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A Bútorgyár vezetősége számolja tel 

az egészségvédelem lerülefén a még meglévő Hiányosságokat 
1 Népi demokratikus kormányunk 
a dolgozók egészségvédelméről is 
gondoskodik. Horváth Marion elv-
társ pártunk Központi Vezetősé-
gének június 27—28-i ülésén mon-
dott beszédében hangsúlyozta, 
hogy a munkavédelem elhanyago-
lása a termelésre is káros és ebben 
a munkásosztálytól való elszaka-
dás tüneteit láthatjuk egyes veze-
tőinknél. 

Javult az egészségvédelem 
'A Szegedi Bútorgyárban néhány 

hónappal ezelőtt foglalkoztunk az 
egészségvédelem kérdésével. Ak-
kor a vállalat vezetőségének nem-
törődömsége. hanyagsága miatt 
egészségtelen munkahelyen, öltö-
zö, ebédlő nélkül voliak a dolgo-
zók. Most azonban már megálla-
píthatjuk, hogy lényeges javulás 
van ezen a téren. Biztosították a 
poliiúrozóknak a denaturált 6zeszt, 
amellyel a munka befejezte után 
az elhasznált levegőt. A pácolók-
Í6 kaptak már védökezlyút. Azok-
ban a helyiségekben, ahol az c-ny. 
vezés, politúrozás van, oM rend-
szeres szellőztetéssel távolítják el 
az elhasznált levegőt. A pácolok-
nál pedig ventillátor segítségével 
cserélődik a levegő. A gépek mel-
lett dolgozók védőruhát, s ahol 
szükséges, védőszemüveget is kap-

tak. Azonban itt abban mutatko-
zik hiba, hogy nem mindenki ve-
szi igénybe az egészségvédelemre 
szolgáló eszközöket, 6 azzal u jel-
szóval, hogy „akadályoz a munká-
ban" — félreteszi. 

Méfr mindig akadnak 
hiányosságok 

A gépnél dolgozók egészség-
ügyi oktatásban is részesülnek, fel-
hívják figyelmüket az egészség-
védelem fontosságára. Azonkívül, 
hogy biztosítják a dolgozóknak a 
védőeszközöket a munkájukhoz, 
rendbehozták az öltözőt, az ebéd-

| löt is, részben az egyes munkahe-
lyeket is. Azonban még igen ko-
moly munka vár az üzem vezető-
ségére. Először is sürgősen keresni 
kell a most még udvaron dolgo-
zók részére olyan helyet, ahol 
esőtől, hidegtől védve végezhetik 
munkájukat. Továbbá a különböző 
műhelyekben ki kell küszöbölni a 
még meglévő hiányosságokat, ame. 
lyek abban mutatkoznak meg. hogy 
a falak nincsenek bemeszelve és 
nem mindenütt tiszták a helyisé-
gek. Ez vonatkozik a WC-re is és 
az udvarra, mert e téren még nem 
történt változás és így az előírt 
követelményeknek nem felelnek 
meg. i i 

A műhelyek kimesze'.ése, azok 
tisztántartására ls nagy figyelmet 
kell, hogy fordítson a vállalat veze. 
tősége. De figyelembe kell vennie 
azt is, hogy az üzemi orvos számá-
ra egy állandó helyiségre van szük-
ség. mert az üzemi bizottság iro-
dája nem alkalmas rendelőnek. 
Ezen a helyein nem áll módjában 
hogy megvizsgálja a beteg dolgozót 
így nem is tud eleget tenni a köte-
lességének. Az üzemi fürdőt is ha-
marosan létre kell hozr.i, hogymeg-
fürüdve, tisztán távozhassanak napi 
munkájuk végeztévol a dolgozók az 
üzemből. 

J a v í t s á k k i a h i b á k a t 

Az ellenőrzés terén is mutatkoz-
nak hiányosságok. Az üzemi bizott-
ság munkavédelmi felelőse sűrűb-
ben látogassa a műhelyek dolgozóit 
és az egészségvédelem szempontjá-
ból is meg kell, hogy követelje tő-
lük, de a vállalat vezetőségétől is, 
hogy betartsák az egészségvédelem-
re vonatkozó rende'kezéseket. 

