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A DEMA Cipőgyár dolgozói a kormányprogramm megjelenése 
óta nagyobb gondot fordítanak a minőségi munkára 

Könnyű, formás női szandálok, 
gyermekeknek való cipők százai 
készülnek naponta a DÉMA Cipő-
gyárban. A gyártmányok nagyobb 
részét exportálják. Ezért is első-
rendű feladat a minőség javítása 
az üzemben. A DÉMA Cipőgyár 
munkásai arra törekszenek, hogy a 
magyar cipőipar hírnevét gazdagít-
sák. Minden iftemrészben alapos 

BALOGH VINCE 

minőségi vizsgálat alá veszik a ci-
pő részeit. Figyelmes munkájuk-
kal kormányunk programmjának 
sikeres megvalósítását segítik elő. 
Jóminőségű árut akarnak külföldre 
szállítani, hogy helyette esetleg 
olyan gépeket, vagy más ipari ter-
méket kapjunk, amivel könnyebbé 
válik a cipőgyárak dolgozóinak 
munká ja is. 

A munkatermekben félkész és 

kész cipókkel megrakott kocsik so-

rakoznak. Egyiken még néhány 

szöggel kaptafára erősített felsőré-

szeket látunk, a másikon pedig 

már olyan félkész cipők állanak 

katonás rendben, amelyre a talpat 

is ráhelyezték. Mindegyik pár ci-

pőn meglátszik a gondos munka. 

Sehol egyetlen ránc, vagy sérülés 

nincs a bőrön. 

Fokozatosan javul a készítmé-

nyek minősége a gyárban. A ter-

vezett 96.9 százalék helyett már 

98.11-re fokozták a minőséget, A 

kormányprogramm megjelenése 

előtt igen sok birálat hangzott el 

a kikészítő üzemrészben az alja-

üzemrész munkájáról, mert folto-

sak voltak a cipők, amiket a hosz-

szas tisztítás ellenére sem sike-

rült sokszor tökéletesen megtisztí-

tani. Ebből adódott azután, hogy 

több másodosztályú árut készítet-
tek. 

Termelési értekezletre készülőd-
tek éppen akkor a DÉMA Cipő-
gyárban, amikor Rákosi elvtárs és 
Nagy elvtárs beszédét tanulmá-
nyozták az ország dolgozói. A ki-
készítő üzemrész munkásai el is 
határozták, hogy szóvá teszik a mi-
nőség javítását. Keményen megbí-

_ rálták az alja 

üzemrész és a 

szabászat dolgozói-

nak felületes mun-

káját. Azóta az 

alja üzemrészben 

nagy változás ta-

pasztalható. Ezt 

mutatja az is, 

hogy augusztus 

hónapban eddig 

csak 28 pár má-

sodosztályú cipőt 

készítettek. A 

jobb minőségért 

folyó harcban kü-

lönösen Csúcs An-

talt illeti dicséret. 

Az Alkotmány-

műszakban a leg-

jobb gépi kalapá-

lónak küdötte fel 

magát és az alkotmány ünnepének 

tiszteletére indított versenyszakasz-

ban kiváló minőségű munkájáéríj 

jutalomban is részesült. Az üzem 

vezetősége segítségére volt Csúcs 

Antalnak. Bizto-

sították számára 

is a műszaki elő-

feltételeket. Pó-

tolták a hiányzó 

felsőbőr leszorító 

vasakat és így 

könnyebbé vált 

munkája. A minő-

ség javításában 

többen követik 

Csúcs Antal pél-

dáját. Tasi Lajos, 

a közvetlen mun-

katársa, már el-

sajátította azokat 

a módszereket, 

amelyek elenged-

hetetlenül szüksé-

gesek a jó minő-

ségű cipők gyár-

tásához. 

Balogh Vince munkájától is függ, 

hogy a cipő tartós és formás le-

gyen. A talp borzolását és egyen-

lítését végzi. Gépét úgy állítja be, 

hogy az is milliméter pontossággal 

dolgozzék. A minőség javításával 

együtt növekszik a termelése is, 

130—140 százalékot ér el. Augusz-
tus 20-ra kapta meg a sztaháno-
vista oklevelet. 

Az alja üzemrészben hiányzott 
az ellenőrzés. Ez most rendszere-
sen megvan. Az üzemrész műveze-
tője és meosa sokkal többet fog-
lalkozik a dolgozókkal. Mindket-
ten a legapróbb hibára is felfi-
gyelnek és megmagyarázzák, ho-
gyan kell azt kijavítani. 

