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Napi 15 háromajtós szekrény készül 
a Bútorgyárban 

Májusban befejezik hároméves tervüket 
Idén még mindkét hónap-

ban túlteljesítette tervét a 
Szegedi Bútorgyár, a ne-
gyedév végére is előrelátha-
tóan 108 százalékos ered-
ményt érnek el. Érdemes 
összehasonlításul felidézni a 
tavalyi év első negyedének 
87,7 százalékos teljesítmé-
nyét. Honnan ez a hatalmas 
különbség? 

Három évvel ezelőtt még 
festett garnitúrák kerültek 
ki az üzemből. 

Tavaly tértek át a fénye-
zett bútorok gyártására. 

Három nehézség tornyosult 
a vezetők és a dolgozók elé 
egyszerre: meg kellett küz-
deni a nagymérvű terveme-
léssel, az apró bútordarabok 
kis sorozatban való készíté-
sével, valamint a fényezés 
technológiai problémáival. 
Csak év végére sikerült a 
felgyülemlett elmaradást le-
küzdeni. 1960 májusában 
mégis befejezik a Szegedi 
Bútorgyár dolgozói három-
éves tervüket. 

Most bizakodás és jó han-
gulat uralkodik az üzemben. 
A közönség által annyira 
kedvelt árucikk, 

a háromajtós szekrények 
sorozatgyártását még de-
cemberben kellőképben 
előkészítették, 

s most már naponta 15 ké-
szül el belőle. Az éves terv-
ben összesen minte© 4 ezer 
ilyen "Szeged* szekrény, 150 
darab 25-os és 420 darab 
18-as könyvszekrény © á r -
tása szerepel. A 25-ös típust 
januárban leszállították, a 
háromajtós szekrényekre pe-
dig valószínűleg 400 darabos 
tervemelést kérnek felettes 
szervüktől, mivel a ©ár t -
mány igen jól bevált 

Kétségtelen, h o © sokkal 
jobb a tavalyinál az 1960-as 
©ártmányösszetétel, de nem-
csak ebben a tényben ke-
resendő a kétféle tervteljesí-
tés közöttj különbség, annál 
is inkább, hiszen a tavalyi 
tényszámhoz képest 47,2 szá-

zalékkal emelkedett a terv 
forintértéke. A különbség 
oka — amint már említet-
tük — 

a körültekintő, alapos mű-
szaki előkészítés, 

azon túl pedig a vezetés és 
a dolgozók erőfeszítése, hogy 
megismerjék az új ©ár t -
mányokkal kapcsolatos tech-
nológiai folyamatokat. A fé-
nyezők belejöttek munkakö-
rükbe, egészséges verseny 
alakult ki április 4 tisztele-
tére az üzemrészek között és 
megszilárdult a munkafe©e-
lem. 

A háromajtós szekrények 
©ártása egész éven át fo-
lyik majd, a gépműhelyben 
ennek megfelelően szalag-
szerűen szervezték meg a 
termelést. Közben azonban 
mód nyílik arra ls, h o © fő-
leg hulladékanyagokból ki-
sebb lakberendezési cikke-
ket, például könyvespolco-
kat ©ártanak. 

F. K. 

A háromajtós szekrények gyártásának ntolsó üteme látható a felvételen. Molnár 
Mátyás és Süli Mihály szalagban szerelik fel a szekrényajtókat, s rakják helyére 
a polcokat. A szerelőszalag feladata az ajtó beillesztése, a zár felszerelése és a pánt 

felrakása is. E©-egy szerelő naponta három szekrényt készit el 

A Délmagyarország 
jubileumi cikkpályázata olvasók számára 

Ez év május 22-én ünne- vannak a Délma©arország- A pályázat nyilvános, min-
peljük a Délma©arország gal kapcsolatban, miért sze- den olvasó részt vehet raj-
első száma megjelenésének rétik, miért olvassák rend- ta. A leveleket és cikkeket 
50. évfordulóját. Ezt a ju- szeresen, mit szeretnének teljes név és lakcím megje-
bileumot a lap olvasótábo- még olvasni a lap hasábjain lölésével, »Jubileumi pályá-
rával közösen kívánjuk meg- és milyen ötleteik, javasla- zat* jelzéssel kell beküldeni 
ünnepelni, olyformán is, taik, kritikai észrevételeik a szerkesztőségbe, Szeged, 
h o © ehhez olvasóink köz- vannak. Sztálin sétány 10. A pályá-
remúködését, részvételét kér- A pályázóknak az ilyen zat eredményeként öt díjat 
jük. Levelezőink, olvasóink jellegű írás mellett néhány osztunk ki, mégpedig e © 
számára ezért cikkpályáza- tudósitást, levelet is be kell tiOO Ft-os első, e © 400 Ft-
tot hirdetünk. küldeniük üzemük, m u n k a - os második, e © 200 Ft-os 