Ha a fent mutatkozó hiányossá-
gokat a Bútorgyár vállalatvezotösé-
ge, üzemi bizottsága a dolgozókkal 
karöltve kiküszöböli, akkor niind 
mennyiségileg, mind pedig minősé-
gileg emelkedik majd a termelés és 
nem történik meg a béralap túllé-
pése. 

Miért dolgozik jobban a mindszenti gépállomás, 
mint a dorozsmai? 

| A b i s k í m c l a r o z s n i a i gépáV 
lomás 

eredménytábláján nagyon lassan 
kúsznak felfelé az őszi teljesilmé-[ 
nyeket mutató oszlopok. Már ok-
tóber végefelé járunk, de a gépál-
lomás csupán 24.5 százalékban tel-
jesítette öszi tervét. A gépállo-
mások megyei versenyében a 19. 
helyen kullog, s csak egy h3jszál 
tartja, hogy nem a legutolsó 

Hogyan lehet az, hogy a dorozs-
mai traktoristák ilyen szégyenle-
tesen lemaradtak? 

A gépállomás lemaradását a ve-
zetésben mutatkozó súlyos hibák 
okozzák. A volt igazgató4. Lukács 
Andrást visszaélése, hanyagsága 
miatt a központ már több hónap-
pal ezelőtt leváltotta. A gépállomás 
jelenlegi vezetősége azonban nyil-
ván úgy gondolja, hogy ezzel rend-
be is jött minden és a hibák sa. 
ját maguktól megszűnnek. Németh 
József elvtárs, poli'iikai helyettes 
a lemaradás egyik döntő okául 'a 
gépállomás régi tartozásait, a „sor-
baállitot! inkasszókat" rója fel. 
Lukács András volt igazgató ugyan-
is sokkal többet költött, mint amire 
kerete volt. 

— Még most sincs pénzünk — 
szomorkodik Németh elvtárs. — 
Nemrégiben még a karbúot se tud-
tuk kiváltani, pedig nagyon kellelt 
volna a gépjavításhoz... 

A gépállomás vezetősége ahe-
lyett, hogy a régi tartozásoknak az 
ügyé4 tisztázná, tehetetlennek bi-
zonyul és csak a kezét tördeli. 

A gépállomáson nagyon kevés 
gépnél van két műszak, pedig az 
sokat segítene a lemaradás meg-
szüntetésében. A két műszakot is 
a „pénzhiány" gátolja meg. 

— Égők, foglalatok kellenének a 
gépekre, hogy éjtszaka világítsa-
nak, de nincs rá anyagi fedezet, — 
siránkozik Kubai László főgépész. 
Arról persze nem beszél, hogy az 
ötlet, a leleményesség ég a szer-
vező erő is hiányzik a gépállomás-
ról. 

A két műszakot maguk, a trakto-
risták is elleneztekI — haszonlesés-
ből, illetve a felvilágosító munka 
hiányában. Nagy Antal és Rózsi 
Imre DISZ vezetőségi tag néldául 
elmarta az erőgéptől Baráti Lász-
lót, hogy nyújtott műszakban dol-
gozhassanak és többet keressenek. 

Hátráltatja az őszi munkák tel. 
je6üését a sok gépállás is. Októ-
ber 6-án például egyszerre négy 
gép állt a 6zegedl határban hen-
gerfejrepedés. röpsúlytartótörés és 
más hibák miatt. 

A tervteljesitést hátráltatja egyes 
traktoristák fegyelmezetlensége is. 
Vannak, akik például hétfői napo-
kon csak 9 órakor kezdenek mun-
kához. A gépállomás vezetősége 
ezekért a fegyelmezetlenségekéit 
még nem büntetett meg senkit. 

