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Tíz szegedi élüzem 
Szeretettel, büszkeséggel tekintenek Szeged dolgozói ú j él-

üzemeinkre. A második negyedévben tíz szegedi üzem mutatott 
példát abban: hogyan kell az eléjük tűzött célokat elérni, a fel-
adatokat megvalósítani. Tíz a sok közül megmutatta, hogy kell 
összpontosítani minden erőt a termelés emelésére, az ál lami fe-
gyelem, a tervszerűség, a minőség megjavítására, az önköltség 
csökkentésére, takarékos gazdálkodásra. Tíz szegedi élüzem szü-
letett abban a nemes vetélkedésben, amellyel az egész ország 
pártunk I I I . kongresszusát ünnepelte. Ennyi élüzemmel még egy 
alkalommal sem tudtunk dicsekedni, de mikor k imondjuk a szót, 
d csekedni. látnunk kell, hogy az utcának, amelyen járunk nem-
csak napos, hanem árnyékos oldala is van. Tíz szegedi üzem 
ugyan szép teljesítményt ért el. Igaz, sokan törlesztettek az első 
negyedévi elmaradásból, de az egész ipar Szegeden féléves ter-
vit csak 95.4 százalékra teljesítette. A dicsekvésben, az ünnep-
ésben, a szép teljesítmények tündöklése közben is látnunk kell 
nehézségeinket. 

Ünnepeljük a legjobbakat, mindazokat, akik a versenyben 
teljesítették vállalásaikat, ünnepeljük elsősorban az élenjárókat. 
Biztosak vagyunk abban, hogy ez a szép eredmény nem teszi el-
izakodottá az élenjáró szegedi üzemek dolgozóit, ellenkezőleg: a 
• ásodik félévi győzelem még nagyobb erőfeszítésekre sarkalja 
;et. A Jutaárugyár munkásai csak úgy, mint a Gázműveké és 

válük együtt a többiek is valamennyien elhatározták az élüzem 
..'.vény átvétele napján: nem engedik elhódítani tőlük: maguk-
ak tartják meg a jó munka e szép jelvényét. 

Hogyan érték el ezt a szép, dicséretreméltó teljesítményt? 
Ezekben az üzemekben a kongresszusi vállalások nem maradtak 
halott, csak papírra vetett számok — az emberek, a munkások, a 
műszaki értelmiségiek, az i f júmunkások és a nők valóraváltották 
; zckat. Valamennyit felsorolhatnánk egymás után, amikor arról 
leszélünk, hogy nem utolsó sorban éppen azért teljesítették ter-
vüket és az élüzem jelvény elnyerésének feltételeit, mert a 
dolgozók többsége nemcsak bekapcsolódott a kongresszusi ver-
senybe, hanem teljesítette is vállalását. 

Mi az, amit többi üzemeinknek meg kell tanulniok az élen-
járó üzemeinktől? Az első és legfontosabb tanulság, hogy a veze-
tek és a kommunisták példamutatása, személyes felelősségválla-
lása nélkül nincs eredményes munka. Ez a győzelem egyik for-
rása. Minden vezetőnek, a hrigádvezetőtől, a szalagvezetőtől a 
gyár igazgatójáig nemcsak tudnia kell, hogy a rábízott területnek 
ő a gazdája, hogy ott .6 a felelős a tervteljesítésért, hanem eként 
is kell cselekednie. K i biztosítsa elsősorban a munka magasabb-
fokú .szervezettségét, folyamatosságát, a szállítás zavartalanságát?: 
a , vezetők! K i karolja fel elsőnek és terjessze a haladó munka-
módszereket?: a kommunisták, a vezetők! 

Az élüzemek példája felhívja üzemeink pártvezetőinek, mű-
vezetőinek figyelmét: akkor eredményes a termelés, ha mindent 
megteszünk a szocialista munkafegyelem megszilárdításáért. Mint 
minden feladatnál, az elkövetkezendőben is nem kis jelentősége 
van annak, hogy a kommunisták, népnevelők hogyan támogatják 
a műszaki vezetőket és viszont a művezetők hogyan segítik a 
népnevelőket. Arra is tanít a legjobbak példája, hogy a jó veze-
tés mellett nélkülözhetetlen a munkások lelkes, öntudatos ver-
senye, mert a szocialista munkaverseny a jövendő sikerek záloga. 
Szükséges ezt annál is inkább hangsúlyozni, mert míg az első ne-
syedévben a kongresszusra való készülődés idején az adósságok 
törlesztésére, a dolgozók 87 százaléka tett felajánlást, addig az 
augusztus 20-i versenybe csak 75 százaléka kapcsolódott be Sze-
geden a munkaversenybe. El kell érnünk, hogy a munkaverseny 
lendülete ne lankadjon. Terjedjen ki a verseny a dolgozók leg-
szélesebb rétegeire, hozzon ú j sikereket a tömegverseny. 

