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Típus háló tipus kombinált szoba,
típus konyha,
a termelékenység emeléséért
- 24 H i V I RÉSZLETRE
Megfogadták Rákosi elvtárs utmutatását a Lemezgyárban,

A SZEGEDI UJITOK
a DÉMA ban és a Szegedi
Rákosi elvtárs augusztus
80-án a Nagybudapesti Kibővített Pártválasztmány ülésén
^hangzott beszédeben felhívta az üzemek dolgozóinak
figyelmét a termelékenység
fokozására.
Azóta számos
szegedi üzem dolgozói már
^megjavították munkájukat e
|téren. Ezt úgy érték el, hogy
nem késtek el, nem álltak
meg beszélgetni hosszabb ideig és nem mentek oktalanul
jaz OTI-ba.
A termelékenység emeléséhez nagyban hozzájárult az
ifijítók munkája is.
v
A Lemezgyárban egész éviben augusztus végéig 36 újítást nyújtottak be. Rákosi
elvtárs beszéde után ez a
fzám rövid egy hónap alatt
«7-re emelkedett.
Maurits
László, a gyár vegyésze ismét jelentős újítást vezetett
be, amelyet már alkalmaznak
|s. Mauris elvtárs újítása egy
útor-lécragasztó gép. Eddig
lécragasztást elég körülméyesen végezték el és egy gép
iszolgálása több embert vett
igénybe. Az újítással jelentősen megnővekedett a termelés, felényi munkaerő szükséges a munka elvégzéséhez,
úgyhogy az évi megtakarítása az üzemnek körülbelül
220 ezer forint.

Könnyebb a munka,
csökken az önköltség
Juhász Mátyás elvtárs a
rönkhajalásnál végzett újítárával' is 1jelentős összeget takarít meg a Lemezgyárnak évenként. Újítása előtt a hajalópénhez deszkán csúsztatták a
hatalmas fatörzseket. R több-

Kenderben

mázsás súly csakhamar el
koptatta a deszkákat és cserélni kellett őket. Juhász
elvtárs ezeket a deszkákat
használt vasúti sínekkel cse
rélte ki. Ezzel azt érte el,
hogy a súrlódás kisebb lett,
tehát könnyítette a munkát
és azonkívül költséget is
megtakarított.
De ott van még a Lemez
gyárban Egri István, Juhász
Mátyás, Dani László, Kristóf
Lajos, Futó Sándor különböző újítása, amely jelentős
összeget,
termelésemelkedésf
jelent az üzemnek.

A munkások
biztonságáért
A Szegedi Kenderfonógyárban Kenéz Ferenc segédművezető egy
bal'esetelháritó
készüléket szerelt fel a fonógépekre. A motorkapcsolást
eddig a fonógépek felett vízszintes helyzetben elhelyezett
hosszú rúd jobbra vagy balra tolásával végezték, amelyet egy szög segítségével
rögzítettek meg a z egyik
tartópántnál'.
,
A tavasszal megtörtént,
hogy a szeg elveszett. Az álló
gép alkatrészei közül a szemetet kézzel takarította ki az
egyik munkás. Mivel a gép
nem volt kibiztosítva, az elindult és egy ujját letépte a
munkásnak. Hogy ez többé
elő ne fordulhasson, Kertéz
Ferenc ezt a kapcsolórudat
önműködő biztosítékkal látta
el, amely a kikapcsolás pillanatában - rúgó segítségéve]
meggátolja a rúd esetleges
csúszását. Ezzel az újításával

Egyesül a K§zah?tao!ía!f szakszervezete és a YáOSi
R Magyar
Szakszervezetek
multévt, XVII. kongresszusa kimondta, hogy a szakszervezeti
mozgalomban a szakmai szervezkedésről az ipari szervezkedésre
kell áttérni. E határozat értelmében most kerül sor a közszolgálatban dolgozók két nagy
szervezetének, a Közalkalmazot-

tak Szakszervezetének és a Városi Alkalmazottak Szakszervezetének egyesítésére.
Szegeden kedden a közalkalmazottak és a városi alkalmazottak külön-külön küldöttválasztó közgyűlést tartottak. Mindkét
közgyűlés igen lelkes hangulatban folyt le.

Ujabb nagyszámú
kubikos
és földmunkás csoport kap
elhelyezést
8 DÉFOSz megyei titkárság é 400 munkanélkülit közvelit
ki a mezőhegyes! állami gazdasághoz a cukorrépaszedés és a
kukoricatörés Idejére. R négyszáz főből álló munkacsoportba
eddig kétszázan
jelentkeztek.
Bátaszékre a közelmúltban közvetített ki a DÉFOSz 170 dolgozót. Most ezekhez a munkálatokhoz ls ujabb harminc mun-

kás közvetítése szükséges. Megszűnik a nagyszegedi kubikosok
munkanélkülisége is. Már a közelmúltban többszáz
kubikost
közvetített
ki a
szegedi
DÉFOSz a Kaposvár és környékén folyó földmunkáiatokhoz. Ide
ujabb kétszáz kubikosra
van
szükség és ezideig
mindössze
csak 80 kubikos
jelentkezett
munkára.
.

