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A „Használjuk ki jobban gépeinket"«mozgalom bevezetése 
a Lemezgyárban havonta 76.000 forint értékű 

többtermelést jelent 
'A Szegedi Falemezgyár dolgozói 

lelkesen csatlakozlak a DIMÁVAG 
kezdeményezéséhez, a „Használjuk 
ki jobban gépeinkef-mozgalomhoz. 
Május 6-án aiz üzem legjobb dol-
gozói, sztahánovistái, művezetői 
megbeszélést tartottak. Figyelem-
bevették mindazokat a lehetősége-
ket, amelyek hozzásegítik a Sze-
gedi Falemezgyár dolgozóit a mun-
kagépek üzemidejének jobb ki-
használásához. Értékes javasla-
tok hangzottak el, melyek előmoz-
dí t ják a mozgalom kiszélesedését 
az üzemberx, 

Czakó Sándor elvtárs, a bútorlap 
középrész osztály munkameneté-
nek újjászervezésére tett javasla-
tot. A bútorlap középosztálynál 
eddig minden gépegység maga 
gondoskodott gépeknek anyaggal 
való ellátásáról és a gép által le-
termelt félkészáru továbbításáról. 
A belsó anyagmozgatással eltöl-
tött idö gépenként mintegy 

óra kiesést jelentett 

a termelésből, ugyanis míg a 
gépnél dolgozó tovább szállította a 
félkész árut, addig a gép üresen 
járt. Czakó elvtárs javaslatára 
az újjászervezés folytán felsza-
badul egy munkaerő, aki ngy köny-
nyen mozgatható kerekes teknős 
kocsi segítségével elvégzi az 
anyagmozgatást. A termelőgépek 
így folyamatosan kidolgozhatják a 
8 órát, ami által lehetővé válik, 
hogy a bútorlap középrész osz-
tály 9 köbméter áruval többet te r -
mel jen havonta. 

A hámozó gépeknél naponta 
szükséges a késcsere. Ezt a műve-
letet eddig a dolgozok munkaidő 
alatt végezték. Fél 2-kor leállítot-
ták a gépet és műszakváltásdg vé-
gezték el a késcserét, 

Sántha József sztahánovista 
művezető javaslatára 

a naponkénti késcserét reggel 5 
órakor munkakezdés előtt végzi 
el, egy-egy betanított 6egéd-gép-
vezető. A gép teljesítménye ez-
által 5 százalékkal emelkedik. 

A hámozó gép dolgozóinak gyak-
ran le kellett állniok, mert' az 
előttük dolgozó gép-ollózók hen-
ger hiány miatt nem tudták elvé-
gezni feladatukat. A gépek jobb j 
kihasználása érdekében ú j henge-

reket állítanak be a gép ollózók-
hoz, hogy megszüntessék az anyag 
felszaporodását, illetve kiküszöböl-
jek a hámozó-gépek állását. 

Szabó István művezető a furnir 
szárításának meggyorsítására tett 
javaslatot. A hámozó-géprö! leke-
íült vizes lemezeket eddig egy-
másra rakva továbbították a 
szárító géphez. Szabó elvtárs j a . 
vaslatára a vastagabb bükk és 
nyár furnir közé léceket raknak, 
amely a természetes szárítást se-
gíti elő. Ezzel az eljárással ha-
vonta mintegy 

22 légköbméter furnirral 
szárítanak többet. 

Harkai Józsefné sztahánovista a 
vékonyéiragasztó gépek jobb ki-
használására telt javaslatot. Har-
kainé elvtársnő elmondotta, hogy 
munkája közben gyakran nehézsé-
get okozott az, hogy a nyers-
anyagért személyesen kelleti el-
mennie. Javasolta, hogy a maró-
gépről lekerült anyagot rakják egv 
kocsira, amelyet csak teljesen meg-
rakodva szállítanak tovább. így 
nem kell minden munkadarabért 
külön elmenni, a gép nem marad 
kihasználatlanul. Azt jelenti az, 
hogy egy hónap alatt 40 lappal 
tudnak többet termelni. 