Nagy feladatok várnak Szeged üzemeire a kormánypro-
gramm, a kongresszus határozatainak végrehajtásában. Nemcsak 
többet, hanem jobbat is kell termelniök, mint az előző években. 
Nem vitás, hogy a kormányprogramm megvalósítása, a dolgozók 
jebb áruellátása, életszínvonalunk emelése mindig több és egyre 
jobb ruházati cikkeket, élelmiszeripari termékeket kíván. Ha 
Szeged üzemei becsülettel teljesítik a párt és a kormány határo-
zatait, követik a kongresszus határozatait, sikerre vihetik ezeket 
a feladatokat. Nincs és nem is lehet olyan becsületes dolgozó, aki 
ne szeretné, hogy éppen az ő üzeme legyen az élüzem jelvénnyel, 
a minisztertanács vándcrzászlajával kitüntetve, aki ne legyen kész 
küzdelemre saját üzemének jó hírnevéért. Küzdjenek hát Szeged 
üzemei, ki-ki a maga munkahelyének és ezzel együtt Szeged 
könnyűiparának dicsőségéért. Üzemeink versenye már sok nagy 
eredményt hozott. Vetélkedjenek az elkövetkező napokban ls egy-
mással üzem és üzem, műhely és műhely, figyeljék egymás ered-
ményeit, igyekezzenek túlszárnyalni a másikat. Fűtse dolgozóin-
kat az a tudat, hogy a termelékenység növekedése, a minőség ja-
vítása, az önköltség csökkentése mindannyiónk jólétének emelé-
sét, a boldogabb holnap megvalósítását segíti. 

Elüzem dolgozójának lenni — dicsőség. Ök azok. akik első-
sorban tettekkel, a feladatok teljesítésével és túlteljesítésével bi-
zonyítják be, hogy ismerik, tudatában vannak munká juk fontos-
ságának és így is cselekszenek. Nagy szeretettel és nagy megbe-
csüléssel fordulunk az élüzemek dolgozói felé; derekasan vették 
ki részüket a kormányprogramm megvalósításából. Sikereikben, 
győzelmeikben, mint cseppben a tenger, ott tükröződik pártunk 
áldozatos harcának, munkájának egyik legnagyszerűbb eredmé-
nye: munkásosztályunk egyre növekvő öntudata, a munka iránti 
cdaadása, áldozatkészsége, hazaszeretete, szilárd elhatározása, hogy 
valóraváltia a I I I . kongresszus határozatait. Lelkesítse a legjob-
bak példája az üzemek dolgozóit, a faival; népét is az elkövetke-
zendő ú j versenyszakasz sikereire, az élüzem jelvényért, a minisz-
tertanács kitüntető zászlajáért. A városi és a falu dolgozóinak el-
ismerése, szeretete, figyelme ösztönözze az élenjárókat és buz-
dítsa követésükre a többi szegedi üzemek dolgozóit is, mert a 
tervteljesítésben, a versenyben elmaradt üzemek ne feledjék: az 
élüzem jelvény, a minisztertanács vándorzászlaja nem elérhetet-
len, elhódíthatják ők is, ha munkájukat alaposan megjavítják. 

A t'z szegedi élüzem és majd a nemes vetélkedés nyomán 
születendő újabb élüzemek hirdessék városunk munkásosztályának 
békeakaratát: hirdessék: milyen nagy tettekre készek a könnyű-
ipar szegedi bázisának munkásai a kormányprogramm, a kon-
gresszus határozatainak megvalósításáért. Üdvözöljük az ú j élüze-
mek dolgozóit! 