Á brigádvezetőknek naponta 

minden gépei meg kellene látó-' 
gatniok, de ők is fegyelmezetté-
nek és előfordul, hogy egyik-másik 
gépet több napon át nem keresik 
fel. Nem is tudják ellenőrizni ez-
által a teljesítményeket. Verseny-
ről se nagyon beszélhetünk itt. 
Mindössze egy-két öreg trakterista 
kötött versenyszerződést, a fiata-
labbak nem, pedig a dolgozók zö-
me fiatal. 

A politikai munka Szintén hiá. 
nyos. A traktoristák között kevés 
a párttag, mindennek ellenére B. 
Szabó József párttitkár elv'árs és j 
maga a pártszervezet 6em sokat j 
törődik a DISZ-fiatalokkal, mint a 
párt utenpótlásával. A pártszerve-
zet elnézi azt, hogy DlSZ-tökár 
már két hónap óta nincs és cséplés 
óta nem tartottak DISZ-gyűlést. 

Mindezek a hibák magyarázató4 

adnak arra, hogy miért van jelen-
leg a dorozsmai gépállomás a ti. 
zenkilencedik helyen. 

| A m i n d s z e n t i | gépállomás 
a múltban 

a gyengébb gépállomások közé 
tartozott. Tavaszi tervét csak 951 

százalékban 'teljesítette, de a nyá-1 

ron is elmaradt a munkákkal. Most I 
az ősszel azonban összeszedte ma-
gát és már 50.3 százalékban tel-
jesítette őszi előirányzatát. A gép-
állomás vezetöi, traktorosai jói 
felkészültek a munkákra, pontos' 
tervet dolgoztak ki az öszi idényre, | 
végrehajtották a gépek karbantar-
tását. Ennek következtében gép-
állás. műszaki kiesés alig fordult 
elő. Ha mégis valami hiba előadó, 
dik, kinn, a helyszínen megjavít-
ják a gépet. A gépállomás vezető-
sége minden brigádterületre egy 
szerelőt küldött ki, aki állandóan 
kin4 tartózkodik a területen és se-
gítségére van a traktoristaknak. 

— Gépeink két műszakban dol-
goznak — , mondja Adorjányi Kál-
mán elvtárs igazgató. 

— A gépekhez a lámpctoqlahdo-
kat Iából készítettük el, a szükséges 
égőket pedig Szegeden vásárol-
tuk meg. Egy égő még 20 forintba 
se került —, magyarázta SárJa Ist-
ván helyettes fögépész, aki egé-
szen fiatalon, mint szerelő látja 
el a főgépészi teendőket. 

Kezdetben a mindszenti trakto-
ristek 6em értetlók meg a két mű-
szak jelentőségét és rossz izem-
mel néztek arra, aki éjjel is dolgo-
zott. 

— Kevesebb lesz a keresetünk, 
ha két ember helyén hároman dol-
gozunk egy gépen —, mondották 
egymásnak. 

A gépállomás vezetősége azon. 
ban megmagyarázta a traktoristák-
nak, hogy miért szükséges két 
műszakban szántani. Ágoston Fe-
renc elvtárs, politikai helyettes a 

Holnap déiuián a PártoHlalás Házában 
a szociáldemskratizmus elleni harcról t a n előadást 

üjtai Miklós miniszterhelyettes e l v t á r -
Horváth Márton elvtárs a Közpon i Vezetőség június 27 1 ülésén 

monibtt beszédében részletcsen fogla'kozoít a szoctá demokratizmus 
kérdésével és mint egyik legfőbb feladatunkat jelülte meg a Szociá'de-
inokra izmus elieni harcot. Hogy miben nyilvánul meg a szocláldeinO-
kratizmus hazánkban, Szeged üzemeiben és hogyan harcoljunk ellene, 
erre ad választ Ajtai Miklós el: társ előadása. 