A présgép dolgozóinak eddig fel 
6em tűnt, hogy a félórás ebéd idő 
alatt a gépek felfütve álItak. A 
DIMÁVAG kezdeményezése óta 
gondolkodtak azon, hogyan is le-
hetne ezen válloztatni. Michel 
József elvtárs javasolta: a présgép, 
nél szervezzék meg úgy a munkát, 
hogy a dolgozók ne egy csodo-* 
ban ebédeljenek. Az egyik csoport 
tagjai. — akik korábban tartanak 
ebédidőt — a másik félórában 
üzemben tartják a gépeket. Michel 
József elvtárs javaslata havonta 
1800 lemez elkészítését eredmé-
nyezi. 

Ezek a javaslatok a bútorlap-
gyártásnál közel 7 százalékos, s 
a lemezkészítésnél 5 száza :ékos 
emelkedést jelentenek havonta. Az 
ilymódon elért többtermelés értéke 

76 ezer forint. 

A Szegedi Falemezgyár dolgo-
zói, a vállalt vezetőség, a műszaki 
vezetők, a sztahanovisták, élenjáró 
dolgozók bevonásával további l e . 
hetőségek után kutatnak, hogy azok 
feltárásával termelésüket még 
jobban fokozhassák és tervüket 
határidő előtt maradéktalanul tel-
jesítsék. 

így értük el eredményeinket 
Három élenjáró dolgozó levele orról, hogyan teljesíteHélc túl 

május 1-i felajánlásaikat 

Több figyelmet a posta távbeszélőkezelő 
dolgozóival szemben 

Távbeszélőközpontunkban az 
utóbbi hónapok alatt különböző 
mozgalmak indultak, hogy a táv. 
közlési áramkörök hasznos idejét 
növeljük éa ezzel a távbeszélő kap-
csolószoi-gálafot megjavítsuk. 

Megállapították azonban 0zt is, 
hogy ennek a felajánlásunknak tel-
jesítéséhez szükség van a postát 
igénybevevő felek támogatásár a ia 
Előfordul ugyanis, hogy a felek az 
esetben, ha a kezelő őket a hosz-
szúra nyúlt beszélgetések befeje-
zésére hívja fel, 30—40 percig 
tar tó beszélgetésüket 3—4-szeri 
felszólításra sem fejezik be. Eiő-
fordul olyan eset is. hogy a távol, 
sági beszélgetés kapcsolása érde-
kében a központ kezelője helyi be. 
szélgetést bontani akar, a felek vi-
tatkoznak a kezelőinkkel, hogy t á . 
volsági beszélgetést folytatnak, 

noha a központ kezelője megáüapi-
totta. hogy helyi beszélgetés folyik 
a vonalon. Sok esetben folyik 
vita a beszélgetés időtartamának 
megállapítása körül is. mer t a pos-
tát igénybevevő felek nem tudják, 
hogy a fennálló rendeletek szeri m 
a beszélgetés időtartamának mé-
rése az alközpont. illetőleg a hívott 
állomás jelentkezésekor kezdődik. 

A távbeszélő kezelés megjavítása 
érdekében a Szeged 1. sz. posta-
hivatal dolgozói kérik a távbeszélőt 
igénybevevő feleket a fentiek f i . 
gyelembevételére és elhatározták, 
hogy a nagyobb forga lmat lebo-
nyolító vállalatokat felkeresik és 
ot t az alközpontok kezelőit a táv-
beszélő helyes használatára kioktat-
ják. 

Oonka Istvánná 
levelező 

Május 1 tiszteletére tett munka-
felaján'ások teljesítése során szám-
talan új gondolat, észszorüsítés se-
gítette elő a termelés fokozását. A 
mu.ikamozdulaiok meggyorsítása, a 
gépeken bevezetett újítások ered-
ményezték azt, hogv dolgozóink 
döntő többsége túlteljesítette válla-
lását. Az egyszerű munkásból élen-
járó dolgozó lett s soknak teljesült 
a vágya: dérié a sztahanovista 
szintet. Az alábbi levelekben élen-
járó dolgozóink ismertetik azokat 
a munkamódszereket, amelyekkei 
túlteljesítették május 1 tiszteletére 
tett felajánlásaikat 

Tanulmányozzuk 
a szovjet módszereket! 

