 

amelyben élünk" címmel. Az elő-

adás előtt két kis filmet mutat-

na/k be: ,,A meteoritek" és , A 

világegyetem" címmel. Belépés 

díjtalan. 

j 