A szociáldcmokratizinus bőréhe bújt ellenség leleplezése és fe'szá. 
molása minden hazáját szerető dolgozó kötelessége. Éppen ezért párt-
funkeionárinsaink, tömeg- és gazdasági funkcionáriusok, pártaktíváink, 
népnevelőink pontosan jelenjenek meg holnap Délután 6 órakor a 
l'árloktatás Házában Ajtai Miklós elvtárs előadásán, hogy az ottszer-
zeft útmutatást felhasználhassák a szociáldeinokratizmus elleni harcuk, 
ban. 

BOLGÁR DOKUMENTFILM 

A ma esti díszelőadással megkezdődik 
a Bolgár Filmhét 

Szeged város tanácsa VB és a 
Mokép rendezésében ma este 7 óra-
kor tartandó díszelőadással kezdő-
dik meg a Bolgár Filmhét. Az elő-
adáson a Bolgár Kommunista Párt 
haicát és Georgij Dimitrov elvtárs 

harcos életét bemutató >,Harcokban 
edződött" című dokumcn'filmet mu-
tatják be. Az előadás előtt ünnepi 
beszédet mond Dénes Leó elvtárs, 
a Yárosi Tanács YB, elnöke^ _ . . 

gépállomás pártaktiválnak segítsé-
gével felkereste az élenjáró trak-
toristáka4 és elmagyarázta nekik, 
mit jelent nemcsak a gépállomás 
tervtelj esitése, de az egész ország 
jövő évi kenyérellátás szempont-
jából, ha megfelelően kihasználják 
a gépek kapacitásé4, ha minden 
percet az öszi szántás-vetés mi-
előbbi elvégzésére fordítanak, 

— Ha a gép többet szánt, akkor 
több lesz a keresetetek is —•, ma-
gyarázta a traktoristáknak. — A 
keresetet nem három dolgozó kö-
zölt kell elosztani, hanem ugyan-
úgy. mint eddig, csak kettő közölt. 
A harmadik munkáját a gépállomás 
külön díjazza. 

Mikor megértenék a traktoristák, 
hogy miről van 6zó, mindenki rög-
vest azon iparkodott, hogy harma-
dik embert is szerezzen a géphez, 
mert így csak könnyebb a munka, 
ha elosztják egymás között. Ok4ó-
ber 1-3 óta minden gépnél sike-
rült is bevezetni a két műszakot. 

A mindszenti gépállomáson a bii-
gádvezetők állandóan öti vannak a 
traktorosok között. Egy-egy trak-
tort naponta háromszor is felkeres-
nek. A gépállomás vezetőségének 
pedig ké4 naponként adnak jelen-
tőst a brigád teljesítéséről. 

Mivel a munkaversenyt rend-
szeresen értékelik, az nemcsak pa-
piton van meg, hanem valóságban 
is. A vezetőség rendszeresen ver-
seny-híradót küld ki a traktoris-
'láknak, amelyen feltüntetik: me-
lyik brigád hogyan teljesiti mun. 
káját. 6őt külön-külón mindegyik 
traktorisia teljesítménye is fel 
van tüntetve a híradón. A trakto-
risták az ebédszünet alatt ezt nagy 
figyelemmel olvassák, mert min-
denki kíváncsi: hányadik helyen 
van, sikerült-e legyőznie valakit, 
vagy pedig lejjebb került a rang-
sorban. 

Ez nagy ösztónzésí ad a munka 
fokozásához. Vass György 

B a l c s e t e l h á r í i á s 
a f a i p a r b a n 

A Faipari Tudományos Egyesület 
szegedi csoportja rendezésében Kiss 
László: „Balesetelhárítás a faipar-
ban" címmel tart előadást ma dél-
után fél 6 órai kezdettel az egye-
sület Horváth Mihály u-ca 3. szám 
alatti helyiségében. 