Régi vágyam teljesült május el-
sején, sztahánovista lettem. Április 
4-ig 125 százalékos átlaggal dolgoz-
tam. A nemzetközi munkásmozga-
lom ünnepére vállaltam, hogy ezt 
az eredményt 10 százalékkal foko 
zom. Munka közben gyakran for-
dultam segítségért üzemünk egyik 
sztahánovista művezetőjéhez, Sántha 
János elvtárshoz, ő megmagyaráz-
ta. hogyan használjam ki gazdasá-
gosan munkaidőmet. Az élolló veze-
tésének minden műveidét sikerült 
elsajátítani. A munkafelajánlások 
teljesítése során versenyre hívtam 
ki Pusztai Istvánné élolló vezetőt. 
A párosverseny segített ahhoz, hogy 
vállalásomat 6 százalékkal túltelje-
sítettem. Május elsején 141 százalé-
kos eredményemért sztahánovista 
oklevéllel tüntettek ki. 

Gaá! Mária 
tamezgyári dolgozó 

...Észszerűsítésem bevált! 
Három éve dolgozom a Szegedi 

Cipőgyárban. Az első negyedévi ter-
vemet 128 százalékra teljesítettem. 
Május 1. tiszteletére többi dolgozó 
társaimhoz csatlakozva, én is tet-
tem munkafeía jánlást. Vállaltam, 
hogy 128 százalékomat 130 száza-
lékra fokiozom. A Szegedi Cipőgyár, 
ban a díszlűző munkálatot végzem. 
Nagy figyelmet és pontosságot kö-
vetel ez a művelet. Munka közben 
sokat töprengtem azon, miként tud-
nám megváltoztatni eddgi ered-
ményeimet. Megszületett bennem az 
új gondolat. A felsőrész dísztűzésé-
nél eddig először a széleket tűztük 
le. majd kiemeltük a gépből a mun-
kadarabot és csak ezután került 
sor a cipőfelsörész közepének lefű-
zésére. Az új gondolat arra készte-
tett, hogy a szélek lefűzése után a 

munkadarabot ne emeljem ki a gép-
ből, csak megfordítsani és így sarr-
jam tovább. Az észszerüsilésem be-
vált s ezzel egy-egy felsőrész tűzés-
nél 40—50 centi cérnát takarítok 
meg és munkámmal sokkal hama-
rabb készülök el. Három bét alatt 
május 1 tiszteletére tett vállaláso-
mat nemcsak teljesítettem, hanem 
túl is teljesítettem. Az igért 130 
százalék helyett 140 százalékban 
teljesltetlem vállalásomat. A mun. 
kaverseny ideje alatt a minő-
ségi munkára is fokozottabb gon-
dot fordítottam. A gépemet állan-
dóan tisztán tartottam és így nem 
fordulhatott elő, hogy esetleg a 
munkadarabot beolajozom. A tűzés-
nél arra törekedtem, hogy az ötö-
sek egyenletesek legyenek. Nem 00, 
hanem 02 százalékos minőségi ered. 
ményt értem el. 

B a r t a Józsefné 

Eredményeim kulcsa: 
a gépek tisztántartása 

Büszkeséggel tölt el az a tudat, 
hogy a Szegedi Kenderfonógyár 
élenjáró dolgozói között otvasha-
tom nevemet. A felszabadulás óta 
eltelt idők alatt mindig azon Igve-
keztem, hogy munkámmal is be-
bizonyítsam. szabad, boldog em-
ber lelt belőlem. Tervelőirányzato-
mat eddig is 100 száza'ékon feliit 
teljesítettem. A május I tiszteleté-
re indított munkaverseny alatt kü-
lönösen nagy gondot fordítottam 
munkámra. Felajánlásomban vállal-
tam, hogv 115 százalékról 117 szá-
zalékra fokozom teljesítményemet. 
Az előfonógépet már régóta isme-
rem. Eddig úgy éreztem, hogy min-
dent elkövettem annak érdekében, 
hogy a termelés zavartalanul men-
jen. A munkaverseny ideje alatt 
azt tapasztaltam, hogy a fokozot-
tan tisztántartott gép többre ké-
pes. Munkaidőmben a szabad per-
ceket a gép tisztítására fordítottam. 
Ez eredménvezte azt. hogv határidő 
elölt egy hétlel teljesítettem válla-
lásomat. Akkor megfogadtam, hogy 
egyik munkatársamnak. Gondola 
Júliának is átadom munkamódsze-
remet s egyben versenyre hívtam őt. 
Gondola Júlia megfogadta tanácso-
mat s a gépek tisztántartás* ered-
ményezte, hogy május elsejéig mind 
a ketten 120 százalékot értünk el. 
További munkámban azon igyek-
szem, hogv nevem továbbra is azon 
a táblán maradjon, amelyre mindig 
az élenjárók neveit írják. 