A pályázat feltételei a kö- helyük életéről, az ott tör- harmadik díjat, a 4—5. he-
vetkezők: írják meg olva- tént közérdekű események- lyezettet pedig egy évre szó-
sóink, hogy milyen szerepe ről. ló ingyenes előfizetéssel j u -
van lapunknak üzemük, ter- Az elbírálás a beküldött talmazzuk. 
melöszövetkezetük, munka- levelek, cikkek mennyisége A pályázat határideje mű-
helyük életében, hogyan se- és minősége szerint történik, jus 15. 
giti a Délmagyarország mun- Fi©elembe vesszük azokat 
kájukat, tájékoztatásukat, a leveleket, tudósításokat is, 
művelődésüket és szórakozó- amelyek esetleg helyszűke 
sukat, mit tesz életük job- m ia t t n e m je l enhe tnek m e g 
hutásáért. Miiven élményeik a lapban. 

A Délma©arország 
szerkesztő bizottsága 

Tizedszer élüzem 
a tízéves Szegedi Textilművek 

A Könnyűipari Minisztérium a Textil-
ipari Dolgozók Szakszervezetével egyetér-
tésben ítélte oda az élüzem címet a fenn-
állásának tizedik évfordulóját ünneplő 
Szegedi Textilművek számára. Tizedszer 
lett élüzem a © á r az 1959-es év máso-
dik felében végzett kimagasló eredmé-
nyei alapján. 

Van okuk büszkélkedni a Textilművek 
dolgozóinak. Az elmúlt fél év folyamán 
termelési tervüket 101,6 százalékra telje-
sítették, 34,6 tonna fonallal adtak többet 
a népgazdaságnak. Az alapjövedelmező-

ségi szintet 3,46 százalékkal haladták túl, 
és csaknem 3 millió forintot tett ki a ter-
ven felüli nyereség. A teljes termelés 93,7 
százalékát első- vagy másodosztályúnak 
minős í te t ték . Iparági szinten is kimagasló 
eredménynek számít a 34,4 átlagfinomsá-
gú fonallal elért 717,1 nettó kilométeres 
termelés, melyet ezer orsó egy óra lefor-
gása alatt végzett. 

A kongresszusi munkaversenyben elért 
sikerek, az ünnepi műszakok állandó mun-

kalendúletet biztosítottak. Azokban a hó-
n a p o k b a n a laku l t 14 olyan brigád, mely 
a szocialista cím megnyerését tűzte ki cé-
lul. Egyikük már meg is szerette azt. 
A munka pontosságára és alaposságára 
jellemző, aho©an lecsökkent az üzemi 
balesetek száma. 1958 második félévében 
ezer főnél 2,20, egy év múlva mindössze 
1,83 baleset következett be. A csökkenés 
16,8 százalékos. Március 8-án a nemzet-
közi nőnap alkalmával tíz "Kiváló dol-
gozó* oklevelet és három jelvényt osztot-
tak ki a termelésben élenjáró munkásnők 
között. 

Tíz év, tíz élüzem cím és két izben a 
Minisztertanács és a SZOT vándorzász-
laja. Ezek a Textilművek ©őzelmi tró-
feái. A szputnyikok korához illik az az 
adat, amely munkájukat fémjelzi: tíz év 
alatt 1 milliárd 418 millió 812 ezer 656 ki-
lométer fonalat termeltek. H a ebből a 
nagy mennyiségű fonalból 80 centi széles 
pamutvásznat szőttek volna, az éppen a 
holdig érne. 

Eredményes Szegeden a munkások közüti 
kulturális tevékenység 

A városi tanács végrehajtó bizottsága a munkásosztály 
helyzetéről szóló párthatározat kulturális feladatainak 

megvalósítását tárgyalta 

Tegnap délelőtt ülést tar-
tott a szegedi városi tanács 
végrehajtó bizottsága. Az 
ülésen a művelődési osztály 
számolt be, ho©an hajt ják 
végre a munkásosztály hely-
zetének javításáról szóló 
párthatározatot kulturális té-
ren. Az előterjesztés több 
adatot közölt a szegedi mun-
kások közötti kulturális 
munkáról. 