A kormányprogramm megvalósítása 
fokozott feladatok elé állítja 
a Tervező Iroda dolgozóit 

Kormányunk programmjának 
megvalósításából hatalmas részt 
kell vállalni az építőiparnak. Ezer 
és ezer új lakásra lesz szükség, 
ezenkívül szociális és kulturális 
létesítmények százai épülnek fel a 
közeljövőben. Ezek a feladatok 

komoly erőpróba elé állítják 
az építőipar dolgozóit, 

elsősorban pedig a műszaki értel-

A tűző üzemrészben is sok ki- miséget, a tervezőket, szerkesztő-
váló minőségi munkás dolgozik. A 
pántok, a fej- és a szár tűzése nagy 
gondosságot követel mindenkitől. 
A szép tűzés dísze a cipőnek. Ádám 
Mihályné sztahánovista. szélező ki-
váló minőségi munkájával a leg-
jobbak közé tartozik ebben az 
üzemrészben. Pontos munkájával 
és figyelmességével segíti egész 
üzemrészét ahhoz, hogy az export-
gyártmányok minősége mindig el-
sőosztályú legyen. 

A szabászaton is szép fejlődés ta-

pasztalható a kormányprogramm 

megjelenése óta. Mégis e hónap-

ban a minőségi vizsgálatnál 77 pár 

felsőrészt értékeltek másodosztá-

lyúnak. A tűződe művezetőjének 

véleménye szerint is sok javítani-

való van a szabászat dolgozóinak 

munkájában. Elsősorban az ellen-

őrzés gyenge a szabászaton, mert 

gyakran nem a mintának megfe-

leleőn szabják a felsőrészeket. Elő-

fordul az is, hogy páratlan felső-
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ket, rajzolókat. 
Az erőpróba nagy, de ha a kellő 

felkészültség megvan, akkor meg 
tudjuk állni helyünket. Az első 
félév eredményes munkája, a terv 
teljesítése megadta az alapot ah- is gondosan 
hoz, hogy ebben a negyedévben is ' 
jól dolgozzunk. 

A Szegedi Tervező Iroda dolgo-
zói az. elmúlt félévben elért, ver-
seny lendületét tovább fokozzák. 
Erre szükség van annál is inkább, 

tén megkezdődik ez évben. Sze* 
ged és környékének jobb és kor-
szerűbb ellátását segíti a Szegedi 
Tejipari Vállalat bővítése is. Ezek-
nek a létesítményeknek a tervei 
már készülnek irodánkban. A ta-
nulók részére kollégiumok is 
épülnek, az iskolák pedig új he-
lyiségekkel bővülnek. A Gépipari 
Technikum új tornatermet kap. 

A tervezési munkákat végzők 
nagy lelkesedéssel dolgoznak. 

A Szegedi Múzeum és a száz lakás 
tervezését Nagyfalusi Antal épí-
tészmérnök végzi. Többi tervezőink 

ügyelnek arra, hogy 
az építmények külső megjelené-
sükben is visszatükrözzék népünk 
művészi igényét. Komor János épí-
tészmérnök tervei különös figyel-
met érdemelnek. Szép munkát 

végzett a Szeged város területén 
mert irodánkhoz tömegesen érkéz-I lévő műemlékek eredeti állapotba 
nek megbízások olyan létesítmé- való visszaá'lításánál is. A Cson-

nyek tervezésére, amelyek már a 
kormányprogrammban szerepel-
nek. 

A közel .iövőhen Szegetlen 10 
millió forint értékben száz la-

kás épül. 
amelynek munkálataihoz már ok-
tóber első napjaiban hozzákezde-

'nek. Ezenkívül hárommillió fo-
rint értékben tatarozási munkákat 
hajtanak végre a lakóházakon. 
Sor kerül a Szegedi Múzeum bő-
vítésére is, amelynek építése szin-

grádmegyei Nyomdaipari Vállalat 
épületének általa készített terveit 
az Építőművészet! Tanács útmuta-
tásainak felhasználásával művészi 

j módon oldotta meg. 

A kormányprogramm szép fel* 
adatainak megvalósításából iro-
dánk minden dolgozója kiveszi a 
részét. A műtermek vezetői bizto* 
sítják a határidő betartásához 
szükséges műszaki feltételeket. 

