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a Könnyűipari Minisztériumnak 
Sok gonddal, bajjal kezdő-

dött az év a profilváltozás 
miatt a Szegedi Ruhagyár-
ban. Hatodik hónapja bir-
kóznak, küszködnek már a 
problémákkal. Az első hóna-
pok munkájára az is bénító-
an hatott, hogy igen nagy-
mérvű volt az influenzajár-
vány az üzemben. Ezért a 
tervteljesítés „döcögött". Az 
ú j profillal együtt a testvér-
vállalatoktól 250 varrógépet 
kaptak. Enyhén szólva igen 
rossz állapotban. Mire ezeket 
üzemképessé toldozgatták-
foldozgatták, sok „mérget 
nyeltek" a szerelők s ideges-
kedtek a munkások is, míg 
„berázódtak" ezek a masi-
nák. Hetekig-hónapokig kér-
ték, követelték a géphez ér-
tő műszerészek segítségét. 
Ha pedig nem jött azonnal 
szidták még azt is, aki a pro-
filváltozást kitalálta s ezeket 
a gépeket Szegedre küldte. 

Hogy elejét vegyék 
a későbbi bajnak 

Az üzem karbantartó rész-
legének dolgozói valósággal 
a munkaszalagok patronálói 
voltak. A műszerészműhely-
ben 11 ember helyett többnyi-
re csak ketten-hárman dol-
goztak. Nem csoda, hogy ösz-
szecsapott a hullám a TMK 
terv teljesítése felett. A gép-
munkásokat anyaghiány s a 
rossz gépek bosszantották, a 
vezetőket a tervteljesítés iz-
gatta. A gépek tervszerű ja-
vítására kevés erő jutott. A 
karbantartás elhanyagoló-
dott, pedig erre még nem volt 
példa a Szegedi Ruhagyár-
ban. A Szputnyik szocialista 
brigád, hogy elejét vegye a 
későbbi bajnak, meghányta, 
vetette a dolgot. 

— Nagy kára származna az 
üzemnek abból, ha elmarad-
na a tervszerű megelőző kar-
bantartás, a szükséges kis-
és nagyjavítás — kezdte 
mondanivalóját Hetesi Ist-
ván, a brigádvezető. 

Ne maradjon el 
a gépkarbantartás 

— Tudjuk — hagyták hely-
bek a többiek, s hozzáfűzték 
mit javasolnak, s mit vállal-
nak, hogy megelőzzék a bajt. 
Papírra is vetették vállalá-
sokat április 4, hazánk fel-
szabadulása tiszteletére. Egy-
más után sorakoztak a nevek 
a brigádnaplóban: Gödi Jó-
zsef, Hetesi István, Dobai Jó-
zsef, Lőricz János, Dani Ist-
ván, Dékány Lajos, Bubori 
Lajos. Mindenki odaírta ne-
ve mellé, hogy hány gép ja-
vítását vállalja társadalmi 
munkában, hogy segítsenek 
a vállalaton, ne maradjon el 
a szükséges gépkarbantartás. 

Vállalásukról nem szóltak 
senkinek, csak már akkor 
közölték min mesterkednek, 
amikor már szinte valameny-

nyien teljesítették vállalásu-
kat. A feszabadulás ünnepe 
előtt tartott termelési ta-
nácskozáson munkatársaik a 
szalagokon dolgozó emberek 
nagyra értékelték segítőkész-
ségüket, munkájukat, ezen 
belül a társadalmi munká-
ban végzett gépjavításokat 
is. Egyhangúan ítélték oda a 
szocialista brigád kitünteté-
seként 3v. oklevelet és az 
üzemi vándorzászlót. 

