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Elkészüllek a 109 ezer íoiint értékű új porelszívó 
készülékek 

Jobban megy a munka a Szegedi Késárugy árban 

Népi demokráciánkban legfőbb 
<ér ék az ember. Pártunk és kor-
mányzatunk mindent megesz azért, 
hogy dolgozóink számára biztosítva 
tegyen az egészséges munkahely s 
megfelelő védőberendezéssel lát ják 
el az üzemek gépelt. 

A Szegedi Késáru gyár csiszoló-
műhelyében az elmúlt években a 

iék a védőberendezések felszerelésit. 
109 ezer forint értékű beruházást 
fordítót ak a csiszoló üzemrész 
munkájának megkönnyítésére. No-
vember hónapban teljesen felszeret-
ték a porelszívókat és megfelelő 
balese'elhárító készülékeket. Minden 
gépet szemvédő készülékkel láttak 
el, ami megakadályozza, hogy a csi-

Az ú j porelszívó készülékek. 

portól már 2—3 méterre alig lehe-
tett látni. Az üzem dolgozói kérés-
sel fordultak a vállalat vezetőségé-
hez, hogy a csiszoló üzemrészt lás-
sák el megfelélő védőberendezéssel. 
1952 második felében meg is kezd. 

szőlő gépről kipattanó szikra eset-
leg szemsérüléöt okozzon. A csi-
szoló üzemrészben a porelszívó ké-
szülékek felszerelése jelentősen elő-
segítette a temveiés növekedését, I tarajk az üzem további 

Most a űászolómühely dolgozói | korszerűsítésére. 

egymással versenyezve harcolnak 
azért, hegy első negyedévi tervüket 
határidő elő t teljesítsék és jó mun-
kájukkal köszönjek meg a párt sze-
rető gondoskodását. Az újjászületeti 
üzemrészben a szorgos munkáske-
zekből egymásután kerülnek ki a 
kiváló minőségű kések, reszelők és 
egyéb munkadarabok. Kővágó Gyu-
la szinte sziemmel alig követhető 
gyorsasággal helyezi a csiszoló kőre 
a még megmunkálatlan munkadara-
bokat. Nem kell a tói tar'ani, hogy 
a felpattanó szikrától megsérül éá 
az egészségére ártalmas portól is 
mentesülve van. Azelőtt nehéz mun-
kával tud a elérni a 130 százalékos 
étiagát. Az elmúl' hónapban terme. 
lését 150 százalélcra emelte. 

Nagy segítséget nyúlt a védőké-
-zülékek felszerelése Dék 'ny László 
munkájához is. Közel három éve, 
hogy a csiszoló üzemrészben dolgo-
zik, de termelése 110 százaléknál 
"eltebb nem emelkedett. Most az új 
egészségvédelmi berendezések fel-
szerelése után eredményét 152 szá-
zalékra növelte. Dékány László 
megfogadta, hogy az első negyedévi 
'erv túlteljesí'ése érdekében még 
az eddiginél is jobban megszervezi 
munkájút és a mennyiség mellett 
nagy gondot fordít a minőségre is, 

Trán Erzsébet sztahanovista ifjú-
munkás munkája közben többször 
gondol arra, hogy munkája mennyi-
vel nehezebb volt a porelszívó "és 
szemvédő felszereHése előtt. A jó 
egészségvédelmi berendezések jehe-
ővé tették, hogy termelését növelje. 
Január hónap első tíz napjában 170 
százalékot ért el. 

A Szegedi Késárugyárban az ú j 
esztendőben 50 ezer forintot fordí-

bővítésére, 

b. /. 

MARIJA VOLKOVA, 
a Legfelső Tanács küldötte 

ÉPÍTKEZÉSEK TÉLEN 
i l a p f t s K i f s r s a d n e r f t p n ok tó. 

ber közepén már mindenütt leál l , 
tak az építkezések és a következő 
év március 15^ előtt téli 6züne l 

címéin nem volt munkalehetőség 
az építőiparban dolgozók számára, 
mert a tőkéseknek nem volt érde-
kük. hogy akár csak minimális 
többletköltséggel is dolgoztassanak 
ebben az időszakban. 