Papp Károlyné 

Országunk építésében állandóan 
segít bennünket nagy felszabadí-
tónk, a Szovjetunió. Szovjet tapasz-
talatok alapján, Altuhov elvtárs ja-
vaslatainak és tanácsainak segítsé-
gével vezette be a Szegedi Textil-
művek is a Sztahánov komplex-moz-
galmat, amellyel nagy mértékben 
sikerült a munkát megjavítani . Ez 
a mozgalom a Szovjetunióban, az 
ivanovi textilgyárban született meg, 
igen széles körben ellerjedt a szov-
jet üzemekben és segílségével jelen-
tős eredményeket érlek el. 

A Sztahánov komplex-mozga-
lom. mint ahogy neve is mu-
tatja. több sztahanovista moz-
galom összekapcsolását jelenti, 
átfogja az egész tizemet és ki-
terjed minden területre. Célja 
az, hogy az összes munkásokat 
és vaiamennyl üzemrészt szta-
hanovista színvonalra emelje. 

A mozgalom harcol minden hiá-
nyosság ellen és megteremti a leg-
jobb feltételeket a munka mennyigé-
gének és minőségének állandó, terv-
szerű emeléséhez. Ilyen mozgalom 
kifejlesztéséhez többhónapos kitartó, 
előrelátó munkára van szükség. A 
feladat az, hogy megtaláljuk és el-
terjesszük a legjobb munkamódsze-
reket és fogásokat s megteremtsük 
a munka legkedvezőbb műszaki és 
szervezési feltételeit. 

Először egy statisztikai brigádot 
hoztunk léW'e. A brigádtagok egy 
hónapra visszamenőleg felülvizsgál-
ták üzemünk összes gépeit és meg-
állapították a termelés eredményeit 
az egyes gépeknél. Az adatokat mű-
szakok szerint különválasztva cso-
portosították és nemcsak a műsza-
kok közötti eltéréseket vizsgálták 
meg, hanem ezen belül megállapí-
tották azt is, bogy melyik gépnél 
érték el a legmagasabb termelé-
kenységet. 

A vizsgálat eredménye megmu-
tatta. hogy bár üzemünkben 
csupa azonos típusú és azouos 
évben gyártott modern gép 
dolgozik, mégis az egyes gépek 

termelése jelenfősen eltér. 
A statisztika alapján megállapítot-
tuk, hogy melyek azok a gépek, il-
letőleg kik azok a dolgozók, akik a 
legmagasabb eredményt érték el. El-
határoztuk, sogy az összes gépekel 
a legmagasabb termelékenységű gép 

« Megjelent a Szabad Nép 1952 má-
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nívójára emeljük éa ezzel párhuza-
mosain a dolgozókat a legjobb mun-
kamódszerekre taní t juk mog. Annak 
megállapítására, hogy mi tette le-
hetővé a legmagasabb termelékeny-
ség elérését egyes gépeknél, illetve 
fonónőknél, létrehoztuk a műszaki 
megállapító brigádot és a munka-
módszereket megfigyelő brigádot. 

A műszaki megállapító brigád 
technikusokból és művezetőkből áll. 
Eiőre meghatároztuk az ellenőrzés 
irányelveit, kioktattuk a brigád tag-
jait , milyen módszerrel végezzék el 
a vizsgálatot. Tanulmányoztuk a 
gépek karbantartását , az alkatré-
szek elhasználódásának fokát, a gé-
pek beállítását stb. Az adatokat elő-
re elkészített űrlapokra jegyeztük 
fel. Az így szerzett tapasztalatokat 
a legjobb művezetőkkel és sztahano-
vistákkal közös értekezleten beszél-
tük meg. Azonnal részletesein meg-
határoztuk azokat a műszaki adott-
ságokat, amelyek lehetővé teszik a 
magasabb termelékenység elérését, 
előírásokat dnlgozlunk ki a gépek 
legkedvezőbb beállítására. 