lerméa^ewiflési íu'aSontóan részesili
bktm vártsiaisyal dolgozó paraszt
Rz Országos Közellátási Hivatal a terménybegsüjtési verseny
kiértékelése folytán a kormány
által felajánlott kétmillió forintból Várostanyán három begyűjtési versenyben résztvevő kisparasztot jutalmazott meg. Mak-

ra Géza, Balogh Györgyné és
Csonka Márton dolgozó kisparasztok részesültek jutalomban,
mert begyüjlési kötelezettségüket gazdasági viszonyukhoz képest a legjobban teljesítették.

jelentősen csökkentette a balesetek számát.
Agócsi Béla a motollatartó
kereteket látta el rugós kapcsolókkal, amelynek segítségével évi 2172 forint megtakarítást ér el.
Megjavul
a nyári szandál
minősége
A Délmagyarországi Cipő
gyárban Juhász Tibor elvtárs vezetett be jelentős újítást, amellyel minőségi javulást értek el.
Ebben az évben a DÉMA.
nyári
szandálcipőgyártásra
volt beállítva. A kapott utasítás szerint készített cipőkre
a pántokat ugy dolgozták rá,
hogy egyszerűen a talp oldalához varrták. A cipőn viselés közben ezek az egyszer
odavarrt pántok bizonyos idő
múlva felszakadtak.
Juhász Tibor elvtárs ez* a
következőképpen
küszöbölte
ki. A pántokat ragasztással
bedolgozta a talpba és egy
varrás helyett kettővel erősítette meg. Ezzel azt érte el,
hogy a cipő élettartama jelen,tősen megnövekedett és
így erős és jóminőségű cipók
kerülnek el a dolgozókhoz.

Már megérkeztek a budapesti ös/i Vájáron kiáilüott
tipus bútorok m ntadarabjai a szegedi Buiorért-hez
Alig egy hónapja alakult a
Bútorértékesítő
NV szegedi kirendeltsége s máris nagy forgalmat bonyolít le az
állami
bútorgyárak és . az
asztalos
kisipari
termelőszövetkezetek
készítményeiből.
A Bajcsi- Zsilinszky-utcai
tágas földszinti és emeleti
helyiségeiben egymás mellett sorakoznak a
szobaberendezések
es egyes
bútordarabok.
A látogatók figyelmét
mindjárt
az
első pillanatban az
ALUFA
bútorok kötik le.
Alumínium
vázra épített, ezüst-barna
szí
nfi szépvonalú íróasztalok, székek. rollós
irodaszekrények,
írógépasztalok
ezek,
amelyek
külföldön, főleg Svájcban
hatalmas sikert arattak és hagy
keresletnek
örvendenek.
Most
belföldön is piacra
kerültek.
T•terelő* külső,
kényei em

célszerűség,

A kirendeltség „slágerei" a
tfjvtsbútorok.
Két nappal
ezelőtt megérkeztek
a btidapesti
öszi Vásáron kiállított
típus
hálók és
kombinált
szobák
mintadarabjai
s az
érdeklődésnek megfelelően,
ezek
töltik
be a termek jórészét. Ezek a
típusbútorok
mhvi kiváló mitiöségi darabok, kizárólag keményfából készültek,
elsőrendű
kidolgozásban s messze
felülmúlják a magánvállalkozók
által készített bútorokat. A tetszetős külső mellett, a. praktiRövidül
kusság, célszerűség,
kényelem
az elkészítés ideje lebegett tervezőik szeme előtt
s e szempontok az új tlpusso'Dudás Mihály elvtárs a pa- rozatokon már szépen
érvényerafa köztalp csiszolásához: gépet szerkesztett, flzelött a parafatalpcsiszolást kézzel, hosszú
ideig. fárad táros munkával végezték. Most Dudás elvtárs ezt
a
műveáo'ct
rrjagakészítette
gépjével végzi el
lényegesen
rövidebb idő alatt.
könnyebb
munkával és a gyárnak 7550
(Üzemi tudósítónk
jelenti)
forintot tskiairít meg
évente.
Az egyetem műszaki osztáUjitásá/t másik három gyár ts lyához tartozó dolgozók Rákosi
áitvette, amellyel
je'.cntősch
megnövekedett a tenmelés és elvtársnak a termelés kérdéseietem.es összeget tesz ki az ön- vel foglalkozó beszéde után üzeköltség csökkentésénél elért fo- mi értekezleten kötelezettséget
rintok száma.
vállallak, hogy a
hároméves
Ezekből aiz újításokból lát- terv sikeres befejezése érdekészik az, hogy ee újítók megfo- ben termelésüket 10 százafékgadják Rákosi elvtárs szavait kai emelik, az anyagfelhasznáés a maiguk munkájával is hoz- lást 5 százalékkal csökkentik s
zájárulnak a
termelékenység a munkafegyelmet megszilárdítemelkedéséhez.
ják.

sülnek.
számára

Valóban a
dolgozók
készült bútorok
ezek.

