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lelkes munkával kezdődött meg a szegedi üzemekben az alkotmány-műszak 
Hz Üjszegedi Kender-Lenszövöben ferven felül 1397 méter anyag készül! - A Ruhagyár „A" műszakja 115 százaiákra teljesítette napi tervet 

Á délelőtti műszak befejezése előtt—a Ruhagyárban 
11 ÓRA 

1 f 
Immár hagyományossá vált 

ebben a neonfényes gyár-
ban, hogy minden ünnepi 
műszak alkalmával virággal 
díszítik a dolgozók gépeiket. 
Ez a kép fogadja az alkot-
m á n y műszak első délelőtt-
jén is a munka te rmekbe be-
lépőt. Mindenfelé színes vi-
rág, ünnepi feliratok, harc-
bahívó jelszavak, zúgó var-
rógépek fölé haj ló serény 
munkásasszonyok — férf iak 
s valamennyien szemmel-
iáthatóan jókedvűek. Már 5 
órá ja folyik az alkotmány 
műszak a Szegedi Ruhagyár-
ban és bármerre járunk, az-
zal fogadnak: nézzék, milyen 
nagy a lelkesedés. 

Valóban így is van. A disz-
pécser osztály mellett a 6-os 
teremben egy fekete táblára 
krétával rá í r ták: «Békeőrsé-
gen van-: , s alat ta több név. 
Egyet említsünk közülük: 
Sáró Mária. Fiatal, diszes-
lány — menyasszony. Vál-
lalta — ez is lá tható neve 
mellett —, hogy 140 száza-
lékról 150 százalékra emeli 
tel jesítményét. Azt is meg-
tudjuk, hogy a mai n a p a 
díszeseké: ő ra j tuk az egész 
gyár szeme. 

Most a miénk is. 

FÉL 12 ÓRA 

Nem tudunk tovább ha-
ladni, mer t egy igen érde-
kes, komoly hírt hal lunk: Al-
kotmányunk születésének 
tiszteletére a Ruhagyár szo-
cialista szerződést kötött a 
Sövényházi Gépállomással és 
az ugyanott lévő Zója 
TSZ-el. Most jöttek vissza 
Sövényházáról a gyár kikül-
dött tagjai — hallgassuk csak 
meg, mi van az ünnepi m ű -
szak első napján kötött szer-
ződésben. 

A Sövényházi Gépállomás 
dolgozói vállalták, hogy az 

elkövetkezendő tíz napban 
150 holdon elvégzik a szán-
tást. Augusztus 20-ig még 
tízezer mázsa gabonát csé-
pelnek el és másfél százalék 
üzemanyagot megtakarí ta-
nak. 

A Zója TSZ tagjai augusz-
tus 19-ig behordják és el-
csépük gabonájukat . Igaz, 
beadásuknak eleget tettek, 
de az ünnepig ezer mázsa 
búzát adnak be az állami 
szabadfelvásárlásra. A ruha-
gyáriak pedig vállalták, hogy 
az egész üzemben a műszak 
idejére esedékes tervet 101 
százalékra teljesítik és az el-
sőosztályú áru minőségi rész-
aránya 93 százalék lesz. Eh-
hez csak azt lehet megje-
gyezni: k i tűnő kezdeménye-
zés — sok sikert hozzá. 

12 ÓRA 

Most már az eredmények 
után érdeklődünk — első-
sorban a díszesekéről. A 4-es 
teremben — ahol esőkabáto-
kat készítenek — Horváth 
Gizella délben már húsz 
munkadarabbal többet készí-
tett normájánál . Ugyanis Si-
mon Mária is az előírt 106 
munkada rab helyett 120-at 
csinált. A 3-as teremben Tóth 
Zsuzsa és Csamangó Ilona 
nevét emlegetik. A 9-es te-
remben Benze Anna, ugyan-
csak 12 órakor már jóval túl 
volt a 100 százalékon — ha-
sonlóképpen Balla "Béla is. 
Tanács Katalis is. Az 5-ös 
teremben igen szépek a tel-
jesítmények. Fél egv felé j á r 
az idő: Matuszka Gizella teg-
n a p 119 munkadarabot csi-
nált — másfél órával az ün-
nepi műszak első délelőttié-
nek befejezése előtt má r 120 
munkadarab elkészítése sze-
repel neve mellett. Molnár 
Etel i f j úmunkás is büszkél-
kedhet: tegnapi tel jesí tménye 
123, az eddigi pedig már 130. 
Egy órakor az l -es terem-