Péter Szilvesztcrné 

Nyugalmat, rendet, tisztaságot 
a klinikák körül 

ÁDÁM MIHÁLYNÉ 

részt küldenek a tűzőbe. Nagyobb 
felelősségérzettel dolgozzanak a 
harmadik negyedévi terv sikeréért, 
a kormányprogramm megvalósítá-
sáért a szabászat munkásai, hogy a 
többi üzemrésznél ne legyen fenn-
akadás a gondatlanságuk miatt a 
jobb minőségért folyó harcban. 

Egyre több termelőcsoport és egyénileg dolgozó paraszt veszi igénybe 
a silóépíiési hitelt 

A háború ideje alatt a német 
fasiszta hordák csaknem teljes 
egészében tönkretették jószégállo-
mányunkat. A Szovjetunió önzet-
len segítsége nyomán az élenjáró 
szovjet agrotechnika alkalmazásá-
val azonban állatállományunk új-
ra jelentősen megnövekedett. Ez 
a tény megköveteli, hogy 

minden tszcs és egyénileg gaz-
dálkodó paraszt a téli hónapok 
idejére kellő mennyiségű ta-

karmányt biztosítson, 
tartalékoljon a növekvő jószágál-
lomány számára. 

Az elmúlt aszályos esztendő ala-
posan próbára tette a termelő-
csoportok, az egyénileg gazdálkodó 
parasztok leleményességét az álla-
tok átteleltetése terén. A takur-
mányhiány folytán termelőcsoport-
jaink is nagyon nehezen tudták 
veszteségmentesen átteleltetni jó-
szágállományukat és egészen biz-
tos, hogy ha a tszcs-k tagjai nem 
gondoskodnak elegendő mennyi-
ségű silótakarmányról, jószágjaik 
száma újból alaposan megcsappant 
volna. Bebizonyosodott, hogy siló-
takarmánnyal sikeresen át lehet 
teleltetni jószégjainkat. 

Kormányzatunk minden támo-
gatást megad ahhoz, hogy 
tszcs-ink és dolgozó paraszt-
jaink minél több silótakar-
mányt készíthessenek állataik-

nak a téli hónapokra. 
Kormányunk silóépítési hitelakció 
keretében egymillió 232 ezer fo-
rint értékű hitelkeretet biztosít a 
jószágtartók számára, amelyből 
11,200 köbméter silót lehet építeni. 
A tszcs-tagok háztáji gazdaságuk 
számára 3800, az egyénileg gazdál-
kodó dolgozó parasztok pedig 8800 
köbméter silót létesíthetnek a ren-
delkezésükre bocsátott hitelből. 

A sándorfalvi Rózsa Ferenc tsz 
tagjai az elmúlt esztendőben is 
veszteségmentesen teleltették át 
állataikat silótakarmánnyal. Ennek 
köszönhetik, hogy közel 10 literes 
ma a teheneik fejési átlaga. 
Ugyanilyen szerencsés volt a tápéi 
Ady Endre termelőszövetkezet is, 
Ezen a példán okulva a sándor-
falvi Rózsa Ferenc tsz tagjai is 
igénybe veszik az állami hitelt, 
mert látják, hogy pártunk és népi 
demokratikus kormányzatunk ez-
zel is segiteni akarja őket. 

A tsz tagjai kisgyűléseket tar-
tanak az egyénileg dolgozó pa-
rasztok között, hogy minél 

többen létesítsenek silót a hi-
telakció keretében. 

A domaszéki Szabadság Hajnala 
tszcs tagjai közül eddig közel hú-
szan jelentkeztek, hogy háztáji 
gazdaságaikban silót kívánnak épí-
teni állataik takarmányának biz-
tosítása érdekében. A 10 köbmé 
ter siló építéséhez közel 1100 fo-
rint hitelt kapnak a silóépítési 
kölcsönből. A mai napig a megye 
termelőcsoportjai eddig 1200 köb-
méter siló építésére vettek igény-
be állami kölcsönt, hogy a téli 
takarmány bőséges biztosításával 
újra jelentősen növelhessék meg-
lévő állatállományukat. 

Ma: vidám est az újszegedi szabadiéri színpadon 
Ma este 8 órai kezdettel vidám, 

est lesz budapesti művészek kőz. 
ramükcdésével a2 újszegedi szabad-
téri színpadon. Szereplők; Kazal 
László, Komlós Vilmos, Pongrárz 
Ianre, Soós Lajos, Rákosi Mária, 
K&sz'helyi Mária, Vass Éva, Po'as-
si, Bánkúti Magda, Tólh László, 

Feliér György, Romhányi Rudolf és 
a Tóth énekhármas. Konferál 
Csanaki József. Az előadást rossz 
idő esetén a szegedi Állami Nem-
zeti Színházban tartják. Jegyeket 
előre csak annyit adtak ki, a mony. 
nyi a 6zínház bcfogadókóp&ssésé-
nek megfelel. Jóidő esetén a szabad, 
lóri színpadnál jegyeik válthatók. 

