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Sorozatban gyárt speciális varrógépeket 
a Szőregi Vegyesipari Ktsz műszerész részlege 

Mintapéldányt készítettek a lipcsei ipari vásárra — Külföldi 
megrendelésekre is számítanak 

Országosan is nagy jelen-
tőségű munka folyik a Sző-
regi Vegyesipari Ktsz mű-
szerész részlegében. Hazánk-
ban ugyanis egyedül itt ké-
szítenek a ruhaipar számára 
speciális varrógépeket. 

Fő gyártmányuk a közis-
mert Csepel 11 l-es varró-
gép átalakításával előállí-
tott úgynevezett cakkozó-
gép, 

mellyel a ruhaanyagok, szö-
vetek széleit cakkozzák. Ez 
megakadályozza, hogy a szö-
vetek széle kirojtolódzék. 

A ruhaipar szempontjából 
rendkívül jelentős gép a 
Szegcdi Ruhagyár főmérnö-
kének, Szabó Sándornak az 
újítása nyomán született 
Előállításához a szőregi szö-
vetkezet alkatrészeket kap a 
gyártó vállalattól. A gépe-
ket a műszerész részleg dol-
gozói szerelik össze, elhe-
lyezve rajtuk azokat az al-
katrészeket — szaknyelven 
mondva segédapparátust —, 
amelyeknek segítségével a 
gépek alkalmassá válnak a 
szövetek széleinek cakkozá-
sára. 

Ezenkívül más típusú spe-
ciális ruhaipari varrógépek 
is készülnek a szőregi szö-
vetkezetben. Hasonló gépe-
ket eddig külföldről kellett 
behoznunk. 

A szövetkezet azonban 
nemcsak egyszerűen valu-
tát takarít meg a gépek 
gyártásával, hanem szerez 
is majd valutát. 

A gépek, főként a cakkozó-
gép iránt, ugyanis a külföld 
is érdeklődik. Nemrég pél-
dául bolgár ruhaipari szak-
emberek látogatták meg a 
szövetkezet műszerész rész-
legét, hogy tanulmányozzák 
a gyártmányokat, és nagy 
elismeréssel nyilatkoztak a 
látottakról. Sőt a műszerész 
részleg dolgozói 

mintapéldányt készítettek 
a cakljozógépből a lipcsei 
ipari vásárra. 

A mintapéldányt január vé-
gén fogadták el a miniszté-
rium illetékes szervei. 

Természetesen a hazai ér-
deklődés is nagy. Az or-
szág minden részéből, Buda-
pestről, Szarvasról, Szeged-
ről állami és szövetkezeti 

vállalatoktól érkeznek egy-
másután a rendelések. 

A műszerész részlegnek 
120 cakkozógépet kell az 
idei megrendelések szerint 
elkészítenie. 
Ez a nagy érdeklődés 

szükségessé tette, hogy a 
szövetkezetben átszervezzék 
a gyártást. Ötott Lajos rész-
legvezető újításainak alkal-
mazásával most már 

sorozatban folyik a gyár-
tás, 

egyszerre tíz gépen dolgoz-
nak. Ezzel az előállítási idő 
is csökken. Az eddigi 241 óra 
helyett most 201 óra alatt 
készül el egy gép. 

Ugyancsak a nagy érdek-
lődés teszi szükségessé 

a részleg további fejlesz-
tését. 

A tervek szerint a műsze-
részek új, nagyobb helyi-
ségbe költöznek, s jelentő-
sen növelik az ott dolgozók 
létszámát is. Ezzel az átszer-
vezéssel alkalmassá válik 
majd a részleg arra is, hogy 
a speciális gépek gyártásán 
felül egész Csongrád megye 
összes varrógépátalakítási és 
javítási munkáit elláthassa. 

Eredményes munka a szegedi üzemek 
vezetőinek tudományos tanfolyamán 

A Könnyűipari Miniszté- alapvető biológiai kérdések- feltett kérdéseikkel is ko-

Az épülő Csehszlovákiában 

rium kollégiuma még tavaly kel is, amelyek minden 
szeptemberben határozatot munkavégzést jellemeznek, 
hozott a vállalatok vezető Igy például az izomműkö-
tíolgozóinak továbbképzésé- désre, légzésre, elfáradásra 

moly 
tak. 