Meg volt szorulva 
a gyár 

E szép elismerésen fellel-
kesülve elkészítettek még 
egy speciálgépet is, társadal-
mi munkával amit ugyan-
csak utólag jelentettek be. 
Ezzel aztán pontot tettek ma-
guk részéről a társadalmi 
munkában végzett gépjavítá-
sokra. Többen már tíz éve 
dolgoznak ebben az üzem-
ben, azt mondják ilyesmire 
még nem került sor, de most 
meg volt szorulva a gyár, hát 
segítettek. Ügy hiszik szoci-
alista brigádtagokhoz méltó-
an helyesen cselekedtek. Ez-
zel egyetértettek a vállalat 
vezetői is, a pártszervezet, a 
szakszervezet is. De nem így 
a minisztérium revizorai. 

Három hétig tartó üzemi 
vizsgálat után megállapítot-
ták, hogy a karbantartási lét-
szám a Szegedi Ruhagyárban 
az elmúlt év első negyedévé-
hez viszonyítva 12 fővel 
emelkedett, ennek ellenére az 
idei első negyedévi TMK-ter-
vet csak társadalmi munká-
val tudták teljesíteni. A vál-
lalat felettes szervei most 
igazoló jelentést kérnek. Ez 
tudomására jutott a brigád-
nak s a meglepő hír után 
röpgyűlést tartottak. Felhá-
borodott hangon mondották 
el, hogy ha még ebbe is bele- írtam a véleményüket, mint 
kötnek, akkor gátolják a bri- az ő igazoló jelentésüket, 
gád öntudatbeli, szocialista - Hátha elolvassál; majd a re-
fejlődését. vizorok is, a minisztérium 

— A dolgozók azért zaklat- illetékes képviselői, mert ér-
tak bennünket, mert rosszak demes ezen elgondolkodni. . . 
voltak a gépek, ö k dolgozni 
akartak. Mi segítettünk ne-
kik is, de a vállalatnak is — 
mondja Hetesi István; a bri-
gádvezető. 

Segíteni akartunk 
— Bajban voltunk és segí-

teni akartunk. Ez a szocialis-
ta brigád kötelessége — fűz-
te hozzá Dani István. 

— Dicséretet érdemelnénk, 
nem pedig azt, hogy igazoló 
jelentést kérjen a miniszté-
rium társadalmi munkánkról 
— mondotta Gödi József. 

A brigád többi tagjai is azt 

kérdezték, vajon miért ba j 
az, ha szorult helyzetben, 
társadalmi munkában gépe-
ket javítottak. Megpróbál-
tam választ adni kérdése-
ikre: 

— Társadalmi munkában 
lehet csinosítani a parkot, 
építeni a röplabdapályát és 
minden olyat csinálni, ami 
az emberek szórakozását, 
kulturális igényét elégíti ki, 
ami szépíti az üzemet, a vá-
rost stb. De viszont a társa-
dalmi munka alapvető félre-
értése termelőmunkát végez-
tetni, vagy termelőberende-
zést készíttetni. 

Erre aztán lett hadd el 
hadd. 

— Nem vagyunk mi olyan 
emberek, akiket csak úgy 
kényszeríteni lehet társadal-
mi munkára. Mi ezt önként 
vállaltuk — mondja Lőrincz 
János. Nem is tudjuk mit 
gondoljunk azokról, akik eb-
ben hibát látnak. 

Érzéseink szerint 
cselekedtünk! 

Még hosszan sorolták ér-
veiket, amellyel bizonygat-
ták, hogy szocialista öntu-
datból tették amit tettek és 
mélyen sérelmezik, hogy ezt 
a minisztérium részéről szó-
vá tették. 

— Nem bánjuk akármit is 
írnak a vállalat vezetői az 
igazoló jelentésbe — mond-
ták — mi kitartunk eredeti 
vállalásunk mellett és hisz-
szük, hogy jót cselekedtünk. 
Lehet, hogy mindezt az író-
asztal mellől másként l á t j á k 
emberek, ezt nagyon sajnál-
juk. Mi (érzéseink szerint 
cselekedtünk. 