A munkásosztály kulturális 
helyzetének megjavítására vo-
natkozó párthatározat többek 
körött az önálló tanfolya-
mok, az általános műveltsé-
get nyújtó előadások, a vi-
lágnézeti és politikai neve-
lés szükségességét hangsú-
lyozza. Külön n a © gondot 
fordít a határozat a tömeg-
szervezetek és az állami nép-
művelési szervek kulturális 
és általános nevelési munká-
jának fokozására. 

A közoktatáshoz, az okta-
tó-nevelő munkához elsősor-
ban kapcsolódnak a könyv-
tárak, az olvasómozgalmak, 
és az ismeretterjesztő elő-
adások. Ezen a területen igen 
szép fejlődést értünk már 
el Szegeden. 

Az üzemi könyvtárak ol-
vasóinak 65—70 százaléka 
munkás. 

De a Somo©i Könyvtár 
1959-es évi statisztikája is 
a munkásolvasókkal kapcso-
latban növekvő tendenciát 
mutat. 1954-ben olvasóinak 
csak 10 százaléka volt mun-
kás, 1959-ben már 16 száza-
lék. A Somogyi Könyvtár 
még közelebb akar ja vinni 
a munkásokhoz a könyvet, 
ezért a városban 14 fiók-
könyvtárat üzemeltet. Saj-

K o r s z e r ű t e c h n i k á v a l 

ötéves tervünkben kétszeresére növeli termelését a bu-
dapesti Szellőző Művek. Mindenekelőtt nagyarányú gépe-
sítéssel érik ezt el. Idén mintegy 20—25 munkafolyama-
tot gépesítenek. Ez évben hat ú j gyártmányt készíte-
nek, amelyek korszerűbbek és kisebb energiafogyasztás-
sal fajlagos teljesítményben jobbak lesznek. Felvételün-
kön az Ajkai Erőmű hűtőtornyának berendezését ké-

szítik 

ÚJ ORSZÁG" 
SZÜLETETT 

Március 23. 
Annak ellenére, hogy a 

kormány illetékes szervei 
mindent megtettek az élel-
miszerhiány csökkentésérc 
és a falvak népe is erejéhez 
mérten mindenütt segített, a 
fölszabadított országrészek 
mégis komoly közellátási ne-
hézségekkel küzdöttek, nem-
csak azért, mert kevés volt 
az áru — hiszen ezen a meg-
felelő elosztás némiképp se-
gített —, hanem azért, mert 
kétes elemek a nehézsége-
ket kihasználva mindenféle 
árut felvásároltak és busás 
haszonnal adták tovább — 
annak, aki meg tudta fizetni 
a hatszoros árat. A Délma-
gyarország 15 év előtti szá-
ma ezzel kapcsolatban vezér-
cikket közölt a felvásárlók 
ellen. A cikk megállapította, 
ho©- a feketézők tevékeny-
sége nyomán előállott hely-
zet "az újjáépülő ország 

egyik legsúlyosabb problé-
májává lett*. A felvásárlók 
ötszörösére verték föl az éle-
lem árait, s mindent lehe-
tett tőlük kapni, kölnit, se-
lyemharisnyát, angol szöve-
tet, sonkát, feketekávét, ci-
garettát, de csak zugban, le-
hetetlenül magas árakon. A 
Délmagyarország komoly 
rendszabályokat követelt a 
feketézők ellen; tevékenysé-
gük rontotta a pengő vásár-
ló értékét, s akadályozta az 
újjáépítés sikerét. 

A Délmagyarország hírül 
adta, hogy a tífuszmegbete-
gedések ellen minden sze-
gedi lakost beoltanak. Nem 
volt ugyan közvetlen jár-
ványveszély; az intézkedés 
megelőző jellegű volt. A 
nagy mennyiségű ©ógyszert 
a szegedi egyetemi gyógy-
szerüzem biztosította. 

Az előrenyomuló szovjet 
hadsereg visszafoglalta Szé-
kesfehérvárt. 

nos a legtöbb fiókkönyvtár 
nem üti meg a kívánt mér-
téket, külső és belső beren-
dezése elhanyagolt, szegé-
nyes. Néhány könyvtáros 
szakmai és politikai felké-
szültsége is ©önge. Nem 
tudják megfelelően irányí-
tani olvasóikat. 

Ujabb fiókkönyvtár felál-
lítsát tervezik, 

főként Szeged e©ik legerő-
teljesebben fejlődő munkás-
kerületében, a Marx tér kör-
nyékén. 

Az ismeretterjesztő elő-
adásokról szólva a beszámoló 
megállapította, h o © 

az üzemi és művelődési 
otthonok előadásainak szá-
ma jelentősen emelkedett. 