érdeklődést tanúsítot-

Természetesen mint min-
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az ősszel, "Munkával foglal- már négy hónapja megkez-
kozó tudományok tanfolya- dödött tanfolyamon bebizo-
ma* cimmel. nyosodott, hogy Szeged nő-

Ilyen irányú és tartalmú ros és a közvetlen környe-
tanfolyamra igen nagy szűk- setében lévő könnyűipari 
ség volt, mert sok olyan üzemek szakemberei öröm-
problémára hívja fel O vál- m-el fogadják az ilyen irá-

tani ismereteket a minden-
napi életben is alkalmazni 
fogjuk, és feladataink elvég-
zése során a műszaki köve-
telmények teljesítésén felül 
a munkában és a munka-
szervezési feladatokban az 

lalatok vezető dolgozóinak nyű Ismeretek terjesztését és munkát^végző embert^ & 

figyelmét, amelyeket eddig hozzászólásaikkal, 
elhanyagoltunk. Igen sok- a 
szor hivatkozunk például a 
tudományos üzemvezetésre, 
a munkaszervezésre, a Tay-
lor-féle "munkatudományos* 
vezetésre. Az elmúlt évek-
ben azonban legtöbbször 
nem alkalmaztuk e rendsze- I 
rek tételeit. Hajlamosak vol-
tunk arra is, hogy ne válasz-
szuk el a kapitalista "mun-
katudományt* a marxista 
"munkagazdaságtantól*. Pe-
dig a kettő között lényeges 
a különbség. 

• • • valamint 
konzultációk alkalmával Pavlovié László 

A marxista munkagazda-
ságtan lényegének megisme-
rését és az életben való al-
kalmazását hivatott ez a tan-
folyam terjeszteni és széles 
körben ismertetni. A marxis-
ta munkagazdaságtan nem-
csak a szervezettség növelé-
sét, a műszaki fejlesztés tö-
kéletesítését veszi figyelem-
be. hanem szocialista rend-
szerünk lényegéből követke-
zően nagy gondot fordít a 
munkát végző emberre. 

A tanfolyam anyagának 
összeállításánál és az elő-
adásokon az emberi munka 
megismerésére igen nagy 
gondot fordítottak és fordí-
tanak. Üzemi szakembereink 
altalában eddig a munkaesz-
közre és a munkatárgyra for-
dítottak nagyobb figyelmet. 
Az emberre viszont sokkal 
kevesebbet. Pedig az üze-
men belüli emberi kapcsola-
tok és az üzemen kívüli lé-
lektani tényezők munkavég-
zésre gyakorolt hatása nem 
kismértékben befolyásolja a 
termelést, az embernek a 
munkában elfoglalt helyze-
tét. 

A tanfolyam anyaga meg-
lehetősen széles körben ki-

Csikostokányt szállít 
Csehszlovákiába 

a Szegedi Konzervgyár 
Sok egyéb külföldi meg- dz feletes csíkostokánybúl 

rendelésnek eleget téve, húsz vagon készül a Kon-
Csehszlovákiába is rendsze- zervgyárban csehszlovákiai 
resen szállít gyártmányai- szállításra. Ezenkívül termé-
ből a Szegedi Konzervgyár, szetesen más árukat is vá-
A szomszédos népi demok- sárolnak. A múlt év végén 
ratikus állam elsősorban a tíz vagon szilvaízt vettek, 
húskonzervek iránt érdeklő- Zöldborsót és sűrített para-
dik. Januárban öt vagon .. . „ , . , , . . . -. dicsomot is rendszeresen húskonzervet vettek at a 
szegedi gyártól. Most pedig szállítanak Szegedről ebbe a 
ugyanebből a gyártmányból, szomszédos országba is. 

KISZ-klub — termelőszövetkezetben 
A sándorfalvi Rózsa Fe- leten termelnek takarmány-

renc Tsz fiataljai KISZ-klu- növényeket: lucernát, répát, 
bot hoztak létre. Egy régi silókukoricát. A vetéstől a 
helyiséget ezer órás társa- betakarításig minden mun-
dalmi munkával varázsoltak Icát a fiatalok végeznek itt. 
újjá. Most végzik rajta az Ha tervük sikerül, négy 
utolsó simításokat s azon munkacsapat egymáSsal ver-
fáradoznak, hogy minél ott- senyben dolgozik majd a 
honosabbá tegyek. Rövidé- magasabb termés-hozamok el-
sen asztalitenisz felszerelést éréséért, 
kapnak s a későbbiekben — 
mint ahogyan anyagi erejük 
megengedi — folyamatosan 
rendezik be. A szövetkezet 
vezetősége segíti ebben őket. 
A KlSZ-szervezet az új gaz-
dasági évben tíz hold földet 
kapott, ahol a fiatalok sa-
ját maguk gazdálkodnak. A 
jövedelem felét osztják szét 
maguk között, a másik fele 
közös célokat szolgál: búto-
rokat vásárolnak klubjuk be-
rendezésére. 