M A I SZAMUNKBÓL : 

Felverik a város 

csendjét 

a tejeskannákkal, 

rongálják az állam 

vagyonát 

Ha Sztálinváros az 

„ifjúság városa" öt-

éves tervünk egy má-

sik nagyszerű alko-

tását, a Szegedi Tex-

tilműveket „az ifjú-

ság gyárának" le-

hetne nevezni. Dol-

gozóinak túlnyomó 

többsége ifjúmun-

kás. sőt a vezetésben 

is évről-évre nagyobb 

számban vesznek 

részt — az idősebb 

szakemberek mellett 

népi demokráciánk 

neveltjei a fiatalok. 

Az alig 23 éves 

Dolmány Margit, az 

üzem első női mérnö-

ke is közülük való. 

Csaknem minden is-

koláját a felszaba-

dulás óta végezte, s 

idén vizsgázott a 

budapesti műszaki 

egyetem gépészmérnö-

ki karán. A dunán-

túli kis Mezőfalva 

községi munkásgyer-

meki • végig ösztön-

díjas volt. 

Az osztály vala-

mennyi mérnöke a 

felszabadulás óla 

végezte a műegye-

temet, közülük Bodó 

Zoltán főtechnoló-

gus, az osztály ve-

zetője az üzem fel-

építése óta itt dolgo-

zik. ö is örömmel 

fogadta a fiatal új 

mérnököt, s minden 

segítséget megad 

számára. Az üzem-

mel, a korszerű szov-

jet gépekkel való 

megismerkedés után 

már közösen dolgoz-

tak ki egy jelentős 

anyag takarékossági 

eljárást. Heteken ke-

resztül vízsgáltá.k a 

tisztító üzemrész gé-

peinek működését. 

Kiszámítolták, hogy 

a függőleges bontó-

gépben keletkező 

hulladék negyven-

kilenc százaléka fel-

használható. Megál-

lapították azt a leg-

észszerübb tiszt ilási 

fokozatot, amely mel-

lett semmi hulladék 

nem keletkezik, s 

ezzel évente 3590 ki-

ló gyapotot lehet 

megtakarítani, mint-

egy 40.000 forint ér-

tékben. 

Dolmány Margit 

most újabb feladat 

megoldására készíti: 

a gyűrűsfonógépek 

nyújtás viszonyaival 

kísérletezik. Elké-

szíti a gép rajzait, 0 

maga dolgozik majd 

az egyik gépen, s 
közben számításokat 

végez: tudományos 

alapon vizsgálja a 

legjobb munkafogá-

sokat, a legideáli-

sabb nyújtási mér-

téket. 

A fiatal mérnökitől 

lendületes, szorgel 

mas munkájáért min-

denki megbecsüli a : 

üzemben. Nemrégi-

ben megválasztották 

a DISZ-bizottság ve-

zetőségébe termelési 

felelősnek. Nagy ré-

ssé van abban, hogy 

minden műszakban 

hattagú őrjáratok 

alakultak, amelyek 

nek tagjai rendszc 

rcsen ellenőrzik c 

minőséget, s hogy a 

fonóitok gépeiket 

megtisztítva, rend-

ben adják ál a kö-

vetkező műszaknak. 

(D. B.) 

Szeged és a szegedi j á rás életéből 

Erősödik a zsombói Béke tsz 
A zsombói Béke termelőszövet-

kezet 1950-ben alakult 22 taggal. 
Ma már 29 tag munkálkodik a 
szövetkezeti földön. Helytálltak a 
nehéz időkben s tettek azért, hogy 
erősödjön, szilárduljon a szeretett 
közös gazdaság. 

Az elmúlt esztendőben minden 
elért munkaegységre 2 kiló 10 
deka kenyérgabonát osztottak. 
Ez évben — a mostoha időjá-
rás ellenére is — egységenként 

3 kiló 82 deka a kenyérgabona 
járandóság. 

Évközben volt pénzjárandóság, ha 
nem is sok. Vörös János előleg-
ként 11 mázsa kenyérgabonát szál-
líthatott haza. Van, aki nála keveseb-
bet, és van, aki többet is kapott. 