Az ú j előírások végrehaj tására 
létrehoztuk a műszaki végrehajtó 
brigádokat, amelyek művezetőkből, 
lakatosokból és jól dolgozó munká-
sokból tevődtek össze. Ezek a brigá-
dok munkaidő után vagy munkaidő 
előtt hetenként kétszer a hozzájuk 
beosztott gépeket az előírásnak meg-
felelően beállították és kiküszöböl-
tek r a j tuk minden műszaki hiányos-
ságot. Ezután megjavítottuk a terv-
szerű megelőző karbantartási , ne-
hogy a már rendbehozott gépek ál-
lapota leromoljék. Az egyes brigá-
dok étén álló művezetők kioktatták 
a dolgozókat a munkák helyes el-
végzésére és minden dolgozó mun-
k á j á t naponta rendszeresen ellen-
őrizték. A gépek helyes kezelésének 
módszereit pártszervezetünk segít-
ségével a népnevelök ú l j án is ter-
jesztettük. Az ú j feladatok elvégzé-
sében mindig példát mutattak az 
üzem kommunistái. Ez nagyon 
megkönnyítette a műszaki vezetők 
munkájá t , 

A teljesen rendbehozott, a tó-
hető legjobb teljesítmény el-
érésére beállított gépeket az 
üzem dolgozói szocialista meg-
őrzésre vették át és Nazarova-
szerződéseket kötöttek. A kar. 
bantartásnál vigyáztunk arra, 
hogy minden egyes munkás és 
művezető pontosan tudja, me-

lyik gépnél ki. miért felelős. 
A munkamódszer-megfigyelő és 

elemző-brigád, amely normásokból, 
időmérőkből és a dolgozók képvise-
lőiből áll, megvizsgálta a legjobb 
fonónök munkamódszerét. Általában 
ez a brigád foglalkozik a közvetlen 
termelőmunkát végző dolgozókkal, 
gyűrüsfonókkal stb. Időméréseket 
végeztek, a munkát elemekre bon-
tották fel éa megállapították, hogy 
egy-egy fonónőnél egy-egy munka-
elem elvégzése meddig tart . Az 
elemzés folyamán kiderült, hogy a 
legjobb fonónő módszerében is van 
rossz mozdulat, amelynek kijavítá-
sával fokozni lehet a teljesítményt. 
Kovaljov mérnök módszere a lapján 
összesítettük a legjobb munkafogá 
sokat és először a munkamódszerát-
adókal és a művezetőkel tanítottuk 
meg rá juk . Vigyáztunk a r r a : ma-
guk a műszaki vezelők ismerjék jól 
a legfejlettebb munkamódszereket, 
hogy ök is oktathassák a dolgozó-
kat, illetőleg megfelelően végezhes-
sék az e.'enőr ést 

A munkamódszerátadók egy-egy 
müvelet leghelyesebb elvégzésére 
megtanítják valamennyi dolgozót. 
Az e'sö ilyen művelet a kötözés 
volt. Az ú j munkamódszerek át-
adásánál és betanításánál kezdet-
ben voltak nehézségek, mert a 
dolgozók egy része idegenkedett 
az újtól. Voltak, akik így véle-
kedtek: „Megtanultam én már dol-
gozni, minek tanítgatnak engem 
újra"'. Mészáros Sándorné és Cser-
halmi Rózsa helytelen kólózési 
módszerrel do'goztak. A munka-
módszerátadó Márton Mária hiába 
akarta megtanítani őket a helyes 
fogásra, azt mondták, hogy ök 

„erre nem érnek rá!" Márton Má-
ria a párttitkárhoz fordult segít-
ségért. A népnevelők ezutan fel-
keresték Mészáros Sándornét és 
Cserhalmi Rózsát és megmagyaráz-
ták nekik: sa já t érdekük és az or-
szág érdeke, hogy jobban dolgoz-
zanak. Mészáros Sándorné és Cser-
halmi Rózsa azóta már megtanul-
ták a helyes kötözési módszart és 
többet termelnek, mint annakelőtta. 

