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A Kéziszerszámgyárban miért nagy a különbség 
két munkás keresete között? 

A Szegedi Kéziszerszám-
gyár szerelőműhelyében a 
nagy ablakok előtti hosszú 
munkaasztalnál dolgozik az 
egyik lakatos csoport. Köré-
tél nélkül valamennyien egy-
f a j t a munká t végeznek, de 
különböző eredményekkeli. A 
végzett munka szerint a» ke-
reset is különféle. Ebben, sze-
repe van a szakmai képzett-
ségnek is, s ami szintén na-
gyon lényeges: a napi m u n -
kaidő 480 perce hogyan való 
kihasználásának. 

Az emberek nem egyfor-
m á k ; különféle a jel lemük, 
munká juk , képességük, szak-
mai hozzáértésük. Ez a m u n -
ka zajától hangos szerelő-
műhelyben is tapasztalható. 
Érdemes azonban mindezek 
után megnézni két azonos 
munkát végző lakatos ered-
ményét és a keresetét . Mi-
ért, hogyan keres az egyik 
lényegesen kevesebbet, a má-
sik pedig többet. 

Aki okosan kihasználja 
a munkaidőt 

A munkaasztal egyik végé-
nél kimért , nyugodt mozdu-
latokkal dolgozik Ábrahám 
János. Fiatalember, felesége 
s két szeretett és kedves gyer-
meke van. Különben ő az 
egyik lakatos-csoport veze-
tője. T u d j a róla mindenki , 
hogy ide jében érkezik, per-
cekkel a munka kezdete 
előtt, s aztám okosan, az időt 
jól beosztva és mindig ki-
használva végzi teendőjét . 

Egy órán át figyeltük, ho-
gyan dolgozik. Nem kapkod, 
minden mozdulata kimért , 
de azért gyors. Feleslegesen 
nem nyúl sem ide, sem oda. 
Ez is a r r a vall, hogy jó szak-
ember; ez is a véleménye az 
üzem vezetőinek róla. 

A satuba ú j a b b és ú j a b b 
ferdefe jű fogót fog be és re-
szeli, élezi. A munkaasz ta-
lon, ahogy telik, múl ik az 
idő. szaporodik a megmun-
kált fogó. Ábrahám János 

értékeli a perceket, s a 
szakmai hozzáértéssel 
együtt ez is hozza jó ered-
ményét. 

Mint csoportvezető, egyéb 
dolga is van, például anya-
got kell vételeznie. De azért 
tel jesí tménye mindig a leg-
elsők között áll. 

Májusban Ábrahám János 
jó munkájáva l , a perceket 
kihasználva pontosan 1957 
forintot keresett. Becsület-
tel megdolgozott érte és 
meg is érdemelte. 

El kell mondani azt is, hogy 
tel jesí tményét rendszeresen 
ta r t j a , s nincs nála olyan 
hullámzás, hogy egyik n a p 
jól, a másik n a p rosszul dol-
gozik. ö maga is mond ja és 
aszerint cselekszik: a munka-
időt munkával töltöm. 

Akinél hiba van 
a munkafegyelemben 

Fiatalember Szabó Sándor 
is. Jókedélyű, s ebben nincs 
semmi kivetni való. Ugyan-
azt a munká t végzi, mint Áb-
rahám János. Keresete má-
jusban — egy hónap alatt — 
859 forint tal volt kevesebb, 
mint Ábrahám Jánosé. Vajon 
miért e szépösszegű különb-
ség? Szabó Sándornak van 
szakértelme, képessége, gép-
ipari technikumiba is jár, de 
a b a j az, hogy az is meg-
történik: a nyolcórai mun-
kaidőből másfél órát is *el-
szala j t - . Nála még nem ér-
tékesek a percek. Ennek el-
sősorban maga val l ja kárát . 

Ha a munkaidőt jól ki-
használná, akkor kétségfe-
len, hogy több lenne a ke-
resete. s egyáltalán nem 
mutatkozna) olyan nagy 
eltérés sa já t fizetése és 
Ábrahám János fizetése 
között. 