Látogatás a Ci 
' S Z E R D Á N REGGELI 
CSEND uralkodik még fél 
6-kor a Szegedi Cipőgyár-
ban. A dolgozók halkan be-
szélgettek és a munka elő-
készítésével foglalkoztak. Így 
nem ütöttek nagy zaj t . Ké-
sőbb az üzemrészekből innen 
is, onnan is, erőteljesebb 
hangok szűrődtek ki. Kezdés 
előtt a gépek működését pró-
bálták Azután ismét csend 
lett. Röpgyűlést tar to t tak az 
üzemrészek dolgozói. 

Az al ja üzemrészben La-
csán Mihály művezető sza-
vára figyeltek a munkások. 

— Az alkotmány műszak 
alat t minden műszaki segít-
séget igyekszünk magadni és 
az a fontos, hogy az «átállás» 
miatt i ötszáz páros e lmara-
dást megszüntessük s a mi-
nőségre még jobban vigyáz-
zunk. Az alkotmány műszak 
első nap ján az i f júság külö-
nösen szép eredményt akar. 

Várakozva nézett körül 
mindenki. A DISZ jelenlevő 
tagjainak szavára is kíván-
csiak lettek volna. Ez azon-
ban elmaradt az al ja- terem-
ben. A tűződében már más-
ként történt. Vass Anna 
DISZ-csoportvezető bejelen-
tette a röpgyűlésen, hogy a 
szalagban a napi tervet a 
legjobb minőségben teljesí-
tik. Varga Mihályné i f jú -

munkás is a jobb minőségű 
munkára tett vállalást. 

De nézzük csak meg, mi-
ért hallgatott az alkotmány 
műszak megkezdésekor a 
DISZ, mikor neki jutott az 
a feladat, hogy fiatalos len-
dülettel bevezesse sz ünnepi 
műszakot. 

— A DISZ-ti tkár még 
nincs benn, fél hét re jön — 
ezt válaszolta az üzem por-
tása az érdeklődőnek, aki hat 
óra előtt kereste őt. 

ÍGY IS TÖRTÉNT. Szalai 
Dezső DISZ-t i tkárral csak 
fél 7 u tán lehetett beszélni. 
A műszak megkezdésével 
kapcsolatban elmondatta, 
hogy még a pártvezetöségi 
ülésen megbeszélték a dol-
got. Szerdán reggel mégis 
minden jel arra mutatot t , 
hogy semmi előkészítés nem 
történt. Egyetlen fel irat nem 
üdvözölte a kezdeményező 
fiatalokat, az idősebbek is 
csak a röpgyűléseken érte-
sültek arról, hogy az alkot-
mány műszak keretében 
DISZ-műszak lesz. Szalai 
elvtárs sem jelent meg a 
műszak kezdésekor. Ügy 
gondolta, hogy a szakszerve-
zet elvégezte helyettük a 
munkát . Meg kell mondani, 

ben már hírt adnak arról, az 
alkotmány tiszteletére 180 
overál helyett 200-at vállal-
tak s már 206 overál készen 
van. 

2 ÓRA 

A délelőtti műszak befeje-
ződött. Áthaladunk a 6-os 
termen a diszpécser osztály 
felé. összeakadunk Sáró Má-
riával, aki befejezte a béke-
őrséget. 

— Teljesítette vállalását? 
— Igen, sikerült — vála-

szolja szerényen, pedig nagy 
dolgot művelt : gépállása, rö-
vid áramszünete is volt, 
mégis minden eddigi te l je-
sítményét túlszárnyalta. 

— Miért tette? — kérdez-
zük tőle. 

— Azt Ls akarom, hogy egy 
hónapban ezer forintot ke-
ressek — válaszolja elmoso-
lyodva —. Kicsi koromban 
sokan voltunk otthon testvé-
rek. Már harmadik osztály-
ban el kellett mennem szol-
gálni. Most szüleim a tsz-ben 
vannak, egyik nővérem ta-
nítónő. Nemrég lett az. Én 
meg úgy élhetek, ahogy dol-
gozom. 

Szép válasz. Benne rej l ik 
a sok ezer Sáró Mária meg-
változott élete, alkotmány-
adta joga. 