Véletlenül voltam hívatlan 
részvevője a rögtönzött bri-
gádértekezletnek. Nem kér-
tek rá, hogy legyek a jegy-
zőkönyv-vezetője. Röviden le-

bö!készült a nyári munkára a baktói Felszabadulás 
és az új szegedi Rózsa Ferenc Tsz is 

A szegedi határban is madhasson fönnakadás a kö- Hajdú László, a Felszaba-
megkezdődött az aratás. A zös munka szervezetében. dúlás Tsz mezőgazdasza ei-
Táncsics Tsz fehértói terű- A baktói Felszabadulás mondta, hogy a héten De-
leién két kévekötő-aratógép Tsz vezetősége jókor kidől- fejezték az összes időszerű 
vágta le az 50 kataszteri gozta a nagy nyári munka növényápolási munkákat. A 
hold őszi árpát. A gépek hét- ütemtervét. Megbeszélték azt kukoricát már harmadszor 
főtől a röszkei határban levő a brigád- és munkacsapat- is kapálták, s 540 kataszteri 
ösziárpa-táblán folytatják a vezetőkkel is, úgyhogy min- hold területet öntöznek al-
munkét. Megkezdték a ga- den ember tudja majd a landóan. Az őszi arpa es a 
bona aratását a járás több maga föladatát. kofán beérett San Pastore 
szövetkezeti gazdaságában. A szövetkezetnek a Sán- fa j tá jú intenzív buza arata-

Nagy Pál 

Munkában az aratógép a Táncsics Tsz-ben. Kovács Ferenc, a Dorozsmai Gépállo-
más traktorosa és az araiógép kezelője, Szögi József 20 kataszteri hold őszi árpát 

aratott már le 
Próhaaratást tartottak a bak-
tói Üj Élet Tsz-iben, s a 
szatymazi Szabadság Tsz 
ősziárpa-tábláin is megkez-
dődött a nagy munka. • 

Szemveszteség nélkül 
A termelőszövetkezetek 

mindenütt felkészültek az sa érdekében a gépállomás 
aratásra. A szegedi szövet- kisegítő kombájnokat is ad 
kezeti gazdaságok igazgató- a tsz-nek. A nagy hozamú 
ságai külön aratási ütemter- olasz búzafajta kalászából 
veket dolgoztak ki, hogy a ugyanis, ha beért, rendkí-
nagy munkák idején ne tá- vül gyorsan kipereg a mag. 

dorfalvi Gépállomással van sával kezdődik a nagy mun-
szerződése, amely szerint a ka a jövő hét derekán, ösz-
gépállomás két kombájnt és szesen 1 ezer hold gabona, 
egy kévekötő-aratógépet biz-
tosít a baktói gazdaság szá-
mára. Ezenkívül megállapod-
tak abban is, hogy az őszi 
árpa és a San Pastore faj-
tájú búza mielőbbi learatá-

átadták e kiváló és érdemes orvos, 
illetve gyógyszerész kitüntetéseket 

Immár évtizedes szokás- vács Júlia gondozóintézeti 
nak megfelelően szombaton, szakfőorvos. 
Semmelweis Ignác születé- Érdemes orvos kitünte-
sének 144. évfordulója al- tést kapott: Dr. Buday Mar-
kalmából a Semmelweis- git gondozóintézeti szakfő-
teremben rendezett ünnepsé- orvos, Szeged, dr. Révész 
gen. átadták a kiváló és ér- István körzeti orvos, dr. 
demes orvos, illetőleg kiváló Szegvári Menyhért egyetemi 
és érdemes gyógyszerész ki- adjunktus, 
tüntetéseket. Kiváló gyógyszerész kitün-

Dr. Doleschall Frigyes tetést kapott dr. Nóvák Ist-
egészségügyi miniszter ün- ván egyetemi tanár, míg 
nepi beszédében elmondotta, Szentessy István gyógyszer-
hogy 1952 óta mintegy 1000 tárvezető érdemes gyógysze-
orvos részesült kiváló, ille- rész kitüntetésben részesült, 
tóleg érdemes orvos kitün- ' A kitüntetett orvosok ne-
tetésben. Ez mutatja, hogy vében dr. Csépai Károly 
a magyar orvosok közül na- budapesti kórházi osztály-
gyon sokan dolgoznak Sem- vezető főorvos, a gyógysze-
melweis Ignác szellemében, részek nevében dr. Nóvák 
az ő kötelességtudásával és jutván, a Szegedi Orvostu-
fáradhatatlan kutató tevé- dományi Egyetem gyógysze-
kenységével. részkari dékánja mondott 