A szerelőműhely vezetője, 
Szögi János és mások is f i-
gyelmeztették Szabó Sán-
dort arra , hogy elsősorban 
sa já t maga javáért ne fecsé-
re l je el a munkaidőt , ne 
"lógjon*, ne tar tsa fel tár-
sait. Igazán öröm. hogy Sza-
bó Sándor m u n k á j á b a n las-
san mutatkozik javulás. 

Beszélgettünk Szabó Sán-
dorral. Dicséretére váljék, 
elismerte, hogy a munkaidő 
kihasználásánál voltak hi-
bák. Ezután annak kell kö-
vetkezni, hogy ezek a hibák 
teljesen megszűnjenek. 

Szeretettel, szép szóval to-
vább kell beszélgetni, fog-
lalkozni az üzem vezetői-
nek a f iatal munkással. 

A jó munkáér t dicséret il-
leti, s vigyázni kell, nehogy 

Békeörség a Ruhagyárban 
A Szegedi Ruha-

gyár dolgozói — 
épp úgy, mint több 
más szegedi üzem 
dolgozói — a hel-
sinki béke-világ-
találkozó tiszteleté-
re békeőrséget áll-
nak. A Ruhagyár-
ban a kezdeménye-
zés a 9-es terem 
Berta-szalagja tag-
jaitól indult. 

A Ruhagyárban 
egyre több dolgozó 
gépét díszíti a bé-
keőrséget jelző kis 
kék zászló. Békét 
akarunk! — hirde-
tik azok a friss vi-
rágcsokrok és leve-
lező lapok is, ame-
lyeket szeretetteljes 
ajándékul kapnak 
azgk a dolgozók, 
akik a békeőrség 
alatt vállalásukat 
túlteljesítik. Nehéz 
az értékelést végzők 
dolga, mert nem 
könnyű eldönteni, 
ki érdemli meg leg-
jobban, hogy kö-
szöntsék jó munká-
jáért. Egy akaratot 

fejeznek ki a napi 
terven felüli munka-
darabok, amit itt 
készítenek. A Hop-

pentaller-szalag 
tagjai a békeörség 
előtt még az elma-
radók sorában vol-
tak. Nem tudtak 
98.1 százaléknál 
többet elérni még 
június 20-án sem. 

— A megsokszo-
rozott akarat azon-
ban eredményhez 
vezet, — mondják 
a Hoppentaller-sza-
lag tagjairól az üze-
mi bizottság tagjai. 
Es a békeörségen a 
Hoppentaller-szalag 
eredménye megkö-
zelíti a 103 száza-
lékot. 

Drága a béke az 
l-es teremben, a 
Talla-szalag mun-
kásainak is. 'Az egy-
helyben topogást 
megszüntették. 

— Csak a normát 
teljesítették ezelőtt 
mondja Mári Sán-
dorné ÜB-tag. — A 
békeőrség első nap. 

101 ján azonban 
százalékuk lett. 

A gyár elmaradt 
negyedévi terve tel-
jesítésével, mert áp-
rilisban nem tettek 
eleget kötelezettsé-
güknek. Most az 
egész üzemben az 
adósság számottevő 
törlesztése a cél a 
békeörségben. Az 
eredmény: egy nap 
alatt 1.7 százalék, 
vagyis ennyit emel-
kedett a termelés a 
békeörség megkez-
dése előtti naphoz 
viszonyítva. Júni-
usban tervtúlteljesí-
tésről beszélhetünk 
a Ruhagyárban. Jú-
nius 22-vel bezá-
rólag ez a túltelje-
sítés 640 ezer fo-
rintot tesz ki. 

Az eredmények 
azt mutatják a béke-
örség eddigi nap-
jaiban, hogy leg-
alább 5 százalékot 
sikerül törleszteni a 
gyár dolgozóinak az 
április havi nagy 
adósságból. 

Jelentések az első félévi terv 
teljesítéséről 

A SZEGEDI ECSETGYAR 
dolgozói június 22-én, szer-
dán befejezték első félévi 
tervüket . A fél év végéig 
terven felül 274.404 forint 
értékű terméket gyártanak. 

A CSONGRADMEGYEI 
VILLANYSZERELŐ VAL-
LALAT első félévi tervét be-
fejezte és június második 
dekádjával teljesítette ne-
gyedévi tervét. 