A diszpécser osztály gyor-
san elvégezte a délelőtti mű-
szak értékelését. Az l-es te-
remben 223 overált készített 
Szécsi Imréné szalagja. Ki-
emelkedő eredményt ért el a 
10-es terem, az 5-ös terem-
ben II. Tóth Sándor szalagja: 
127 MÁV zsávolyruha he-
lyett 176-ot készítettek. 

És a Ruhagyár A. mű-
szakja ebben a hónapban 
most érte el a legszebb ered-
ményt : a tervet 115 száza-
lékra teljesítették. 

Markovits Tibor 

a szakszervezet meg is tette 
a magáét. Galarrvbosné elv-
társnő, az üzemi bizottság 
elnöke, még az ellenőrzést 
sem halasztotta el. Most is 
kész segíteni a DISZ-nek. 

— Helyre kell hozni a dol-
got, ha m á r így sikerült — 
javasolta a DISZ-ti tkárnak. 
— Köszöntsük óránként a 
legjobb fiatalokat és figyel-
jük a felajánlást tevők telje-
sítményét is. 

— Ez jó lesz, s megtesz-
szük — egyezett bele a 
DISZ-titkár. 

EL IS INDULTAK, hogy 
hogy ezt együtt elintézzék. 
Később az alja-üzemrészből 
jelentették, hogy Kordás Mi-
hályné 130 százalékot teljesí-
tett. Ez a fiatalasszony még 
reggel megmondotta, hogy ő 
győzi a munkát , csak mások 
is iparkodjanak hozzá hason-
lóan. Vele együtt Laczi Fe-
renc i f júmunkás t és Berencz 
Ferencet, akik 163 százalékot 
teljesítettek, hanglemezzel 
üdvözölték. 

A tűződében délelőtt 10 
óráig Vass Anna gépi buk-
koló fiatal 130, Varga Mi-
hályné bélelő 115 százalékot 
teljesített, minőségi hiba nél-
kül. 

Tudósítás 
az Ú.szegedi Kender-Lenszövöbtt! 

Szerda, reggel fél 6. A 
gyár — az Üjszegedi Kender-
Lenszövő — kapujában zene-
szó fogadja a délelőtti mű-
szak dolgozóit. Aztán jófor-
mán néhány perc múlva már 
ta r t ják is az üzemrészekben 

a * ünnepi röpgyűlést. 

Jelzi ez is, hogy kezdődik az 
alkotmány-műszak, amelynek 
során ú j munkasikerekkel kí-
ván ják köszönteni ebben a 
gyárban is a jelentős évfor-
dulót. 

Pontosan ha t órakor meg-
kezdik a munká t gépeik mel-
lett a szövöde dolgozói is. El-
fogadták ők ls a cérnázó 
üzemrész versenykihívását, s 
meg is határozták, hogy mi-
lyen eredményeket érnek el 
augusztusban. A szövöde ké-
pes az eddiginél szebb ered-
ményekre. Ehhez azonban az 
is szükséges, hogy az előké-
szítő üzemrészekből mindig 
rendesen, pontosan ad ják az 
anyagot. Az elmúlt napokban 
négy szövőgépnél okozott 
gondot, lassította a munká t 
az előkészítő üzemrészből 
küldött minőségileg nem ki-
elégítő lánchenger. De szer-
dán — az alkotmány-műszak 
első napján — már csak egy 

gépnél, a 352-es számúnál 
mutatkozott hasonló hiba. 
Bálint Andrásné szövőnő el is 
mondotta, hogy a nem kielé-
gítő lánchenger bizony nem 
kis mértékben akadályozza 
gépénél a munkát , s az lenne 
a kérése, hogy mindig meg-
felelő lánchengert küldjenek. 
Igen fontos ez, mer t például 
Bálint Andrásné gépével — 
éppen a lánchenger fogyaté-
kosságai miat t — 60 méter 
áru (helyett, csupán 40 métert 
tudott szőni. 