Szocializmust építő ötéves ter-
vünk viszont megnyitotta az utat 
az építőipar Idényjellegének tel. 
jes megszüntetésére, úgy, hogy 
ma már nincsen téli szünet, épít-
kezéseinken. Az építőipari dolgo. 
zók munkalehetősége télen épp. 
úgy megvan, mint a nyári főidény. 
ben. A téli építkezésekre való 
áttérést a Szovjetunió több évti-
zedes, élenjáró tapasztalatai tet-
ték tehetővé Már nálunk is a í g 
10—12 százalék költség többletet 
okoznak a téli építőipari munkált. 
Ez a többlet azonban hasznosan 
megtérül azzal, hogy az ipari és 
mezőgazdasági épüljek hamarabb 
elkészülnek. 

A téli épUUemtseh műszaki fel-
tételei lényegesen mások, mint 
a fagymentes időszakban. Meg 
kell akadályozni a víz meglagyá-
sát s ezenkívül a dolgozók kellő-
képpen lütölt munkaterülettel, il-
letőleg védőruházattal való ellátá-
sa is döntő leiadat. A víz raeg-
fagyása károsan hat a falak épí-
tésére és a kész faltestek vako-
lásához felhasznált habarcs, to-
vábbá a vasbetonszerkezelek be. 
tonjának elkészítésére. A fagyás 
közben térfogatát megnövelő víz 
a falakat, a beton, és vasbetonszer-
kezeteket megrepesztené, elcsúsz-
tatná, a vakolatot lehámlasztaná. 
„IekáKásítaná", de a betonszerke. 
zcá készítéséhez szükséges hemo. 
kos kavics szabadiban tárolt na-
gyobb tömegei ig megfagynának. 
Ugyancsak befagynának a meszes, 
gödrök' is. Általában számos, le. 
küzdhetett-ennek látszó akadály 
adódik a téli építkezéseken. Eze-
ket azonban ma már megszüntet-
tük. 

A tél' építkezésen gőzkazánt 
működtetünk. A régi rendszerű 
cséplőgépkazánok, amelyek a kor-
szerű mezegazdaság szempontjá-
ból elavullak, az építőipar téli-
esíiéséhez kiválóan telhasználha. 
lók. Ezeket a gözlokomobilokat 
ide;glenes védöépítménnyel bur. 
köl juk, hö'akarékos3ág céljából: 
e védőépítményen belül pedig tá-
roljuk a közvetlenül feldolgozás-
ra kerülő kavicsot és homokot. Itt 
helyezzük el a beton- és habarcs, 
keverőgépet. A habarcshoz szük-
séges vizet a kazán gőzével, cső-
kígyó segítségével melegítjük fel, 
az erre a célra szolgáló táróié-
edényekben. A homok és kavics 
felme'egítését pedig a kazánból k ! . 
vezeteti gőznek átlyukgatott szárú 

fémcsdvön keresztül való befúíra-
tásával érjük el) a fémcsövet a 
felhalmozott kavicsba, vagy ho-
mokba szúrjuk, az anyagokat 60— 
70 C fokra felmelegítjük, hogy a 
velük készített befon. Illetve ha-
barcs 5—10 C fok hidegben is 
fagyásmentesen szállítható, illetve 
feldolgozható legyen. 

A homok ét haviét nagyobb 
mennyiségeit szabadban 'öbb ré-
tegben, nádpalló burkolással lát-
juk el s így megakadályozzuk a 
nagyobb arányú átfagyást. Ha 
nagyobb havazás van, a nádpalló-
val burkolt homok és kavicshal-
mokra még hóréteget Is lapáto-
lunk s így az átfagyás ellen fokow 
zoltabban meg tudjuk védeni. 