A SZEGEDI KÖZLEKE-
DÉSI VALLALAT dolgozói 

az első félévi tel jesítményi 
tervüket június 20-án befe-
jezték. Június 22-ig tervü-
ket már 2 százalékkal túl is 
teljesítették. 

A SZEGEDI KISKERES-
KEDELMI VÁLLALAT jó-
pár nappal előbb befejezte 
első félévi értékesítési ter-
vét. Június 21-én pedig — 
nyolc nappal a határ idő előtt 
— teljesítették negyedévi 
áruforgalmi tervüket , 

egy esetben is " tú lhaj tsák* 
vele szemben a bírálatot. 

S a fegyelmezett munka 
hasznát a fizetésnél is ta-
pasztalhat ja ma jd Szabó 
Sándor. 

(—y. —r) 

— TELJESÍTETTE 1955 
első félévi tervét a Szegedi 

Élelmiszerkiskereskedelmi 
Vállalat: az értékesítési ter-
vet 100.2 százalékra, premi-
zálha/tő tervét pedig 104.7 szá-
zalékra. 

— A SZEGEDI HALADÁS 
labdarugó csapatának tagjai 
szeretettel üdvözlik Balaton-
füredről a lelkes szegedi 
szurkolótábort. 

A Makói Központi 
Színjátszó Együttes 

ma Szegeden 
vendégszerepel 

'A Makói Központi Színjátszó 
Együttes továbbra is műsoron 
tartja és sikereket ér el a „Pety-
tyes" című vígjáték előadásá-
val. A színjátszók a mezőgazda-
sági munkák elvégzésében élen-
járó községeket látogatják 
meg. Legutóbb a makói já-
rás mezőgazdasági versem/ében 
a harmadik helyen álló Pitva-
ros kultárotthonában tartottak 
sikeres előadást a Vörös Csil-
lag TSZ és a község tagjai ré-
szére. 

Ma az együttes Szegeden 
látszik a Felsővárosi Kultúr-
ház meghívására este 8 órai 
kezdettel. 

Az I. kerület egyéni gazdái versenyben végzik 
majd az aratás, a csépiés, a begyfiilés, 
a másodvetés és a tarlóhántás munkáját 

A szegedi „Uj Élei" TSZ 
újburgonyával teljesiti beadását 

A szegedi üj Elet Termelőszövetkezetben szedik az új 
burgonyát. Az első nagyobb mennyiséget, 20 mázsát be-
adási kötelezettségük teljesítésére már át is adták a Zöldség-
és Gyümölcsszövetkezeti Vállalatnak. Az egész mennyiséget 
elsőrendű áruként vették át. A még hátralévő 50 mázsás 
burgonyabeadási kötelezettségüket is napokon belül teljesítik. 

= HIUEK^ 

Az I. kerületi tanács körze-
tében lakó dolgozó parasztok 
nemrégen gazdagyülést tartot-
tak. ahol örömmel csatlakoztak 
a II. kerületi dolgozó parasz-
tok aratási, gabonabegyűjtési 
versenyfelhívásához. Vaílalták, 
hogy az aratást a tarlóhántás-
sal együtt legkésőbb augusz-
tus l-ig befejezik. A másodve-
tésekkel július 10-ig végeznek, 
augusztus 15-re befejezik a 
cséplést, s az államnak járó 
gabonát már a cséplőgéptől a 
begyűjtöhelyre szállítják. 

Ezen a gazdagyülésen a ver-
' senygyőzelem biztosítékául 
igen sok egyéni gazda aratási, 
cséplési, s begyűjtési páros-
versenyre hívta ki szomszédját 
vagy valamelyik hasonló gaz-
dasággal rendelkező ismerősét. 
Az aratás, a begyűjtés, cséplés 
és a másodvetés sikeres elvég-
zéséért indult párosversenybe, 
az elsők voltak: Kovács Vince 

— „SÉTA operett-ország-
ban" címmel kertmegnyitó 
hangversenyt rendez ma este 
8 órakor a Közalkalmazottak 
Szakszervezete Juhász Gyula 
Kultúrotthona. A műsoron a 
legnépszerűbb Strauss, Le-
hár, Huszka operettek szere-
pelnek. Közreműködik: Pesti 
Ella és Vagner József, a Sze-
gedi Állami Nemzeti Színház 
opera énekesei, a Közalkal-
mazottak Szakszervezete 
szimfonikus zenekarát Markó 
Leó vezényli. 