Szakalai István munkaegységei-
re előlegként 19 mázsa 80 kiló 

kenyérgabonát kapott. 
Ezután is lesz még kenyérgabona, 
aztán más egyéb természetbeni 
járandóság és készpénz is. Vörös 
Jánosnak, Szakaiái Istvánnak is 

megfordult a fejében, hogy kilép-
nek a tsz-ből s újból a régi úton 
járnak. Dehát jól meggondolták és 
maradnak a szövetkezetben, mert 
bizonyosak abban, hogy ott, ha 
olykor üggyel-bajjal is, de megle-
lik jó megélhetésüket. Többen 
akartak kilépni, de most már 
egyetlen tag sem fordít hátat a 
közös gazdaságnak. Maradnak va-
lamennyien, hogy összefogva kö-
zös megértéssel és szorgalommal 
gazdagabbá tegyék a szövetkezetet, 
még bővebbé a jövedelmet. Fodor 
Antal elvtárs, a termelőszövetke-
zet elnöke, igen helyesen minden-
ben kikéri a tagság véleményét. 

Vezető és egyszerű tagok együtt 
— úgy, ahogyan kell — hozzák 

a határozatokat. 
A szövetkezetben dolgozó asszo-
nyok, . Varga Jánosné^ Majlát - Iíe-
rencné, Szakalai Istvánné és a töb-
biek jól kiveszik részüket a mun-
kából. Gyommentesek is kapásnö-
vényeík. Kukoricából a homokon 

Áz adott szó valóraváltásáért 

l;z 
/ 

is holdanként 35—38 mázsa ter 
mést várnak. A másodvetésük 
nagyon szép, nem is látni olyat 
környéken. 

Építkezni is akarnak a Béke 
tagjai. Bővíteni k ívánják majd 
lattenyésztésüket. Istállót, sert -
ólat és betonsilót építenek. Az 
építkezéshez szükséges vályogot a 
tagok maguk verik ki. A helyi to-
ri ács és pártszervezet, de a jár:- i 
párt-végerhajtóbizottság is segítsé-
get ad ahhoz, hogy tovább halao-
jon előre a fejlődés út ján a B é k e 
tsz. 

A szegedi X I . számú Autója-
vító Vállalat munkásai patro-
nál ják a szövetkezetet. Már ed-
dig is számos hasznos segítsé-

get adtak. 
Részük van az Autójavító munká-
sainak abban. is, hogy működik a 
tsz darálója. Továbbra is ott les.:-
nek a munkások a Béke tsz tagjai 
mellett. A tsz-ben majd sorrake-
rülő építkezéseknél is segítenek. 

Rövidebb idő alatt több, iobb és olcsóbb árút készítenek 
a Szegedi Kéziszerszámgyárban 

Nem feledkeztek meg a Szegedi 
Kéziszerszámgyárban egy fél napra 
sem arról, hogy augusztus hó 10-én 
olyan felajánlást tettek, amely az 
elkövetkezendő időben méltán for-
dítja a figyelmet üzemük munkája 
felé. A nagyszerű felajánlás sze-
rint a szerszámárugyártásnál az 
önköltséget 120 ezer forinttal csök-
kentik. Olvasva talán nem is nagy 
ez a szám, de ha bepillantást nye-
rünk ennek a nem nagy üzemnek 
az életébe, feltétlenül meg kell lát-
nunk, hogy alaposan meg kell dol-
gozniok a munkásoknak, hogy e 
felajánlás necsak írott betű, hanem 
az év elmultával eleven valóság le-
gyen. 

A nagy cél érdekében állandó 
kísérletezések folynak a műszaki 
vezetőség irányítása mellett. A kí-
sérletek eddigi eredményei azt mu-
tatják, hogy rengeteg rejtett lehe-
tőséggel rendelkezik még az üzem, 
amelyek most a dolgozók ötletessé-
ge, lelkes odaadása folytán a fel-
színre kerülnek. 

Pánlya főmérnök így nyilatko-
zik a kísérletekről: 

— Mindig alulról jön a javaslat. 
Újra átgondoljuk és aztán hajrá. 
Ha nem jó az egyik megoldás, 
majd jó lesz a második, szükség 
esetén a harmadik. A csüggedéssel 
ritkán jár siker és mi nem csügge-
dünk. A cél az, hogy egyre többet 
bízzunk a fáradhatatlan, nagy tel-
jesítőképességű gépekre, rövidebb 
idő alatt többet, minőségileg kifo-
gástalan, olcsó árut készitsünk. A 
kísérleteken fáradozók munkáját 
már eddig számos siker koronázta. 
Az egyik legnagyobb jelentőségű, 
azóta már bevezetett változtatás 
a gyaluvasak készítésénél jelentke-
zett. A gyaluvas eddig mivel gyár-
tás közben nagy melegnek volt ki-
téve kivörösödött. Korábban fekete 
oxilin festékkel festették át az ed-
zés után a kész gyaluvasakat, most 
az észszerüsített munkafolyamat 
során szükségtelenné válik a drága 