Állandó képzőművészeti 
kiállítás nyílik 

a Horváth M.hály utcai 
üvegcsarnoz épületében 

A dolgozók fokozódó kulturális 
igényeinek kielégítését tartja szem 
előli a Múzeum vezetősége, amikor 
az újjáalakított Horváth Mihály, 
utcai üveg-csarnok épületében a 
közeljövőben megnyitja az állandó 
képzőművészeti kiállítást. A kiállí-
tás a Szépművészeti Múzeum cs a 
hódmezővásárhelyi Múzeumlól ka. 
pott újabb anyagot is bemutatja. 
Időszaki kiállítás keretében a Mú. 
»eum az alföldi eredetű feslett p a . 

raszlbútor gyűjtöményt is kiáUííja, |ben. 

Behatások a Szegedi 
Zenepedagóaus Munkacsoport 

Zeneiskolájába 
Az 1953/54^6® tanévben a Szegedi 

Zenepedagógus Munkacsoport ki-
bővíti zeneiskoláját, úgy, hogy 
szeptemberben mér az eddigi 3 tan. 
szak helyeit 4 tamzak kezdi meg 
működését: Zenei játékos iskola, 
zenei előképző, valamint zongora és 
hegedű tanszak. 

A felsorolt 4 tanszakra a pójbe. 
ír;ttásokat szeptember 2-án, 3-án, 
és 4-én délelőtt 9 és 12 óra között 
lartják a Mérey-utcaii állami Álta-
"ános Iskola földszinti helyiségé. 

Dolgozóink százai nyerik vissza 
: egészségüket, az országos viszony, 

albán is kiváló szegedi klinikákon. 
Klinikáink igazgatósága, orvosai. 

! az ápoló személyzet mindont meg_ 
! tesznek a betegek gyógyulása ér. 
' leikében, gondosan, lelkiismerete. 
sen végzik munkájukat, 

i Néhány apróbb, könnyen klja. 
víttiató és látszólag jelentéktelen 

1 hiba azonban zavarja ezt a mun. 
kát. A betegek gyógyul ásónak 
eiyik fontos feltétele a nyugalom. a 

j csend. A gyógyulás sikeres folya-
mata a lárma ós zaj megszün'íeté-

I sót követeli. Nagyvárosban a 
csendet biztosítani kétségtelenül 

j elég nehéz kérdés, a szegedi klini. 
kák szerencsés elhelyezése azon-
ban , 

módot nyújtana 

a csend megteremtésére, ha illető, 
kes szervek és a klinika körül járó 
emberek is gondosan ügyojnének 
erre. Sajnos, klinikáink és külö, 
nősen a gyermekklinika nyugalmát 
több dolog háborítja. 

Az illetékes szervek nagyon he. 
lyesen „tilos" jelzésű táblákkal 
záriák el a jármüvek elöl az egész 
Móricz Zsigmond rakpartot. Ezek 
a táblák sok kocsis számára azon. 
han mintha ott sem lennének. Tel. 
jesen mentesítve magukail a min-
denkire kötelező szabály alól, igen 
sokait dübörgő, zörgő kocsikkal 
nyugodtan behajtanak a tilost jelző 
tábla mellet1. A Gyermekklinika 
portása idejének jelentős része 
telik el azzal, hogy próbál „lelké-
re beszólni" a sűrűn és nagy zaj-
jal áthaladó kocsisoknak. Óránk in l 