Ki k e l l h a s z n á l n i 
a k e d v e z ő i d ő j á r á s t 

a l e g e l t e t é s r e 
A mostani kedvező időjárásban 

igen jól ki lehet használni az elkal-
mi legelőket. Ezzel jelentésen kitol-
hatjuk a téli takarmányozás meg-
kezdésének idejét. Alkalmasak a le-
geltetésre a már nem kaszálható ré-
tek, kaszálók, kiöregedett lucerná-
sok. lóherések. Ki kell használni a 
legeltetésre a szálerdők legeltetésre 
engedélyezett részeit, az árokparto-
kat és töltésoldalakat is. Meg lehet 
jártatni a jószággal a tarlóhántá-
son. kikelt úgynevezett árvavelése-
ket. valamint a répa- és kukorica-
földeket is. 

Rjgge! a még deres legelőre nem 
szabad kihajtani a jószágot A le-
geltetést tehát a dér, harmat felszá-
rad ása után, kell kezdeni. 

A „Harcokban edződött" című 
film, az új bolgár filmművészet ha-
talmas alkotása. A film megismer-
tet bennünket a Bolgár Kommunista 
Párt történelével, a bolgár nép nagy 
fiainak. Blagojev, Dimitrov és Cser. 
venkov elvtárs harcos életével. Meg-
mutatja a film kemény küzdelmü-
ket a dolgozók szebb jövőjéért, a 
szabadságért vivőit harcban. 

A film erede'i dokumentumok fel-
használásával tárja a nézők elé a 
párt hősi történetének évtizedeit, az 
első marxisti csoportok megalakulá-
sától kezdve. Bemutatja, miként jöt-
tek létre Dimitrij Blagojev, a fiatul 
pétervári diák áldozatos munkája 
nyomán az első szocialista körök 
Bulgáriában. 1891-et írtak akkor. 
Szerte az országban fokozódott a 
dolgozók elnyomatása, nőtt a mun-
kanélküliség, pusztított az éhség. 

A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom győzelme nyomán fellen-
dült a forradalmi harc Bulgáriában. 
1919-ben a közlekedési munkások 
általános sztrájkot kezdenek. A lat-
kesedés magával ragadja a tanuló-
ifjúságot is. A fővárosi diákokat 
egy fiatal kommunista, Vlko Cser-
venkov elvtárs vezeti a május 1-i 
felvonulásra. 

A fibn elénk hozza az 1922 es fel-
kelés történelmi napjait is. Ebben 

az időben a párt ismét csatasorba 
állítja a népet a fasizmus veszélye 
ellen. A fasiszta reakció azonban 
állati kegyetlenséggel eltiporja a 
felkelést- Megtelnek a Mnzókamrák 
és a börtönök. Húszezernél több 
kommunista és antifasiszta áldozza, 
fel életéi a szabadságért vívott harc-
ban, A kommunista párt azonban 
tovább harcol s Blagojev elvtárs, sú-
lyos betegségében ágyhoz láncolva, 
szenvedélyesen küzd a proletariátus 
ügyéért. 

Blagojev halála után Dimitrov 
elvtárs emeli magasra a párt vörös 
zászlaját 8 nemsokára a nemzetközi 
mozgalom kiemelkedő harcosa lesz, 
Látjuk őt a híres lipcsei tárgyalóte-
remben, ahol szé'zűzfa a fasiszták 
aljas rágalmait. 

A második világháború idején Du 
mitrov elvtárs közvetlenül irányítja 
a bolgár nép ellenállási mozgalmát. 
Megszervezi a fegyveres felkelést. .4. 
Szovjet Hadsereg segítségével a bol-
gár nép lerázza a fasizmus jármát 
s megindítja a szocializmus építé-
sét. Az évszázados szörnyű rabság 
u'án a Bolgár Kommunista Párt 
győzelemre vezeti a dolgozó nép 
ügyét s ma újabb győzelmek útján, 
szilárdan halad a bolgár nép is <T 
szocializmus sikeres megvalósítása, 
felé. 

A szegedi tudományegyetem szerveskémiai intézete 
m á r több szocialista szerződést kötött 

a vegyi iparunk előtt álló fe ladatok megoldására 
A szegedi tudományegyetem szer-

veskémiai intézeténeik kutatói tudo-
mányos munkatervükben szereplő 
feladatok mellett szocialista szerző-
désekben vállalnak kötelezettséget 
arra, hogy segítenek a magyar ve-
gyiipar előtt álló feladatok megol-
dásában. 