Ha épület belsejében végzendő 
munka a vakolás, falazás, vagy 
betonozás esedékes, akkor leg-
gyakrabban az Árvái- és Nádas-
féle kályhákkal fűtik a munkahe-
lyet. Ezekben a köpennyel és 
szellőző berendezéssel ellátott vas-
rács-kosarakban kokszot égetnek, 
amely a habarcsban lévő meszet 
megszilárdítja és a falakból fel. 
szabaduló vizet gyorsabban elpá-
rologtatja s a munkatért is fűti. 

Nagy, 10.000 köbméteres, vagy 
még ennél is nagyobb, zárt építő-
ipari munkatermek fűtésére a 
„DEUBA" holégfúvó berendezést 
alkalmazzák, amelynek hazánkban 
kétféle típusát használjuk: aa 
egyik vízköpenyes vasdob, amely-
nek levegőjét kokszai hevítik és 
nagyteljesítményű légturbinával 
mozgatva, körülbelül 15—30 cen-
timéter átmérőjű vaslemezcső veken 
vezetik' a szükséges Irányokba és 
helyekre) a másik típusnál a 
tflztérben elhelyezett csőkígyóban 
hevítik a levegőt, amelyet ugyan, 
csak. légturbina szállít tovább. 

Kivéielet esetekben épületek 
külsejét ta vakolják a téli idő. 
szakban. Ilyenkor oz állványzatot 
vékony nádszöveltel (nádlüggöny-
nyel) burkolják, a fal és a nád-
lüggöny közti teret pedig a fűtő-
berendezések valamelyikével me-
legítik. így védik az épületet és 

a rajta dolgozókat a hideg elten. 
A téli építkezések legnagyobb 

vívmányai a tagyos Időben is ké-
szíthető vasbetonszerkezetek. Ezek-
nek két, legjobban bevált mód. 
szere: a gőzöléses és az elektromos 
szilárdítást eljárás. A gőzöléses 
betonszilárdífásnál rendszerint kül-
sőleg hőszigetelt, nádpallóval bur. 
kolt, ponyvával lefojtott tereket 
(kamrákat) létesítünk, amelyekben 
a készítendő vasbetonelemeket 3— 
6 atmoszféra nyomású telített gőz-
zel árasztjuk el. Ilyen módszerrel a 
beton már 8 óra alatt igénybeve-
helő mértékben megszilárdul. 

Az ejek'llomos hőszilárdítási el-
járásnál a vasbetonszerkezet desz-
kazsaluzafának belső oldalán vas. 
bádoglemezből készített lapokat, 
vagy sávokat helyeznek el, ame-
lyéket a betonpép beöntése után 
váltóáramú elektromoshálózatba 
kapcsolnak) ennek következtében 
a betonpép, minit vezető felmeleg, 
szik és hiideg időben is gyorsan 
köt. Természetesen a zsaluzatot 
i f i is nádpallóburok védi a külső 
hideg ellen. 

Mind a gőzöléses, mind pedig az 
elektromos téli betonszílárdításl 
eljárásnak nagy előnye, hogy hasz-
nálata nemcsak télen időszerű, ha-
nem más, melegebb Időszakban is, 
ha gyorsítani kelt a beton kötést. 
Ennek nyomán nagy arányban in-
dult meg az épületszerkezetek: át-
hidalók, födémgerendák, födém-
pallók, 'lépcsőlemezek, sib. szer-
vezett előgyártása, amely n Szov-
jetunió példamutatása nyomán 
hazánkban is nagyarányú fejlő-
dést mutat. 

Épti&iparunhnah éppen 

egyik legjelentősebb feladata, hogy 
minél kevesebb számú és minél 
változatosabban felhasználható épí-
tőelemből, minél gazdaságosabban 
előállítható épületeket valósit. 
6on meg s ezáltal — Gerő elvtárs 
takarékossági félhívásának eleget 
téve — olcsóbban, jobban és gyor. 
sabban termelünk. 