1958—59-ben a TIT 14 üzem-
ben 85 előadást tartott. Ez 
évben már 22 üzemben 125 
előadás tartására kötelezte 
magát a TIT Szegeden. 

Az öntevékeny művészeti 
tömegmozgalommal kapcso-
latban a művelődésügyi osz-
tály megállapította, h o © 
1956-ban a művelődési cso-
portok széthullottak. De ezek 
azóta már újra szerveződtek. 

Jelenleg Szegeden 47 kó-
rus, 20 színjátszócsoport, 15 
tánccsoport, egy bábszín-
ház, egy gyermekszínház, 
három bábcsoport, két fú-
vószenekar és 3 szalonze-
nekar működik. 

A művészeti csoportok műsor-
politikájának pozitív fejlődése 
a legszembetűnőbb. Gyakran 
tűznek műsorukra mai té-
májú színműveket. Hiba még 
itt, hogy a művészeti veze-
tők szakmailag és politikai-
lag nem mindenütt a leg-
megfelelőbbek. A múvelődés-
ii©i osztály keveset foglal-
kozik a művészeti csoportok 
vezetőinek továbbképzésével. 

A munkásosztály kulturá-
lis igényeinek kielégítését 
még e © egész sor művelő-
désügyi intézet szolgálja. 
Szegeden 

négy tanácsi, öt szakszer-
vezeti, egy szövetkezeti és 
9 üzemi művelődési ott-
hon van. 

A tanács erkölcsileg és 
anyagilag is támogatja mű-
velődési otthonait. S jelen-
tős összeget fordít művelő-
dési otthonok fenntartására. 
Az idén ezen a területen már 
871 ezer forintos költség-
vetéssel dolgozik. A művelő-
dési otthonokban filmvetíté-
seken kívül szakkörök mű-
ködnek, könyvtárak vannak, 
s az ismeretterjesztő előadá-
sok is meghonosodtak. 1955-
höz viszonyítva háromszoro-
sára emelkedtek. 

Szorosan összefügg a mun-
kásosztály kulturális nevelé-
sével a színház. A Szegedi 
Nemzeti Színház bérlőinek 

50 százaléka munkás. Szá-
mokban kifejezve: az 1958— 
59-es színiévadban 2821 
üzemi bérlője volt a szín-
háznak, 

1959—60-ban pedig 4076. 

A képzőművészetekről a 
végrehajtó bizottság megálla-
pította, h o © a szegedi mun-
kások jó ízlése jó hatással 
van képzőművészeinkre. Az 
absztrakt irányzat Szegeden 
nem hódít tért. 

A végrehajtó bizottság ez-
után igen fontos határozato-
kat hozott a munkásosztály 
művelődésével kapcsolatban,' 
majd a bejelentések során 
Tari János v. b.-elnökhelyet-
tes tájékoztatta a végrehajtó 
bizottságot a tanács felszaba-
dulási irodalmi pályázatáról: 
A pályázatra 47 író és költő 
küldte el művét. A szerzők 
közül 16-an verssel, 31-en 
pedig prózával neveztek be. 
A végrehajtó bizottság úgy 
döntött, ho© a nyertes pá-
lyázóknak az április 3-án 
megtartandó ünnepélyes ta-
nácsülésen adják át a díjat. 

Szövetkezet 
a Tanácsköztársaság 

idején 

címmel szövetkezeti doku-
mentum-gyűjtemény látott 
napvi lágot a Kossuth Kiadó-
nál. A Ma©ar Tanácsköz-
társaság kikiáltásának év-
fordulója tiszteletére a SZÖ-
VOSZ és a Központi Gazda-
sági Levéltár dolgozóiból 
alakult munkaközösség ku-
tatásai eredményeként jelent 
meg ez a könyv. A 24 íves 
m ú gazdag levéltári és sajtó 
anyaggal ad képet a szövet-
kezetek különféle formáinak 
szerepéről az első m a © a r 
proletárdiktatúra idején. Ér-
dekes dokumentumokból, el-
vi cikkekből, tervezetekből 
ismerheti meg az olvasó a 
Tanácsköztársaság agrárpo-
litikájának legfontosabb kér-
déseit, a dolgozók első ter-
melőszövetkezeteinek létre-
jöttét és munkáját. Beható-
an foglalkozik a könyv a 
fogyasztási és értékesítő szö-
vetkezetek szerepével, va-
l amin t a kisipari szövetke-
zetek alakulásával. 

A kötet a földművesszö-
vetkezeti könyvesboltokban 
is kapható. 