oxilin-festékkel való festés. A for-
gató dobokban való koptatás után 
a gyaluvas miután alakra kopott, 
ismét melegre kerül, majd pedig 
az edzés után olajfürdőt kap, ami-
től a vas visszakapja eredeti fe-
kete színét. Az oxilinfestékkel való 
festés feleslegessé válásával évente 
36—33 ezer forint megtakarítás 
válható. Ugyancsak nagyjelentősé-
gű a venyige-olló, a fogó és álta-
lános csavarhúzó gyártásánál alkal-
mazott ú j munkafolyamat is. Eddig 
az alakra sajtolást előkovácsolás 
előzte meg, így kapták meg nagy-
jából az említett szerszámdarabok 
a szükséges formát. A kovácsolási 
művelet egyáltalán nem nevezhető 
termelékenynek, naponta 500 
darabnál nem tudott többet elké-
szíteni egy ember és a gázfogyasz-
tás is meglehetősen sok pénzbe ke-
rült. Felvetődött a kérdés, hogyan 
szüntetnetnék meg a munkaerőt és 
időt annyira igénybevevő előková-
csolást. A kérdést kísérletezések 
egész sora követte s a kísérletezők 
rájöttek arra, hogy mind a három 
cikknél egy kisebbfajta saj tológép-
pel elvégezhetik ugyanazt a mun-
kát, amit az előkovácsolók elvégez-
tek. A kis sajtológépből a munka-
darabok ezután végleges formáju-
kat a "agy sajtóiéban kapták meg. 
S mindez hulladék nélkül történt. 
Ez az újítás a befektetett anyag-
mennyiséget is lecsökkentette és 
szerény számítások szerint ezzel a 

munkamenettel közel háromezer 
darab fogót, venyige-ollót és álta-
lános csavarhúzót tud elkészíteni 
egy ember egy műszak alatt. Ed-
dig kilenc ember munkájára volt 
szükség az előkovácsolásnál, hogv 
zavartalanul el tudják látni anyag-
gal a nagy sajtológépst. Most egy 
ember is elegendő ahhoz, hogy a 
nagy teljesítőképességű masina so-
ha ne álljon anyaghiány miatt. 

A harmadik újítás a csípöfogok 
élezése, amelyet eddig kézi mun-
kával végeztek. A jól végződött kí 
sérletek eredményeképpen ezt 
munkafolyamatot is gépesítették é 
így a csípőfogók élezésére szám' 
tott eddigi 19 perc körülbelül ki-
lenc percre csökkent. 

Amikor megkérdezzük Pántya 
elvtársat, hogy mondaná meg név-
szermt, kik folytatják a kísérlete 
ket, csak mosolyog és azt mondj/ 
— névszerint nem lehet említs n 
senkit, mert egyformán csinálj tó; 
mindannyian. Mindenkinek vat 
valami hasznos gondolata, javas! 
ta. Amit eddig csináltunk, a b b a : 
mindenki tevékenyen résztvett, í.y 
az eddig elért és még az eztán le-
vetkező eredményeket nem tulaj-
doníthatjuk egy-két embernek. 
Abban az üzemben, ahol ilyen i 

munkaszellem uralkodik, nem ke'l 
tartaniok sem a dolgozóknak, sc.n 
pedig a műszaki vezetőknek a t tó l , 
hogy önköltségcsökkentési vállalá-
sukat nem tudják teljesíteni. 

Szeplember 6—12-ig csillagászati hét lesz Szegeden 
Szegeden szeptember 6—12. kö-

zött „csillagászati hetet" rendez a 
Természettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat csongrádmegyei 
szervezete. A nagy érdeklődéssel 
várt csillagászati héten a Szovjet-
unióban járt csillagászati küldött-
ség egyik tagja filmvetítés kíséreté-
ben számol majd be a napfogyat-
kozásról, 

Ezenkívül „a nap hatása földün-

kön", „mit tudunk a csillagok tör-

ténetéről" címmel előadásokat tar -

nak. Minden eddiginél több érdek-' 

lődőt várnak a társulat szeg.' i 

csillagdájába is, ame'ynek sz i:' t 

már több, mint 3 ezer látogat i 

volt, 