terjed mindazokra a ténye- A Rózsa Ferenc Tsz fiatal-
zekre, amelyeket a modern jai ezenkívül másik érdekes 
üzemvezetésnek feltétlenül és nagy terv végrehajtását 
figyelembe kell vennie. Az tűzték maguk elé. Ugy ter-
erkölcsi és anyagi ösztönzés vezik, hogy védnökséget vál-
szocialista rendszere mellett lalnak az egész közös gaz.-
e helyes kereseti arányok daság takarmánytermelése 
jelentöségenek problémája is felett. Negyven fiatalt, egy 
szerepet kap az anyagban, egész nagy brigádot vonnak 
Megismerkednek a tanfo- be ebbe a munkába s mint-
lyam hallgatói azokkal az egy háromszáz holdas terű- Stróbl Zsigmondnak. 

Kisfaluéi-Stróbl Zsigmond 
a Szovjetunió Művészeti 

Akadémiájának 
tiszteletbeli tagja 

A Szovjetunió Művészeti 
Akadémiája tiszteletbeli tag-
jává választotta Kisfaludy-
Stróbl Zsigmond Kossuth-
díjas szobrászművészt. 

Az erről szóló oklevelet 
V. I. Usztyinov, a Szovjet-
unió magyarországi nagykö-
vete csütörtökön ünnepélye-
sen nyújtotta át Kisfaludi-

Nem túlzás, ha a külföldi 
látogató egyetlen hatalmas 
építkezéshez hasonlítja a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaságot. Üj üzemek, új 
városok és városrészek épül-
tek — de bármelyik l'alura 
is nehezen ismer rá, aki ré-
gen látta. Tíz, vagy tizenöti 
évvel ezelőtt ismerted Cseh-
szlovákiát? Jól ismerted? 
Jobb, ha nem próbálod bi-
zonygatni, mert egy másik, 
eltűnt országot ismertél csak. 

Hiszen a térkép is meg-
változott. Csak a legújabb 
kiadásokon szerepel a Tátra 
csúcsai alatt meghúzódó 
"Arvai-tenger*. a Vág erő-
műsorát tápláló nagy duz-
zasztógát mesterséges tava, 
vagy a hrnói vitorlázók ott-
hona, a knínicei gát, s a 
prágaiak kis tengere a 
Slapy-i gátnál. 

A valóságban már meg-
vannak — csak a térképek-
ről hiányoznak még. 

S mi lesz ezután? 

Naponta egy város 
Csehszlovákiában minden-

ki ismeri »a jövő Baedecke-
rét*, a harmadik ötéves ter-
vet. Ismertetni? Ahhoz negy-
ven oldalas brosúra kell; a 
riporter legfeljebb arra vál-
lalkozik, hogy felvillant egy-
egy képet, s legfeljebb egyet-
len adattal próbálja érzé-
keltetni a monumentális 
terveket. 

Mennyibe kerülne ez? Ki-
számították: egy tízezer la-
kosú város felépítése mind-
azzal, ami hozzá tartozik — 
utakkal, iskolákkal, üzletek-
kel stb. — 210 millió koro-
nába kerül. És ennyi beru-
házás jut a III. csehszlovák 
ötéves terv minden munka-
napjára. 

Nagy részéből természete-
sen nem városok épülnek — 
bár az öt év alatt 482 ezer 
új lakást kapnak a dolgo-
zók. Hogy mi minden épül? 

Erőművek 
Az észak-csehországi bar-

naszénmedencében egy sor 
olyan hőerőművet emelnek 
barátaink, amelyek mind-
egyike két-háromszorosan 
meghaladja az ország jelen-
legi legnagyobb hőerőmű-
veinek a termelését. A 
Moldva és a Vág hullámai-
ból tucatnyi nagy vízierőmü 
termel áramot. Az orliki 
erőműbe építették be a vi-
lágon a legnagyobb eséshez 
készült Kaplan-turbinákat 