— A Keszontól északra fekvő 
Szarivonban végzett ásatások 
során az új-kőkorszakból szár-
mazó kőkoporsóra bukkantak. 
A kőkoporsóban, amely 1.38 mé-
ter hosszú és 0.47 méter szé-
les, egy ember csontvázát, kő-
és réznyílhegyeket és több 
tengeri kagylóhéjat találtak. A 
régészek a leletet igen értékes-
nek találják az új-kőkorszak 
utolsó szakaszának tanulmányo-
zása szempontjából. 

— KÉT ÜJ GÉPET KAP-
TAK az Autójavító Vállalat 
dolgozói: egy villanyhegesz-
tőt, ami 16 ezer for intba ke-
rült és egy esztergagépet, 
amely 76 ezer forint értékű. 

— Tíz ipari tanulót szerződ-
tet ez évben is a Fémipari és 
Finommechanikai Javító Válla-
lat. Motortekercselöket, eszter-
gályosokat, lakatosokat és 
irodagép műszerészeket képez-
nek ki. 

— BÁLÁT RENDEZNEK a 
Szegedi Ruhagyárban a dí-
szesek ma este 8 órai kez-
dettel. Tombolasorsolás is 
lesz, ahol virágvázát, sálat és 
egyéb dísztárgyakat lehet 
nyerni. 

— A PATKÁNYOK álta-
lános irtása augusztus 15. 
után megkezdődik városunk-
ban. Már folynak az előké-
születek: felmérték a pat-
kánygócokat és az egészség-
ügyi osztály széleskörű felhí-
vást bocsájt majd ki a patká-
nyok irtására. Megkezdték a 
Dicumarin, — Kumacid né-
ven forgalomba kerülő pat-
kányméreg nagybani előállí-
tását, amely külföldi eredetű 
és Budapesten már kitűnő 
eredményeket értek el hasz-
nálatával. 

Marostöi u. 7„ Laczi Mihály. 
Rózsa Ferenc sugárút 102., 
Szélpál János Bérkert utca 
65., Csókási Illés Csalogány 
u. 7. szám alatti lakosqfc Ko-
vács István Lövölde utcai és 
Domonkos József Kender gyári 
úti egyéni gazdák is. 

Az I. kerületi egyénileg dol-
gozó parasztok mindenképp el-
sők akarnak lenni a gabona-be-
gyűjtésben. Ezérf gondoskod-
tak már arról is, hogy azok a 
termelők is, akik nem rendel-
keznek saját igaerővel, már a 
géptől beszállíthassák az ál-
lamnak járó gabonát. Az ilyen 
termelők részére a cséplés be-
fejezéséig egy lovaskocsit biz-
tosítottak. Ez a fogat sorra 
járja a csépeltető gazdákat, 
hogy a cséplés után néhány 
órával már át is adhassák « 
bejáró terményt. Ezzel akarják 
biztosítani a többi kerületek 
előtt a« I. kerület elsőbbségét. 

A szegedi DÉMA Cipőgyár fiataljai 
és a DISZ Megyebizottság 

vándorzászlaja 
Csongrád megye 

termelő üzemeiben 24 i f jú -
sági exportbrigád kelt ver-
senyre az elsőségért a DISZ 
kongresszus tiszteletére indí-
tott versenyben. A 24 if júsági 
exportbrigád versenyében a 
szegedi DÉMA Cipőgyár öt 
i f júsági exportbr igádja lett a 
győztes. A Zója-brigád 123-
ról 166-ra, a Petőfi-brigád 
131-ről 168-ra, a Béke-brigád 
137-ről 166-ra, a Május í -br i -
gád 131-rői 139-re és a Fel-
szabadulás-brigád 123-ról 131 
százalékra emelte teljesítését. 

expor t ra _Ezeknek a nagyszerű eréd-
' ményeknek köszönhető, hogy 

az üzem teljesítette & tervéti 
A termelésen kívül a DÉMA 
Cipőgyár öt i f júsági expor t -
br igádja élénk sport- és kul -
turális életet fo ly ta t 

A verseny győztesei pénte-i 
ken vették át a DISZ Megye-
bizottság vándorzászlaját. A 
DÉMA Cipőgyár f ia ta l ja inak 
eredménye lelkesítse az i f j ú -
sági exportbrigádokat ú j abb 
sikerek elérésére az ötödik: 
VIT tiszteletére indított m u n -
kaversenyben. 

