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Négy élüzem Szegeden 
Minden negyedév végén a mi-

nisztériumok értékelik a különbö-
ző iparágakban az üzemek dolgo-
zóinak munkaeredményeit és dön-
tenek az élüzem cím odaítéléséről. 
Immá r „hagyománnyá" vált Szege-
den, hogy minden negyedévben 
több szegedi üzem pénzjutalmak 
kiosztásával egybekötött ünnepsé-
get tart abból az alkalomból, hogy 
elnyerte az élüzem zászlót. Most is 
az elmúlt év utolsó negyedévi jó 
munka eredményeképpen négy sze-
gedi üzemet ért ez a kitüntetés. 

A legelső híradás legtöbbször te-
lefonon szokott érkezni az üzemek-
be. Ilyenkor még a vezetők örö-
mét kétkedés zavarja: „hátha nem 
biztos". Másnap aztán legtöbbször 
megérkezik a hivatalos értesítés, 
így történt ez a 

Smegcdi Kenderfonógyárban 

Is, ahová két nappal ezelőtt érke-

zett a könnyűipari minisztériumból 

a hivatalos értesítés, amelyben kö-

zölték a vállalat vezetőségével, az 

üzem dolgozóival, hogy a negyedik 

negyedévi jó munká jukér t az él-

üzem cím — és a velejáró többezer 

forint pénzjutalom — birtokosai. A 

hír, amely futótűzként terjedt el 

az üzemrészekben, nagy örömet 

- (szerzett valamennyi dolgozónak, 

akik ezúttal már hatodszor dicse-
kedhetnek ilyen kitüntetéssel. A jó 
munka számeredményei: 1953. ne-
gyedik negyedévi értékesítési ter-
vüket 102, mennyiségi tervüket pe-
dig — az áramellátásban mutatko-
zó nehézségek ellenére is — 99.3 
százalékra teljesítették. A Szegedi 
Kenderfonógyár dolgozói a jövő hé-
ten ünnepség keretében veszik át a 
Győri Lenfonó-Szövőüzemtől az él-
üzem zászlót, 

A Szegedi Textilművek 

bejáratáról közel két évig hiány-
zott az élüzem jelvény, nem tud-
tak olyan eredményt elérni, hogy 
azt elnyerhessék. Most — immáron 
felépülte óta negyedszer — ismét 
elnyerték az elmúlt év negyedik 
negyedévi termelési eredményük 
alapján. Tervüket termelési érték-
ben 105, mennyiségben pedig 104.9 
százalékra teljesítették. Ezzel az 
eredménnyel 251 ezer forint érté-
kű gyapotfonalat adtak terven fe-
lül az országnak. Az élüzem ün-
nepséget ma délután tart ják a Tex-
ti lművek dolgozói. 

A Fémipari én Finommechanikai 
Vállalat 

dolgozói az egri Finommechanikai 
Vállalattól nyerték el az élüzem 

jelvényt és a zászlót. Jelentős ese-
mény ez a vállalat életében, hisz 
hónapról hónapra komoly anyag-
nehézségekkel küzdöttek és mun-
ká jukban jelentős mennyiségű hul-
ladékanyagot dolgoztak fel. Az 
1953. negyedik negyedévi tervüket 
117.6 százalékra teljesítették s 
ugyanakkor létszám- és béralap-
megtakarítást értek el. Hozzá kell 
még tennünk, hogy az évi tervtel-
jesítése a vál lalatnak: 111.3 száza-
lék, 

A Csongrád megyei 
Épületszerelő Vállalat 

dolgozói és vállalatvezetősége is 
büszkén közölte az örömhírt: 1953. 
október, november és december hó-
napokban első volt az Építésügyi 
Minisztériumhoz tartozó tanácsi 
szerelőipari vállalatok között or-
szágos viszonylatban és így a ne-
gyedik negyedévben az első helye-
zést érte el. Az eredmény: az él-
üzem cím elnyerése. Ugyanezen al-
kalommal értékelte a miniszté-
rium az 1953. évi összesített ered-
ményt is, amelynek alapján ugyan-
csak a Csongrádmegyei Épületsze-
relő Vállalat nyerte el az Építés-
ügyi Minisztérium vándorzászlaját. 
A zászlóátadási ünnepséget holnap, 
szombaton este hét órakor tartják, 
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A Délmagyarorszá 
gi Áramszolgáltató 
Vállalat liálózatépi-
lő csoportja a rend-
kívüli hideg és szo 
Katlan időjárás el-
lenire is fáradha-
tatlanul dolgozik. 
Mchesán Rudolf ve-
zetésével a Szegedi 
Erőmű és az alállo-
más közötti összekö-
tő gerincvezetéket ; 
építik. 