Külön brigád — a szervező és 
betnító brigád — fogla'kozik azok-
kal, akik nem végeznek közvetlen 
termelőmunkát; a művezetőkkel, 
segédmüvezetökkel, olajozókkal. 
anyaghordókkal stb. Ez a brigád 
— amelyhez két függetlenített 
technikust is beosztottak — pon-
tos időfelvételek, tudományos 
elemzés alapján segílséget nyújt 
ezeknek a dolgozóknak a munka 
jobb megszervezéséhez. 

A szervező és betanító brigád 
közvetlenül csak a vezetőket ta-
nítja, ezek ismertetik a dolgozók-
kal az ú j előírásokat. A betanító 
és szervező brigád a jól szervezett 
munka leírását adja ki és időkö-
zönként ellenőrzi, hogy a műve-
zetők helyesen hajtol ták-e végre 
az utasításokat, 

A feladatokat Sztahanov-kom-
plex-tervek alapján kapcsoljuk 
egybe és haj t juk végre. Gondosan 
megállapítjuk a megfelelő határ-
időket és kijelöljük a végrehajtás-
ért felelős szeméyeket. 

Célunk az. hogy a Sztahánov-
komplexmozgalmat tömegmoz-

galommá fejlesszük. 
A pártszervezet azonnal felismerte 
mozgalmunk jelentőségét és felka-
rolta ezt a kezdeményezési. Minden 
ú j feladat elvégzése előtt össze-
hívta a gazdasági vezetőket és 
közösen beszéllek meg a felada-
tokat. Minden nehezebb munkát, 

j de többnyire az apróbb munká-
kat is népnevelő értekezleteken 
ismertettük. A pártszervezet a 
műszaki dolgozókat ts meghívta 
ezekre az értekezletekre. A párt-
vezetőség állandóan foglalkozott a 

verseny irányításával és ösztö-
nözte mind a fizikai, mind a mű-
szaki dolgozókat egyre magasabb 
eredmények elérésére. Pártszer-
vezetünk volt a legfőbb őre an-
nak, hogy az alulról jövő bírálat 
mindig érvényesüljön és a mű-
szakiak az elhangzott javaslatokat 
azonnal hasznosítsák. 

A Sztahánov komp'exmozga'om 
segítségével igen szép eredménye-
ket értünk, el. 

('zeniünkben sikerült komolyan 
megszilárdítani n technikai fe-
gyelmet A dolgozók és a mű-
szakiak az előírásokat általá-

ban pontosan megtartják. 
A szervezés első szakaszát az e l . 

I mult, félévben elsősorban „felül-
ről" ha j to t tuk végre; a vezetők 
irányították a mozgalom minden 
egyes részét. Most már a Szta-
hánov komplexmozgalom egyre 
inkább tömegmozgalommá kezd 
válni. Az egyes brigádok, müve. 

! zető-brigádok és dolgozók a szov-
jet dolgozókhoz hasonlóan maguk 
keresik meg a hiányosságok for-
rását. Tervekel készítenek a ' eg -

t jobb teljesítmények elérésére és 
túlszárnyalására, a hibák kikü-

; szöbölósére. Ezek a tervek minden 
, területre, minden alapvető f e l . 
| adatra kiterjedő komplex tervek, 
I amelyek előrelendítik a munka-
, versenyt. Közelebb visznek b 

nünket ahhoz, hogy minden bri-
gádunk, minden munkásunk 6zta-

' hánovista színvonalon dolgozzék. 

| Féléves munkánk eredményeként 
I a termelés a fonodában. 12 száza , 

lékkai, a keresztorsózóban 50 szá-
zalékkal emelkedett. (Ez az utóbbi 
magas szám azt mulatja, hogy a 
keresztorsózóban, amely mindösz-
sze háromnegyed éve működik, 
tehát termelése azóta az úzernfej-
lesztés következtében is emc'ke-
delt, különösen jelentős volt a 
helyes munkamódszerek e l ter jesz . 
tése.) A gyürüs gépek forduló-
számát hét százalékkal felemeltük 
és gyártmányaink minőséget húsz 
százalékkal megjavítottuk. 

Dolgozóink érzik a Sztahánov 
komp'ex-mozgalom fontosságát. 
Hálával és szeretetlel gondolnak a 
Szovjetunióra és a szovjet mun-
kásokra, akik ú j és állandóan nő-
vekvö eredmények elérésűre ' a . 
nítottak meg minket. 