Az ifjúság is kiveszi ré-
szét az ország építéséből — 
ez mái' hagyomány, hiszen 
a Barátság vasútvonalától a 
kuncicei Oj Kohóig jó né-
hány nagy építkezés felett 
lobogott az Ifjúsági Szövet-
ség kék zászlaja, amelyet 
ma Kralupyban, a szinte-
tikus kaucsukgyár alapjai 
felett lenget a szél. Mert 
nagy feladatok várják a 
vegyipart is: öt év alatt 
majdnem kétszeresére, de a 
műanyaggyártásban pl. közel 
négyszeresére kell emelnie 
termelését 
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Horni Pocaplyban hatalmas hőerőmű épül. Méreteire 
jellemző, hogy elkészülte után több mint egymilliós la-
kosú város teljes áramellátását ki tudná elégíteni. Fel-

vételünk az építkezés egy részletét mutatja be 

A Szovjetunióból a szocia-
lista országokba vezető olaj-
vezeték egyik végállomásán, 
Pozsony (Bratislava) mellett 
már ma egy jó napi séta 
a Slovnaft olajfinomító épít-
kezésének a körüljárása, ö t 
év múlva évi hatmillió ton-
na olaj érkezik majd ide 
2500 kilométer távolságból! 

Kohókombinát 
Sok kohómű üzemel szerte 

á világban, de 1957-ben ösz-
szesen tíz olyan üzem volt 
közöttük, amely meghaladja 
a Kassa (Kosice) mellett 
épülő Kelet-szlovákiai Vas-
mű méreteit és termelését. 
Egyelőre csak a szakembe-
rek ismerik a tervbe vett 
automatikus üzemelést, és 
az új technológiát jelentő 
acélgyártási módszert, 
amelyhez a világon a leg-
nagyobbak közé tartozó kon-
vertorokat állítanak üzembe. 
A hagyományos Siemens— 
Martin-kemencéknél gazda-
ságosabban készül majd itt 
a kitűnő minőségű acél. A 
kombinát felépülése után 
évi 10,6 millió tonna, vagyis 
egy lakosra számítva 750 ki-
logramm acélt gyárt majd 
a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság. (Összehasonlí-
tásul: 1958-ban Anglia egy 
lakosra számítva 385, Fran-
ciaország pedig 328 kilo-
gramm acélt állított elő!) 

A közelmúlt uial 
a, jövőre 

Nagyszerűk a tervek és 
a múlt évek tapasztalataiból 
következtethetünk a jövőre. 
Csehszlovákia 15 év alatt 
befejezte a szocialista tár-

sadalom alapjainak felépíté-
sét, s Csehszlovákia Kom-
munista Pártjának vezetésé-
vel nemcsak teljesíteni fogja 
a terveket, hanem túl is tel-
jesíti őket, mint ahogy már 
ma is országos mozgalom-
má vált a mezőgazdaságban 
az ötéves terv feladatainak 
négy év alatti teljesítése. 
Gyakorlatilag megvalósítot-
ták a mezőgazdaság szocia-
lista átalakítását — a közel 
90 százalékot átfogó szocia-
lista szektor azt jelenti, hogy 
termelőszövetkezetek gazdál-
kodnak mindenütt, ahol en-
nek megvannak a tárgyi 
feltételei. A fennmaradt kis 
terület a Csehszlovákia túl-
nyomó részét borító hegyek-
re esik, ahol nincsenek meg 
a szövetkezetesítés feltételei. 

Csfíhszlorák-*-mugyar 
együttműködés 

Antonin Novotny elvtárs 
magyarországi látogatása az 
új szocialista köztársaság 
népének üdvözletét hozza 
Magyarországra. És ez az 
üdvözlet nem formális: hi-
szen ebben az évben ün-
nepli a csehszlovák—ma-
gyar együttműködéssel épült 
inotai "November 7* erőmű 
tízéves évfordulóját, Szlová-
kiában pedig tefjes ütem-
ben üzemel a Ziar nad Hre-
nom-i alumíniumkohó, 
amelynek bölcsőjénél a ma-
gyar szakemberek bábás-
kodtak. 

A két baráti ország, a 
Magyar Népköztársaság és a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság egymást segítve* 
kéz a kézben halad tovább 
megkezdett útján: egymást 
támogatva megvalósítani a 
Iegféjlettebb társadalmi 
rendszert, a kommunizmust. 

M. J. 

A Moldván épül Csehszlovákia legnagyobb vízierőmüve, az Őrlik, amely egyben 
Európa egyik legnagyobb vízierőmüve is lesz. A munkálatok már — mint felvéte-

lünk is mutatja — a befejezéshez közelednek 
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