A csoport tagjainak . 
rendkívül nagy fi 
gyelemmel kell dol-
goznia a földtől több-
méter magasságban. 
Könnyen baleset tör- i 
ténhet, ha valaki i 
elvéti a lépést vagy ; 
nem megfelelő szer- ] 
számmal látja el ma-
gát. Erre számítót-
tak a Mehesán-brigád 
tagjai, mikor a kon- | 
gresszusi vállalást 
tették. Éppen ezért f 
mindenről előre gon-
doskodtak, hogy mun-  1  

hajukban akadály és drótot, hogy minél 
baleset na legyen, hamarabb áram fut-
Meleg vattaruhákban, hasson át a vezetéken, 
dacolva a hideggel, AldozatviUaldsukkal 

széllel szerelik a csi-
gákat, állítják azosz- kivívták maguknak 
topokat, feszítik a a többi munkások cl-

ismerését. Büszkék 

arra, hogy ebben a 

számukra szokatlan 

és kedvezőtlen idő-

ben száz százalékos a 

tervteljesítésük. I 

A dorozsmai József Attila tsz-ben a régi tagok 

és az új belépők együtt készülnek a tavaszi munkákra 
A dorozsmai József Att i la ter-

melőszövetkezet földjein a vastag 
— helyenként buckává nőtt — hó-
réteg alatt csendesen szunnyad az 
őszi vetés. A József Att i la tsz-
beliek időben végezték el az őszi 
mezőgazdasági munkákat és már 
a tél beállta előtt elfeledték az 
őszi szántás-vetés gondjait. 

A termelőszövetkezetben, ebben 
a nagy családban, az őszi mező-
gazdasági munkák elvégzése után 
is, — amikor már kopogósra fa-
gyott az őszi sár, lehullott a hó, 
— bőven akad munka. Nagy a jó-
szágállomány, az építkezést is elő-
lehet készíteni. A tavaszi mun-
kákra való jó felkészülés is ad 
dolgot a tsz tagjainak. Ezért is 
j á r persze a munkaegység! 

A kiskundorozsmai József Atti la 
tsz idősebb tagjai télen is kiveszik 
a munkából részüket. 

Nem tétlenkednek 

t>gy percet sem, mert tudják, hogy 

minden kalapácsütés, minden gya-

lútolás, minden szckercevágás és 

minden egymásra rakott tégla 

életszínvonaluk emelkedését, a 

gazdaság gyarapodását szolgálja. 

Ezért van az, hogy a szövetkezet 

tagsága egyemberként harcol a 

soronlévő munkák elvégzéséért. 

A régi tagok között azonban már 

ott láthat juk az ú j tagokat. Ko-

vács Boldizsárt és feleségét, Ko-

csis Józsefet, Ncmeth Andrásuét 

és Gyuris Ká lmán t is. Ezek az ríj 

tagok al ig ogy hónapja léptek bc 

a termelőszövetkezetbe. A l ig egy 

hónapja hangzott el a régi tagok 

részéről: „örülünk, hogy megtalál-

tátok a helyes utat és beléptek a 

mi szövetkezetünkbe. Ettől a pil-

lanattól kezdve érezzétek magato-

kénak is ezt a szövetkezetet és 

arra kérünk benneteket, dolgozza-

tok velünk, régi tagokkal vállvet-

ve a szövetkezet megerősítéséért, 

a még jobb életért". Az ú j tagok 

szorgalmasan végzik munkájukat . 

Kovács Boldizsár az építő-brigád-

ban dolgozik. Ezekben a napokban 

a tetónistállóhoz cs a juhhodály 

építéséhez szükséges anyagokat 

6zerzi bo többi tagtársaival, hogy 

amikor az idő engedi, haladékta-

lanul hozzá kezdhessenek az épü-

letek elkészítéséhez. Ott van az épí-

tő-brigád tagjai között Kocsis Jó-

zsef is, aki a belépéstől eltelt né-

hány hét alatt 

megszerette 
a termelőszövetkezetet. 