Az első ilyen szerződést ez év ele. 
jén kötötték az egyesült gyógyszer 
és tápszerművekkel. A szív- és 
több más betegség gyógyítására 
használt gyógyszerek fontos alap-
anyagai a kofeirt, a teorillin és a 
teobromin. Ezek gyártásához kül-
földiről importált kávét, kakaót, vagy 
teát használnak. A feladat olyan ha-
zai nyersanyag felkutatása, amely-
ből ilyen vegyületet nyerhetünk. A 
szőlőipari kutatóintézetnek szőlő-
maggal végzett előzetes biológiai és 
kémiai vizsgálatai arra mutatnak, 
hogy a szőlőmag ilyen alapanyag 
előállítására alkalmas. Ennek a kér. 
désnek a megoldására vállalkozott 
az intézet a szerződésben és most 
három kutató és két tudományos se-
gédmunkaerő foglalkozik a kísér-
letekkel. 

Egy másik szerződés az intézet-
ben dr. Fodor Gábor professzor ve-

zetésével több éve folyó térkémiái 
elméleti jellegű kutatások alap. 
anyagszükség.ete vetette fel olyan 
olcsó kiinduló anyag elkészítésének 
szükségességét amely egyben, az 
atropin nevű gyógyszernek az ed-
diginél gazdaságosabb előállítását 
biztosítja hazai mezőgazdasági hul-
ladékanyagból. 

A kőbányai műanyaggyárral kö-
tött szerződés azt mutatja, hogy az 
egyetemi hallgatók nyári üzemi 
gyakorlatai nemcsak a hallgatók 
tudását fokozzák, hanem hozzájárul-
nak iparunk továbbfejlődéséhez is. 
Szilágyi Gyula negyedéves hallgató, 
a kőbányai műanyaggyárban volt 
nyári gyakorlaton. Az üzem mun-
kája annyira érdekel':/', hogy mind-
járt bekapcsolódott a rádiótechniká-
ban alkalmazott, külföldről impor-
tált szigetelő anyagok hazai mű-
anyaggal való pótlásának megoldá-
sába. Az üzem főmérnökével együtt 
már két ezzel kapcsolatos újítást 
készített. Most a szocialista szerző-
dés értelmében az intézet teljes 
mértékben támogatja Szilágyi Gyu-
lának ezzel kapcsolatos kísérletéit, 
amely egyben szakdolgozatának té-
mája is. 

A termelőszövetkezetek és csoportok 
előleget adhatnak 

a gyapolszedéssel szerzett 
munkaegységekre 

A földművelésügyi minisztérium 
legutóbbi rendelkezése lehetővé te-
szi. hogy a termolőszövetkezctsk és 
csoportok a tagoknak a gyapoísze-
déssel, kurákszedéssel, kötényössze-
hordással teljesített munkaegységek 
után 5. a kurákfejtéssel szerzett 
munkaegységek után 3 forint előle-
get fizethetnek ki. Ugyancsak 5 fo-
rint előleg fizethető ki a gyapotter-
melő brigád vezetőjének is n gya-
potszedés irányításával szerzett j 
munkaegységei utón- A lermelőszö-j 

vetkezeteknek és csoportoknak köz-
gyűlésen, illetve csoportéitekezdei n 
maguknak kell dönteni arról, hogy 
élni akarr.ak-e ezzel a lehetőséggel. 
Azok a termelőszövetkezetek és cso-
portok, amelyek az előlegkifizo'cs 
mellett döntenek, a költségek fed" 
zésére az OSZH-tól hitalt igényel-
hetnek. Az előlegeket hetenként kell 
kifizetni. A dolgozóknak kifizetett 
előlegeket nem a folyó évi, hanem 
az 1953. évi zárszámadáskor kell el. 
számoini. . 1 : , 