Sebestyén István 
65. Építőipari Tröszt főmérnöke 

Vasárnap paraszlgyűlések lesznek 

Dolgozó parasztjaink számára, 
fontos problémákat beszélnek meg a 
rend szeresokké vált parasztgyűlése-
ken. Megbeszélik a ve 'és feladatait 
és a begyűjtés problémáit. Vasár-
nap ismét parasztgyűlést tartanak 
két nagy parasztkerületünkben, Al-
sóvároson éa Baktóban. A paraszt-
gyűlések vasárnap délelőtt 10 óra-
kor kezdődnek; Alsóvároson a Föld-
műves-u'cában, a volt DÉFOSZ he-
lyiségben, Baiktóban pedig a Kéry-
féle vendéglőben, szintén a volt 
DÉFOSZ helyiségben. A paraszt-
gyűléseken szó lesz az ú j begyűj-
tési rendele írói és a tavaszi mun-

kák soronköveikező feladatairól. 
Dolgozó parasztjaink minél na-
gyobb számban vegyenek részt eze-
ken a gyűléseken. 

Két úf vasútvonal épül 
Kínában 

Peking (Üj-Kína). A Kínai Nép-
köztársaság nyugati hegyvidékén 
gyors ütemben halad két ú j vasút, 
vonal építése. Az egyik a T-ensui— 
Csengtu vasútvonal, amely Észak. 
nyugat-Kínát Délnyugat Kínával 
köti össze, a másik a Lancsau— 

Szinkiaug vasútvonal. 

Háború volt. 
Ma i i j a Voikova megértette, mi . 

lyen nagy szükség van ilyenkor a 
szorgos munkáskézre, a munkater-
melékenység emelésére, A fiatal 
szövőnő brigádjával elhatározta, 
hogy ezentúl több gépen kezd dol-
gozni, mint eddig. 

Voikova és öttagú brigádja a há-
ború éveiben kb. másféi mil l ió mé. 

|vőműhelyének művezetője. Kézben 
j ugyanis kitűnő eredménnyel elvé-
gezte a texliliechnikumot Küri'lbe-
lül 150 ember dolgozik a vcz. ősé-
vel. Műhelyében ma már m n cn-
napi jelenséggé vált a töbfcgépes 
munkamódszer. Sokan dolgo.nr.k 
tizenhat gépen 

Mari ja Voikova az o s z s z ° z k 
Legfelső Tanácsának küldötte. 1950 

Marija Voikova, az Orehovo.Zu'evo.i pamutszövet kombinál 
szövő-nűhelyének művezetője, az OSZSZSZK Legfelső Tanácsának 
küid-tte, Sztálin.díjas, egyik választóját fogadja. 

ter szövetet készített. Azt lehet 
mondani, hogy a szövőbrigád egy 
egész város lakosságát ruházta fel. 

Ez volt Marija Voikova első tette 
a békéért. A szovjet állam hálás is 
volt érte; Marija Voikova megkapta 
a legmagasabb kitüntetést, a Srtá-
lin-díjat. 

A háború után a Szovjetunióban 
hatalmas helyreállítási munkálatok 
kezdődtek meg. Ugyanakkor az 
Óceánon túlról má r hallatszott az 
ú j háborús gyujtogatók hangja. 

Megszilárdítani a szovjet haza ha-
talmát — ez az egész világ békéjé-

novemberében résztvetf a varsói bé. 
kekongresszuson. A kiváló textil-
munkásnő minden tudását a haza 
cs a béke nagy ügyének 8zo*gá'a-
téra 'fordítja. Amióta megszü eteit 
kislánya, a béke még drágább le.t 
számára, mert tudja, hogy lánya 
jövőjének boldogságáról is van szó. 