Beszéde végén dr. Dole- köszönetet, majd dr. Szabó 
schall Frigyes átnyújtotta a Zoltán, az orvos-egészség-
kitüntetéseket. ügyi dolgozók szakszerveze-

Megyénkből az alábbiak tének elnöke köszöntötte a 
részesültek kitüntetésben: szakszervezet nevében a 

Kiváló orvos kitüntetést kiváló és érdemes orvoso-
kapott: Dr. Jancsó Miklós kat, illetőleg gyógyszerésze-
egyetemi tanár és dr. Ko- ket. (MTI) 

Éjszakai műszak 
A SZÉCHENYI TÉBEN 
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Aszfaltozok, akik a várost szépítik 
Sokan panaszkodtak Sze- nagyrészt aszfaltozással töl- — Formájában teljesen 

geden az elmúlt héten a nagy tö t t Munkájáról nem kis el- vissza kell állítanunk ere-
hőségre, a Klauzál téren el- ismeréssel beszélt Dóczi deti alakját — kapjuk a 
helyezett hőmérő 34 Celsius András munkavezető. választ az aszfaltozóktól Az 
fokot is gyakran mutatott. S — Bózsó Mihályra a leg- első terv szerint ugyan ter-
a Széchenyi téren pedig a kényesebb, legnagyobb kö- veztek a lámpaoszlopok va-
tűző napon 200—220 fokos rültekintést igénylő munkát nalában három-négy méter 
aszfaltot terítettek az útépí- is nyugodtan r á lehet bízni, széles parksávot, de a gya-

. . . _ . . korlatnál kiderült, hogy cr-Mire megvirrad re nincs szükaég ez 

Józó Zoltán, a váltóbrigád f*m af a d
1- érdemes megem-

vezetője "fiatalabb- a szak- L'í e n i ó _ h o g y . a v a r o s i t a 

tők. A Köztisztasági Vállalat 
útépítő részlegének dolgozói 
dacoltak az időjárással. 

Az adott szónak 
megfelelően 

Az útépítőket hajtotta 

mában. A felszabadulás után nácsháza stílusának megfe-
átképzősként szerzett szak- l e l 6 e " , a h á z , e l .5 t t gránit 
munkás képesítést. Tudása szegélykövet építettek be. 
nagyszerű. Vagy, ahogy a A közlekedés biztonságáért 

vállalt kötelesség: teljesíteni szakemberek teszélnek róla: a z átkelőhelyeket fehér asz-
az ígéretet, július 20-ra, a "ismeri az aszfaltot, állja az falttal jelöljük meg, csak 
szabadtéri játékok kezdetére időjárás viszontagságait-. arra varunk, hogy megkap arra várunk. 
elkészülni az agymillió fo- Bózsó Mihály brigádja má- j u £ . m á r v a g r ? a f e I , é p a 8 Z" 

virradóra már felterítette falthoz szukseges alapanya-rintos Széchenyi téri felújí- ra virradóra már felterítette 
tási munkával Erre gondol- a masztikátor tartalmát, a g 

tak akkor is, amikor a né- forró aszfaltot. Rövid pihe- Beszélnünk kell azokról 
hány percnyi szünetben leto- nőre felegyenesednek, kifúj- is, akik jórészt nappal dol-
rülték arcukról a verejtéket, ják magukat, vagy ahogy goznak, akik előkészítik az 
s jót húztak a friss vízből. tréfásan mondják: "Várako- aljazatot az aszfaltozóknak. 