Válaszolnak az illetékesek 
Megfulladunk a portól, amit a Petőfitelep l-es utcá-

ban a naponta eljáró többszáz autó, kocsi, motor fölver — 
írja Varga Lajos és társat, akik sokat szenvedtek a portót. 
A panaszlevelet eljuttattuk a városi tanács illetékes Osz-
tályára, ahonnan a következő választ kaptuk: 

„Varga Lajos és társai által megirt panasz indokolt és 
bár mintegy 3—400 méter területen közlekedő autóbusz nem 
Szeged város útjaihoz tartozó útvonalon közlekedik, elrendel-
tük, hogy a jövőben a Köztisztasági Vállalat Tápé határáig 
jeltétlenül locsolja az útvonalakat, hogy a lehetőséghez ké-
pest portatanítsuk azt az útszakaszt is. 

BÁRDOS MIKLÓS ' 
osztályvezető" i . . . „ „ 

Gábor Andor i-.V-

Szent Antal lánca 
Az alábbi levelet, kockás pa-

pírra írva, Amerikából kaptam. 
Rossz írással, sok helyesírási 
hibával van írva, nyílván sze-

gényember vagy szegényasz-
szonv írta, aki nem sajnálta a 
levélért a postaköltséget. A 
levél így hangzik: 

„Ezt a levetet hozzám is postán küldték, az aláírások-
kal együtt. Ezt a láncot Szent Antal tiszteletére kérték fel, 
hogy végigjárja a világot, ön is olyan személyeknek küldje 
tovább, akiknek szükségük van Szent Antal segítségére. Ezt 
a láncot egy amerikai páter indította el. s ő kérte, hogy a 
levél megkapója még ugyanabban a 24 órában küldje tovább 
az első másolatot, s azután 13 napon át mindig egyet. A ti-
zedik napon a másolatok szétküldőjét szerencse éri. Egy 
asszony 13 ezer forintot nyert, egy hozzátartozója hiába vári 
a kinevezésre, s a kilencedik napon kinevezték. Egy férfi meg-
szakította a láncot, 9 nap alatt eltemette az édesanyját. E 
lánc megkezdése után kívánsága teljesül. Szent Antal min-
denkit megsegít, meghallgatja kérésünket, könyörög érettünk 
és megáldja imánkat. Testvér, másold le ezt a levelet és 
küldd tovább, kérésed teljesül. 

Hiába, ezt a Szent Antal-ira-
tot én kitűnő propagandairat-
nak tartom, mert ha' küldőinek 
csak kis szerencséjük van, ak-
kor a továbbmenő levelet min-
dig tizenhárommal kell meg-
szorozni, s ne tévesszük szem 
elől, hogy 1 3 X 1 3 = 1 6 9 . S 
ha a 169-et megszorzom 13-
mal, akkor már 2197-et kapok 
eredményül. Szemmel látható, 
hogy ha nem volnának vallási-
lag megbízhatatlan elemek, ak-
kor egy év leforgása alatt a 
föld egész lakossága, színre, 
hitre való tekintet nélkül, 
megkapná Szent Antal levelét, 
föltéve, hogy a katolikus Szent 
Antal-tisztelő lakosság rendel-
kezik a megfelelő afrikai és 
ázsiai címeikkel. 

Én a levél szövegét is jónak 
ítélem, mert nem kell ahhoz hit-
valló katolikusnak lenni, hogy 
az embernek mindenféle kí-

vánságai legyenek, többek kő-
zött olyanok is, amiknek a 
megvalósulására nem lát sem-
miféle reményt. Mért ne pró-
bálhatná meg Szent Antallal, 
akinek a csodatevéséről nyílván 
hallott is már? A csoda éppen 
azért csoda, mert nincsen ész-
szerű alapja. 