Néha azért akad még egy-két 
problémájuk és ilyenkor össze-
összedugják fejüket az ú j tagok. 
Ez a probléma azonban nem vét-
kes és nincs arról szó, hogy Kovács 
Boldizsár, vagy Kocsis József ki-
felé kacsintgat a csoportból. Azt 
beszélik, tárgyalják, latolgatják, 
hogyan lehetne még jobb munkát 
végezni, hogy több hasznot hajt-
sanak a szövetkezetnek is, meg ma-
guknak is. 

Gyuris Kálmán, a termelőszövet-
kezet kovácsműholyében szorgos-
k»dik. Fáradhatat lanul segít 
a szövetkezet régi kovácsának, 
Bálint Istvánnak. Szorgalmas mun-
ká juk nyomán egymásután ú jra 
üzemképes állapotba hozzák a gaz-
dasági felszereléseket: a szekereket, 
az ekéket, a vetőgépeket. Aztán 
patkol ják a lovakat is. 

A cseresznyepirosra, vagy a 
szinte fehérre hevített vasdarabok 
engedelmeskednek a sűrű kala-
páosiitésüknek. Egymásután for-
málódnak szekérráffá, karikává, 
patkóvá és még sok féle egyéb 
szükséges szerszámmá, vagy alkat-
résszé. 

Gyuris Ká lmán ls megelégedett 
sorsával. Csak azt sajnálja, nem 
jutott régebben eszébe a tsz-be va-
ló lépés. Az elmúlt esztendő 
azonban őt is, s a többi társait is 
meggyőzte a nagyüzemi gazdálko-

dás előnyeiről. Az ellenséges ele-
mek hazugságai őt is hosszú időn 
át visszatartották a belépéstől. A 
való igazság azonban sárba ta-
posott minden rémhírt. Kovács 
Boldizsár és felesége, Kocsis Jó-
zsef, Németh Andrásné, Gyuris 
Ká lmán, ma már világosan lát ja 
a szövetkezeti gazdálkodás előnyét 
és hasznát. 

Néhány nap múlva a kiskundo-

rozsmai József Att i la termelőszö-

vetkezet legközelebbi közgyűlésén 

három ú j felvételi kérelmet tár-

gyalnak majd meg a tagok. Lő-

rinez István, Pásztor István ós Bokor 

János kérte újabban felvételét a ter-

melőszövetkezetbe. A három leen-

dő tag kérelmét már ismeri a 

tsz apraja-nagyja. De ismeri min-

denki a csoport tagjai közül azt 

a három embert is, aki belépését 

kérte a tsz-be. Lőrincz István, Pász-

tor István ós Bokor János is 

szorgalmas ember 

hírében áll a községben. Az ilyen 

embereket pedig örömmel veszik 

fel a József Att i lába. Ott is szük-

ség van szorgalmas, becsületes 

munkáskezekre. 

. . . A tavaszi munkákra készül-

nek a József Att i la tsz tagjai: ré-

giek és ú j belépők együtt. S ú j si-

kerekkel, a soronlévő mezőgazda-

sági feladatok gondos elvégzésé-

vel köszöntik a pártkongresszust. 

Á szegedi üzemek kölcsönös segítéssel győzik le 
az áramellátás nehézségeit 

A Szegedi Kenderfonógyárban is 
gondot okoz a gépek megfelelő 
energiaellátása. Az áramkorlátozás 
veszélyeztette az üzem terveinek 
teljesítését is. Ezért a Szegedi Ken-
derfonógyár vezetői felkeresték az 
Újszegedi Kender-Lenszövő Vára-
lat dolgozóit, akik generátoraikkal, 
gőzgépeikkel már régóta teljesen 
el lát ják üzemük energiaszükségle-
tét. A Szegedi Kenderfonógyár kül-

korlátozásos napokon három-négy-
ezer kiló fonallal többet termeinek, 
mint azelőtt. így ma már lényege-
sen könnyebb terveik teljesítése. A 
kapott segítség azonban nem fedez-
te a teljes szükségletet. Ezért át-
csoportosították az üzem termelé-
sét. Némileg csökkentették a ^él-
előtti s közel felére a délutáni mű-
szak munká já t . A sok áramot fo-
gyasztó törő, kártoló és egyéb gé-

Közel egymil l ió forint új betét a szegedi 

forint-takarékossági napok eredménye 

Az Országos Takarékpénztár sze-
gedi f iókja január 25-től február 
10-ig „forint-takarékossági napo-
kat" rendezett. A város legforgal-
masabb útvonalain színes plaká-
tok hívták fel a dolgozók figyelmét, 
hogy váltsanak kamatozó- vagy 
nyereménybetétkönyvet. 