Elemit lap
A típus hálószobák

közül

ki-

emelkedik egy világos színű,
cseresztlye hálószoba és egy

másik ugyan csak
világos, de
tölgy hálószoba.
Akik inkább
a kombinált szoba megoldásnak
a hivei, azok
számára sötétszínű kombinált szobák
készültek. Egy kombinált szoba
kétvagy egyszemélyes,
fehérneműtartós, epedás heverő bői, nagy
háromrekeszes
ruhaszekréruykülön ágynemütartó
alacsonyabb szekrényből és még egykét darabból áll.
A típusháló és
fcomb'nált
szoba mellett már típus konyhabútort is gyártanak. Itt
is
elsősorban a célszerűség
szempontja érvényesült
a
kivitelezésnél: azbeszt és eternit lapok
borítják az asztalt.
£• mindenki
megvette0
Mindezeket
a
típusbútorokat
egyenkint is meg lehet
vehni,
A dolgozók a
típusbútorokat
OKA-ufalvánura
24 havi részletre is megvásárolhatják.
A
minden dolgozó már
megveheti.
A fényes, politúros
kiv'telú
bútort kedvelőknek
a BÚTORÉRT a Faipari munkások
termelő szövetkezete
által
készített hálószobákat tartja
raktáron. Ezeknél az egyes szobák
még a típusbútornál
is olcsóbbak.
Csak — részletre
nem
kaphatók. Előterjesz'és
történt
a BÚTORÉRT részéről az illetékes szervekhez, hogy
ezekre
a bútorokra is kiterjesszék
«
részletfizetési
akciót.

Az egyetem dolgozói
versenyt indítottak a hároméves terv
sikerének előmozdításéra

Megválasztották
szil fii munkaközösségek
uj vezssfiii

A műszaki osztály dolgozót
munkaversenyükke',
felajánlásaikkal nagy mértékben hozzájárulnak, hogy a klinikák és intézetek épületeit, felszereléseit
még fokozottabb
mértékben
helyreállítsák s igy a klinikákon minél több beteg gyógyulást nyerjen és az egyetemen a

A hét elején az összes mngyszegedi iskolákban megtartották
a [anévelőlti szülői értekezleteket, melyeken az aktuális kérdések megtárgyalása
mellett
megválasztották a szülői munkaközösségek u j vezetőit. Ebben
az évben a tanulóifjúság szociális összetételén kívül jelentős
mértékben megjavult a szülői
munkaközösségek vezetőségének
(Tndóritónk jelenti)
összetétele is a szegcdi iskofl Magasépítést NV szegedi
lákban. Munkás- és
paraszt- dolgozói a Párt és Rákosi elvasszonyok kerültek a munkakö- t á r s utmutatása ngomán fokozösségek élére.
zottabb mértékben
igyekeznek

kuiatő- és oktatómunka
zökkenő nélkül folyhasson.
Az egyelem műszaki dolgozói
határozaiukat tudomására hozták az egyetem többi osztatta
dolgozóinak is. Most az egyetem gazdasági igazgatóságának
különböző osztályain szolgálatot
teljesítő fizikai és szellemi dolgozók több csoportja bejelentette, hogy csatlakozik a versenyhez s a maga részéről is
konkrét felajánlásokat tesz.
A
központi varroda
elhatározta,
hogv a normát ezentnt 10 százalékkal túlteljesíti, az egyéni
felelősség elvét minden vonalon
alkalmazza, a munkafegyelmet
szilárdítja. A betegnyilvártartísi
és ápolási di) osztályon dolgozók is bejelentették, hogy konkrét célkitűzésekkel csatlakoznak a műszakiak mozgalmához.

Á szegedi építőmunkások

a hároméves

Falusi

röntgen-laboratóriumok
a Szovjetunióban

Az egészségügyi intézetek éa
intézmények hálózata a Szovjetunió falvaiban évről-évre terjed. Ezzei együtt a Röntgen-laboratóriumok száma is növekszik ugy, hogy a lvovi terület
falvaiban jelenleg 24 Röntgenlaboratórium működik.

A lvovi területi Röntgen-állomás szakemberei rendszeresen
kiutaznak a körzetekbe, ahol a
falusi
Röntgen-laboratóriumok
dolgozóival
megbeszéléseket
folytatnak és betegvizsgálatokat
tartana*

iérvért

megjavítani a munkájukat. Kiszélesítették a brtgádmozgalmat.
Célul tűzték ki a teljesítményszázalék emelését s a stmaórák
és a selejt minimumra csökkentését. fl gépeket a legjobban kl
akarják használni,
takarékoskodnak az üzemanyaggal.
Üzemükön belül kiszélesítették
mind a szakmai, mind a politikai
nevelést, fl múltban elképzelhetetlen volt, hogy női szakmunkás
is legyen az építőiparban. Ma
már több női tanuló és átképzés
dolgozik, fl szegedi épllőmunKésok igy segítik elő a hároméves terv győzelmes befejezését
(Sümegi Ferenc, f