Es az sem rossz, hogy Szent 
Antal lánca teljes tizenhárom 
napot ad a csoda teljesülésére. 
Tizenhárom nap elég szép, 
hosszú idő, ezalatt annyi min-
denféle történhetik az ember-
rel. És ama tizenhárom közül, 
akiknek én küldöm tovább a 
levelet, eggyel egész biztosan 
történik olyasmi, amit szeren-
csének számíthat, s akkor ez az 
egy bizonyítja, hogy a Szent 
Antal láncának csakugyan meg-
volt a hatása. Okosnak tar-
tom, hogy a levél példákra is 
hivatkozik, ecv asszonyra, aki 

(sorsjátékon? totón?) csinos 
összeget nyert, s egy másikra, 
akinek a rokonát a várakozási 
időn belül kinevezték. Van az 
én tizenhármam közt olyan, 
akinek se sorsjegye, se semmi 
egyéb olyanja nincs, amivel 
nyerhetne? Vagy akinek a ro-
konsági körében semminő ki-
nevezés nem történhetnék? Ez 
nem valószínű. Tehát a csoda 
már az első 13 között is be-
következhetik, a második 13-
nál, ami már 169, biztosan be 
is következik. 

Legkitűnőbbnek tartom azt 
az enyhe kis fenyegetést, amit 
a levél tartalmaz, azt, hogyha 
megszakítod a levelet, akkor a 
tizenhárom napon belül meg-
hal valakid. Még a második vi-
lágháború után is kevés olyan 
élőlény van a földön, akinek ab-
szolúte senkije sem volna. Ha 
nincs fölfelé, akkor van lefelé 
menő rokona, és az emberek 
nem olyan vadállatok, hogy 
ezeknek a hozzájuk tartozóknak 
az életét fenyegessék csak 
azért, hogy ne írjanak meg ti-
zenhárom napon át egy-egy né-
hánysoros kis cédulát. Inkább 
leülnek és megírják, mert, 
hogy élet és halál mitől függ, 
azt igen nagy részük csak-
ugyan nem tudja. Hátha Szent 
Antal láncának folytatásától 
vagy megszakításától függ? 
Ki lehetne biztos életről és ha-
lálról szóló tudományban? 

Nem tudom, hogy a hivatalos 
Egyház, hogy áll a Szent An-
tal láncához? Valószínűleg 
nincs köze hozzá. Bár lehet, 
hogy van. Ezt a katolikus la-
poknak kell eldönteniük, ame-

lyek egyikéből azt látom, hogy 
az angyalok valóságos, sőt testi 
létezését sem szabad henye és 
kérkedő felvilágosodottságból 
kétségbe vonni. Tényleg így 
olvastam a lapban. S ebből ar-
ra következtettem, hogy az ör-
dögöket is létezőknek kell te-
kinteni. Ismétlem: nem abban 
az értelemben, hogy vannak an-
gyali jóságú és ördögi rossza-
ságú emberek, hanem úgy, 
hogy mennyben és pokolban va-
lósággal léteznek az angyalok 
és az ördögök. 

Es én nem árulom el, hogy 
hiszek-e angyalok és ördögök 
létezésében, mert miért nézze-
nek le engem ma felvilágoso-
dottak vagy a vallásosak, én 
csak annyit mondok, hogy nem 
merem a Szent Antal láncát 
félbeszakítani, mert nem óhaj-
tom, hogy csekélyszámú meg-
maradt rokonom közül valame-
lyik tizenhárom napon belül 
meghaljon, s azt sem kívánom, 
hogy ugyanez idő alatt egyet se 
nevezzenek ki közülük akár 
altisztnek a Foimüvelésügyi 
Minisztériumba, akár tábornok-
nak a magyar hadseregbe. 
Ezért a rendelkezésemre álló 
legjobb továbbítási metódust 
választottam és sok ezer pél-
dányban közzétettem az Ame-
rikából érkező levelet. 

Tizennégy nap múltán, te-
hát két hét múlva, körül fogok 
tekinteni, hogy érte-e az olva-
sótábort valami szerencse? 
Csaknem biztos vagyok benne, 
hogy Szent Antal valahol okoz-
ni fog valami boldogságot. 

Az illetők gondoljanak hálá-
val exre a& uasomra. m _ j 