Jóminőségű és igen tetsze-
tős buklé 

saőnyeget készít 

Bárkányi Júlia. Régóta szö-
vőnő és 1924 óta megszakítás 
nélkül az üjszegedi gyárba 
jár dolgozni. Augusztus 20 
tiszteletére megígérte, hogy 
a napi tervében meghatáro-
zott 23 ezer vetés helyett 24 
ezer vetést végez gépével. 
Legutóbb 27 ezer vetést telje-
sített, s ez jelentős mennyi-
séggel több szőnyeg elkészíté-
sét jelenti. Szövés közben el-
mondja azt is, a munkát úgy 
végzi, hogy az ünnepi mű-
szakban, azután is 27 ezer ve-
tést végezzen gépével. Évek-
kel előbbre is emlékezik és 

szól arról, szereti a gyárat, ő 
is egyike volt azoknak, akik 
romjaiból, közvetlenül a fel-
szabadulás után segítettek ú j -
jáépíteni. Már volt szabadsá-
gon, pihent. Huszonnégy napi 
szabadságából már jóidőt el-
töltött, de azért még öt nap 
jár, persze azt is „kiveszi". 

Négy szövőgépet kezel 

Hernádi Ferencné az üzem 
egyik kiváló munkásnője. 
Megigérte, alkotmányunk ün-
nepének méltó köszöntéséért, 
hogy négy gépével naponként 
terven felül 12 méter anya-
got sző. A pontos számítások 
muta t ják , hogy az alkot-
mány-műszak első napján is 
messze túlteljesítette igére-
tét. Gépéről terven felül 28 
méter áruval került le több. 
Kedden pedig — az alkot-
mány-műszak kezdete előtt 
— munkaidejének letelte 
után Szép Józsefnénak. szö-
vőnő társának adta át tapasz-
talatait. munkamódszerét . 

. . . K é t óra. Vége a dél-
előtti műszaknak. Az üjsze-
gedi gyárban helytállnak 
mind a műszakiak, mind a 
gép mellett, a különböző 
üzemrészekben dolgozók. A 
szövöde pedig szerdán dél-
előtt terven felül 1397 folyó-
méter anyagot szőtt. 

Uj el járással dolgozik a 2 4 - e s gép 
Ügy kezdődött a munka 

tegnap reggel a Szegedi Tex-
ti lművekben, mint a hét bár-
melyik napján. Befejeződött 
az éjszakai, megkezdődött a 
délelőtti műszak. Megindul-
tak a gépek. A jól ismert, a 
megszokott za j betöltötte a 
ragyogó, tiszta munkatermet . 
A finom szálak engedelmes-
kedtek az ügyes u j jaknak. 

Mégis valami szokatlan, va-
lami különös láz, munkavágy 
égett a dolgozók szivében. 
Valami olyan érzés, amit nem 
lehet elmondani, leírni, csak 
érezni lehet. Jobban is ment 
a munka . . . 

Karai György főművezető 
mosolyogva nézett végig a 
nagytermen. Ezt akarta , ezt 
akar ták — elérkezett a nap. 

A Texti lművek „A"-mű-
szakjában dolgozó kommu-
nisták már július 28-án, a 
taggyűlésen versenyre hívták 
a „B"- és „C"-műszakot. Ver-
senyt indítottak, hogy vajon 
melyik műszak ér el szebb, 

jobb eredményt augusztus 
10—20 között, az alkotmány-
műszak ideje alatt. Most ra j -
tuk a sor, az „A"-műszak dol-
gozóinak be kell bizonyítani-
ok, hogy tudnak dolgozni. El-
határozták, hogy az elmúlt 
hónap tervteljesítésén ej tet t 
csorbát ki javí t ják. Hat szá-
zalékkal marad tak adósok, 
ezt letörlesztik. és az augusz-
tusi tervüket is teljesítik, túl-
teljesítik. 

Vállalásuk teljesítésében 
különösen nagy gondot fordí-
tanak a nyújtógépre. Nem-
csak az „A"-műszak, hanem 
a gyár összes dolgozója a 
nyújtógépeken bevezetett ú j 
fonási eljárásról, az Arisztov-
módszerről beszél. Mert 13 
gépen már az ú j el járással 
dolgoznak. 

Ezen a napon már Varró 
Györgyné a 24-es számú gé-
pén is áz ú j módszerrel dol-
gozik, másik két gépét most 
a lakí t ják át . 

— Már alig várom, hogy 

kész legyen — mondja Var-
róné. — Most látom csak, 
hogy mennyivel előnyösebb 
az Arisztov-módszer. 