Adott szavuk megtartásá- zási álláspontra helyezked- Nyerges István kubikos-
ért nemcsak a meleggel vete- nek-. Ugyanis a masztiká- brigádja is mindent »bele-
kedtek az útépítők. A kétszer tor, amely a dorozsmai úti ad-, hogy rajtuk se múljon 
11 tagú aszfaltozó brigád ha- telepről hordja a megfele- az ígéret teljesítése, 
dat üzent a sötétségnek is. lően elkészített, megfőzött . , , 
Váltott műszakban, este 6-tól forró aszfaltot, nem jár fo- ÓT megericezilc az 
reggel 6-ig is teritik, simítják lyamalosan hanem az egyik mMztikator az asz-
az aszfaltot a Széchenyi té- adae megérkezésétől a má- faltadaggal. Pár perc mul-az aszfaltot a Széchenyi té- adag megérkezésétől a má' 
ren. A múlt héten Józó Zol- sikig 
tán, e héten pedig Bózsó Mi- készenléti idő van 
hály 11 tagú brigádja volt 
az éjszakás. Érdemes mind- Hogy szebb legyen ... 
két brigádvezetőt kicsit kö-
zelebbről is megismerni. De használjuk ki az időt, 
Bózsó Mihály napégette, ke- érdeklődjük meg. milyen is 
ménykötésű ember. Meged- lesz a Széchenyi tér arcula- Széchenyi tér. 
vette a harminc év, amelyet ta a felújítás után? Horuczi Lászlóné 

bizonyos várakozási, Yf o n « a a . f o r r ó 

' faltot, de ezt mar a váltó 
műszak emberei, a Józó-
brigád teríti egyenesre, hogy 
minél szebb legyen a sza-
badtéri játékok idejére vá-
rosunk egyik büszkesége, a 

600 kataszteri hold búza és 
400 hold őszi árpa vár ara-
tásra. A 600 hold búzából 
400 kataszteri hold. intenzív, 
nagy hozamú bűzafajta, 
szovjet Bezoeztája és olasz 
San Pastore faj tá jú. 

Segítenek a gépek 
A mezőgazdász elmondta 

azt is, hogy az idei aratás 
könnyebbnek ígérkezik a ta-
valyinál. Nincs dőlt gabona, 
könnyebben dolgoznak majd 
a gépek mindenütt. 

Géppel akarják learatni az 
idei termést az újszegedi Ró-
zsa Ferenc Tsz-ben is. 400 
kataszteri hold gabonájukból 
180 hold a búza, a többi őszi 
árpa. If j . Szirovicza Pérter 
növénytermesztési brigádve-
zetőnek az a tapasztalata, 
hogy az Idei kedvezőtlen 
időjárást a külföldi nagy 
hozamú bűzafajtáknál sok-
kal jobban bírták a hazai 
szokvány fajták. 

Szorgalmasan 
Az újszegedi szövetkezeti 

gazdaság felkészült az ara-
tásra. Nem kötöttek szerző-
dést gépállomással, hiszen 
három ara tógépjükkel köny-
nyen le tudják majd aratni 
a 400 hold kalászost. Az ara-
tógépekét a tsz kovácsműhe-
lyóten teljesen rendbehozta, 
kijavította már a két min-
dent tudó kovács, Joszt Jó-
zsef és Kovács Vendel. Elő-
reláthatóan ők la a jövő hét 
közepén kezdik meg az ara-
tást a Maro6tőben levő táb-
lájukon. Itt mintegy 10—12 
holdon kézi kaszával kell 
majd aratni, a földben eset-
leg bennhagyott tuskók miatt. 

Az időszerű növényápo-
lási munkákat ők Is befeje-
zik az aratás kezdetéig. Má-
sodszor kapálják már a ku-
koricát megkapálták a 12 
hold takarmányrépát és a 10 
kataszteri hold hagymát is. 
Most a 30 kataszteri holdas 
dinnyeföldön dolgoznak a 
kapások. Ha az idő kedvez, 
szép jövedelmet hoz majd ez 
a 30 hold sárgadinnye. 

Mindkét tsz-ben jól. lel-
kesen dolgozik a tagság. A 
Rózsa Ferenc Tsz gazdái a 
tavalyi keserű tapasztalato-
kon okulva, idén becsülettel 
megfogták a munka végét, 

e. L. 