állag 5—6' kocsi szegi meg a tiko-
mat. A rábeszélés sajnos sikerte-
len. Sok ©Mben durva visszaút®, 
sítáfi a válasz: ..Nincs nekem időm 
arra, hogy kerüljek!" Felháborító, 
hogy akadnak olyanok, akik nein ké_ 
pesek megérteni, mennyivel fonto-
sabb a betegek nyugalma, a gyer. 
mekek egészsége, mint az út tíz 
perccel való megrövidítése. Akad. 
nak olyanok is, akik azt mondják, 
nem vették észre a tt'cs jolzéstt Sok 
kocsis leszedi kocsijáról a kocsi-
számot és a munkaadó vállalat ne-
vét feltüntető táblát, gondolva ar-
ra, hoiry így elkerüli a felelősség-
revonást. . így jár el igeoi sokszor 
a Mezőker egyik kocsisa. Ncip veszi 
figyelembe a tilos jelzést például o 
Megyei Téglagyár 6-os számú ko_ 
C6ijának kocsisa sem. A tábla elle-
nére végig vágtat a Gyermekkli-
nika olőt'í. Ugyanígy j á r el a Kőz. 
lisztasági Telep 10-es számú ko-
osija is. Ezek az elvtársak nem 
tudják átérezni a beteg gyermekek 
gyógyulásának fontosságát? 

Sok kocsi vágtatva robog el a 
klinika előtt, hogy meg se lehes-
sen állítani, s így természetesen 
még nagyobb lármát csap. 

A vállalatoknak és illetékes szer_ 
veknek kötelességük elérni, hogy 
a betegek nyugodt gyógyulása ér. 
dekében megakadályozzák 

a zajjal járó járművek 

áthaladását a klinikák előtti utcá-
kon. A klinikák vezetőségének és * 
betegeknek nyomaték o® kérése 

Fontorabb az ember, mini a pár 
perces időnyereség. Fontosabb, 
hogy a beteg gyermek ne riadjon 
fel minduntalan gyógyulást segí, 
tő álmától, minthogy egyesek ké« 
nyelmesebbem közlekedjenek. 

A belső rendet és tisztaságot ve-
szélyezteti a Móricz Zsigmond-rák. 
Pari és a környező utcák elhanya_ 
golt állapota. A régi bazaltko<,ká-
kat hiába söprik, ha nem locsolják 
kellően, a szél legkisebb érinléisé-
re és söprés közben is, porrá ka. 
varodik fel a réseket kitöltő föld. 
Szeles időben az ablakpárkányokra 
vastag porréteg ülepszik, beszivá-
rog az épületbe, akadályozza a szel-
lőztetést. az ablakok nyitva larlá. 
sát. A Tisza mellett az utcák lel* 
ki ismeretes gondozásával 

el lehetne érni 

a majdnem teljes portalanítás*, 
Por és szemét telepszik meg a Mó. 
ricz Zsigmond-rakparton és a 
Gyermekklinika mellett elterülő 
gondozatlan, elvadult réten a dúsan 
tenyésző gyomok között. A rak. 
twiirt Szeged egyik legszebb úíja 
lehetue. Szép is lenne, de ez előtt 
még egészségügyi szempontból len* 
ne fontosabb és szükségesebb, hogy 
sürgősen parkosítsák ezt a részt. 
Különösen csúnya, elhanyagolt a 

Sztálin-körül tél a Sebészeli Klinika, 
hoz vezhlö ulca, ahol régen oft ál l 
már nagy halomban sok építkezés-
tói visszamaradt törnie1 ék, szeméi. Sí. 
vár liomokten'-'or v an aff új. szép 
Béke-épület há'a mögött is. Az 
egyetemnek szorgalmaznia kellene 
ezeknek és a klinikák kertjének 
rewibehozásút is, ahol lua-sonló álla-
potok vannak. 

A Sebészeti- és a Gyermekklinika 
előitt villamos is közlekedik. A ko-
csik hosszú időközökben követik 
egymást, érkező vagy gyógyul-
tan távozó betegeknek gyakran 
löbb, mint negyed órát kell vára. 
kozniok. A Villamosvasút 

megkönnyíthetné ezt a 
várakozási idői 

azzal, hogy a klinikák előtti meg. 

állóhoz padot helyeztetne el. Beteg 

vagy lábadozó embernek, a főleg 

gyermeknek, nehéz tűző napon, ár . 

nyéki akn utcán az áHdogáiás. 

Az illetékes helyi szervek, a köz. 

lekedesben résztvevő dolgozók for. 

dítfanak nagyobb gondot a klini. 

kák környékére, nyugalmára. Leg. 

főbb érték az ember. Beteg dolgo. 

tóink egészségének visszaállítása 

az egyik legfontosabb fetadaí, kö. 

telenség. Nem szabad gondntla"«őg. 

gial, felelőtlenséggel akadályozni az 

orvosok erre irányuló munkáját. 

'fmefyfá 
"(.NIVIlO? IS HA«IAUAIMIA« AJ A MA A A 

nélkülözhetetlen az agitációt 

munkában 