Ocskó István elvtárs veze-
tésével Igyekszik ls a szerelő-
brigád a gépeket gyorsan át-
alakítani. Az alkotmány mél-
tó megünneplésére indított 
műszakban öt gépet alakíta-
nak át. Nem kis dolog ez. kü-
lönösen akkor, ha figyelembe 
vesszük azt, hogy az első gep 
meghaj tó részének átszerelé-
sét 21 nap alatt végezték el. 
Most már 3 nap alatt kész a 
gép, — de még így is igen 
szép vállalás. A brigád válla-
lásához azonban feltétlenül 
szükséges, hogy megérkezzék 
a hiányzó elektróda. 

Ha külsőségekben nem is 
mutatott a tegnapi nap sem-
mi változást a Texti lmüvek-
ben, mégis nagy nap volt, 
nagy tervek, vállalások elin-
dítója lett augusztus 10-e, az 
alkotmány-műszak megkez-
désének napja. 

Azok a konzervgyári 
férjimunkások. akik 
csak úgy „simán" akar-
tak augusztus 10-én, 
reggel 6 óra előtt be-
jutni az üzembe — csa-
lódtak. Ez azonban 
egyáltalán nem volt 
kellemetlen. Sőt: na-
gyon is felderült az 
arcuk, amikor a DISZ-
tánccsoport leánytagjai 
az üzemi zenekar pat-
togós dallamaira köz-
ben rájuk „kényszerí-
tettek" egy nyúlfarknyi 
csárdást. 

— Ez a nap is jól 
kezdődik — dörmögték 
elégedetten, miután 
megszabadultak a 
táncból és elindultak 
munkahelyeik felé. 
Eszükbejutott, hogy az 
iménti vidám fogad-
tatás annak a nagy ün-
nepi munkaversenynek 
az indulását jelenti, 
amelyről már napokkal 

ztH&s-zóvat... 
ezelőtt sok szó esett az 
üzemben. 

A Szegedi Konzerv-
gyárban megkezdődött 
az alkotmány-műszak. 

Két éjszakai munkás 
a kapu jelé igyekezett. 
Amint megpillantották 
a jókedvű táncoló-da-
loló csoportot, nyom-
ban kiszaladt szemük-
ből az álom. Az egyik 
— Bába Pál — hátra-
szólt a társának: 

— Tudod-e. milyen 
nap van ma? 

— Hogyne tudnám. 
Mától kezdve kemé-
nyebben kell dolgoz-
nunk, ha nem akarunk 
elmaradni. 

Es a piroscsizmás, 
rakottszoknyás csinos 
leányok őket is meg-
táncocltatták, hopu 
odahaza jobb ízűt ali!3-
janak, s estére friss 
erővel lássanak me-
gint munkához. 

A gyárudvaron min-
denjelé új jelszavakat 
olvashattak a dolgo-
zók. Az egyik közös 
érzést fejez ki: Jobb 
munkával köszöntjük 
alkotmányunk ünne-
péti" A másik arra 
buzdít: „A párt hatá-
rozatával előre az al-
kotmány-műszak sike-
réért!" Csak egy pilla-
natig tartott, amíg el-
olvasták a szöveget, s 
máris lépkedtek a 
munkahelyre. Mozdu-
lataik, mintha \beszéltek 
volna: egy perc veszte-
ni való idö sincs ... 

Az 'Alkotmány kimond-
ja, hogy minden hata-
lom a dolgozó népé. és 
több. jobb. termeléke-
nyebb munkával kell 
ezt a hatalmat védel-
mezni. 

Hat óra. Ebben a 
percben álltak rajthoz 
a konzervgyári dolgo-

zók. a hangosbeszélő 
azonban már eredmé-
nyeket hirdet. Minden 
üzemrészben kissé 
meglepődve hallgatják, 
hogy Veszprémi Gizel-
la 125-r'ál 130 száza-
lékra emelte teljesít-
ményét. Mackó Mi-
hályné pedig — aki 160 
százalékról indult — 
178 százalékot ért el. 
A pártszervezet veze-
tősége azonban már 
olyan dolgozók neveit 
is bemondotta a mik-
rofonba. akik túltelje-
sítették augusztus 20-
ra tett vállalásaikat: 
Szűcs Piroska D1SZ-
tag a vállalt 122 szá-
zalék helyett már 
126 százaléknál tart. 
Mányai Béla 135 he-
lyett 138, Ábrahám Já-
nosné 132 helyett 136 
százalékot teljesített. 