Mari ja Voikova régi ismerő e a 
magyar textilmunkásnőknek Részt-
vett a Nemzetközi Demokratikus 
Nőszövetség Budapesten sorrake-
rült I I . kongresszusán Haza.érése 
után gokat mesélt munkatársainak 
Magyarországról, s magyar szövő-

Marija Voikova, az Orehovo-Zujevo-i pamutszövet kombinát szö-
vőműhelyének művezetője útbaigazítást ad egy fiatal szövőnőnek. 

nek megszilárdítását jelenti. Mari ja 
Voikova újabb hazafias tettre hatá-
rozta el magát. A háború alatt ti-
zenkét szövőgépen dolgozott, 1946. 
ban áttért a tizenhat gépre. Kezde-
ményezését sokan követlék. Csupán 
az 1946—1947-es években 32 ez ;r 
szövönő tért át a többgépas munka , 
módszerre. E hatalmas mozgalom 
többmillió méter terven felüli szö-
vetet eredményezett a szovjet ha-
zának. * 

Marija Voikova jelenleg a Mosz-
kva-környéki Orehovo-Zujevoi tex-
ti lgyár pamutszöveit kombinát szö-

nőkről. Elmondotta, mi lye n nagy 
szeretettel fogadták és ő is meny-
nyire megszerette a magyar dolgo. 
zókat. Elmondotta azt is, mi ly 
mély benyomást tett rá a Kossuth 
Lajos téren lezajlott hatalmas mé . 
retű felvonulás. 

Mari ja Voikova a következőket 
üzeni a magyar textilmunkásnők-
nek: 

„Magyar textilmunkásnők! Na-
gyon örülök munkasikereiteknek, 
ígérhetem: mi szovjet emberek a 
béke közös ügyéért vívott harcban 
mindig veletek vagyunk!" 

A jó vizsgaeredményekért 
A Pedagógiai Főiskola tanulószo-

bájában szorgalmasan tanulnak. A 
hallgatók a marxlzmus-'enln'zmus 
tanításait sajátítják el; készülnek 
a beszámolóra. A II. évfolyam ma . 
gyar-szakos hallgatóinak negye-
dek csoportja eddig az első a ta-
nulmányi versenyhen. A csoport 
tagjai Boroczy Béla, Udvari Mária, 
Maszlag Etelka kiváló tanulók) ál-
landó segjlséget nyújtanak a többi 
hallgatóiknak. A vitás kérdése-
ket csoportosan beszélik meg: 
mindannyian magukévá akarják 
tenni az elméletet, hogy majd a 
gyakorla'i munkában hasznát ve-
hessék. 

A hallgatók mindegyike szív-
ügyének tekinli a tanulást. Eiz' bi-
zonyítja a beszámolók átlagos 4.5-es 
eredménye. A többi csoportok ls 
versenyre kelnek a négyes cso-
porttal, ők azonban nem engedik 
az elsőséget, bár igen komoly ve-
télytársak akadnak. Véleményük 
az, hogy ez! az anyagot nem le-
het eleget tanulni és nincs olyan 
munkaterület, ahol ne lehetne hasz-
nosítani. ' 

A négyes csoport ezzel az ered-
ményével nem elégszik meg. Meg-
fogadták, hogy nem bízzák el ma-
gukat, hanem 'ovábbi kitartó mun . 
kávai még szebb eredményeket ér-

nek el. Ehhez segítik a többi hall-

gatókat is. így akarják beb'zonyi. 

'anl, hogy a magyar ifjúság mél-

tóképpen harcol a békéért. 

Kópiás Sándor j 

F o k o z ó d i k 

az a m e r i k a i d o l g o z ó k 

s z t r á j k m o z g a l m a 

Washington (MTI ) . Az , ,AFP" 

közli, hogy Philadelphiában máso-

dik napja tari a közlekedési dolgo-

zók sztrájkmozgalma A sztrájk kö-

vetkeztében 3200 j á rmű leállt. A 

közlekedési szakszervezet munkás-

áruló vezetősége illegálisnak minő-

sítette a sztrájkot. A jofcbo'dali 

szakszervezett vezetők engedménye, 

ket akartak tenni n munkáltatók, 

nak, de a dolgozók elutasították at 

alkudozást. 

A newyorki nyolcezer autóbusz-
alkalmazott már rrásodik hote 
sztrájkol. A sztrájkolok elutasítót, 
ták a vállalkozók javasiaiait a 
munka ú jrafe lvéte lét . 