Ennek érdekében az OTP szege-
di f iókjának mintegy 150 aktívája 
az üzemek dolgozóinak magyarázta 
meg a takarékosság fontosságát. 
Mintegy kétszáz üzembe és munka-
helyre küldték ezzel kapcsolatos 
műsorfüzeteket, amelyekből a kul-
túresoportok egyfelvonásos színda-
rabokat csasztuskákat adtak elő. 

A két hétig tartó takarékossági 
napok jó eredménnyel zárultak. 

Szeged dolgozói közül csaknem két-

ezren váltottak ú j betétkönyvet, s 
egymillió forintot helyeztek el az 
OTP szegedi fiókjában. Ez tízszere-
se annak az összegnek, amelyet az 
előző két hónap azonos időszaká-
ban takarékba tettek. 

Egyedül a Szegedi Textilmúvek-
ben 178-al szaporodott a takarék-
betétkönyvvel rendelkezők szá-
ma. Ezek a dolgozók csaknem 
húszezer forintot tettek félre, hogy 
ú j bútort, ruhát és egyebet vásá-
roljanak ma jd rajta. 

Az üzemben kiváló munkát vég-
zett Ledniezki Pá l takarékossági 
megbízott, aki egymaga száz dolgo-
zót győzött meg arról, hogy meg-
takarított forintjait helyezze el az 
OTP szegedi f iókjában. 

Munkában a segítő generátor 

(Liebmann Béla felvétele. Fény. Szöv) 

döttségének kérésére az Újszegedi 
Kender-Lenszövő Vállalat erőtele-
pének dolgozói vállalták, hogy az 
eddigi egy-egy generátor és gőz-
gép helyett mindkét generátor és 
gőzgépükkel egyszerre termelnek 
áramot. Az így keletkező többlet-
energiát az áramkorlátozások ide-
jén a helyi erőművön keresztül át-
adják a Szegedi Kenderfonógyár-
nak. Elhatározták azt is. hogy az 
áramfejlesztő gépek javítását ün-
nepnapokon és akkor végzik, ami-
kor nincs szükség segítségükre. 

A Szegedi Kenderfonógyárban a 
testvérüzem segítségével az áram-

peket éjjel üzemeltetik, amikor 
nincs áramkorlátozás. Természete-
sen ez a dolgozók ú j beosztását is 
szükségessé tette. A pártszervezet 
népnevelői nagy munká t végeztek. 

Mivel a jól olajozott gépek ke* 
vesebb áramot fogyasztanak, a gé-
pek karbantartói most a helyes, jó 
olajozásra is fokozott gondot for-
dítanak. 

Kiszélesített vezetői és társadal-
mi ellenőrzéssel a feleslegesen fo-
gyasztó villany égőket azonnal ki-
kapcsolják és ezzel is jelentős 
árammegtakarítást érnek el. 

Megkezdte tanácskozását az országos energiagazdálkodási 
konferencia 

Csütörtökön reggel a nehézipari 

minisztérium és az Energiagaz-

dálkodási Tudományos Egyesület 

rendezésében Budapesten a 

MTESZ székházának tanácstermé-

ben megkezdték tanácskozásaikat 

az országos energiagazdálkodási 

konferencia résztvevői. Az ország 
legjobb energiagazdálkodási szak-
embereit Lévai András Kossuth-
díjas mérnök üdvözölte. Ezután 
Csery László, a nehézipari minisz-
térium energiagazdálkodási fő-
osztályának vezetője tartott elő-
adást. 

flz állami Egyházügyi Hivatal elnöke fogadta 
a Magyarországon tartózkodó külfö di egyházi vezetőket 

A hazánkban tartózkodó külföldi 
egyházi vezetők: George Bell chi-
ehesteri püspök, az Egyházak Vi-
lágtánácsa központi bizottságának 
elnöke, Visser't Hooft, nz Egyhá-
zak Világtanáesának főtitkára és 
J . L. Hromadka, prágai teológiai 

professzor szerdán délután látoga-
tást tettek Horváth Jánosnál, nz 
Állami Egyházügyi Hivatal elnö-
kénél. A külföldi vendégeket elkí-
sérte Bereczky Albert református 
püspök és Vető Lajos evangélikus 
püspök. 


