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Túl te l jes í te t ték 
félévi t e r v ü k e t 

a föidmüvesszövetkezetek 

Hazánk felszabadulásának 
15. évfordulója, illetve az 
alkotmány ünnepének tiszte-
letére széleskörű munkaver-
seny bontakozott ki a föid-
müvesszövetkezetek, a szö-
vetkezeti vállalatok és intéz-
mények dolgozói között a 
forgalom növelésére, a falvak 
iparcikkellátásának javításá-
ra. Elsődlegesen vették fi-
gyelembe a verseny értéke-
lésénél, milyen segítséget 
nyújtottak a földművesszö-
vetkezetek a termelőszövet-
kezetek megszilárdításához. 

A legszembetűnőbb ered-
mény a kiskereskedelmi for-
galom növekedésében jelent-
kezett. Az egész évre vállalt 
343 millió forint értékű for-
galomnövelés helyett már az 
első félévben 648 millió fo-
rinttal teljesítették túl a for-
galmi tervet. 

A versenyben a szocialista 
munkabrigád címért har-
coló kollektívák jártak az 
élen. A kitüntető címért ve-
télkedő csaknem száz cso-
port közül pedig 10 nyerte 
el a szocialista címet 

Új orvossal, több rendelőórával biztosítja 
a szegedi tanáes 

iskolások jobb fogászati ellátását az 
Az iskolai szakrendelések 

igen hasznosnak bizonyultak 
az évek során. Főleg a kü-
lönböző szűrési, megelőző 
vizsgálatoknak volt n a © 
szerepük az iskolátok egész-
ségvédelmében. Iskolaorvos 
is dolgozott elegendő, de a 
fogászati szakrendelés éve-
ken keresztül igen zsúfolt 
volt, kevés volt az orvos és 
alacsony a fogászati rende-
lési órák száma is. 

Az új tanévben központi 
rendelkezés alapján Szeged 
me©ei jogú városi tanács 
egészségű©! osztálya is 

talált módot, h o © javítsa 
az iskolások fogászati el-
látottságát, 

1 © még a múlt évben 13 
ezer 560 tanuló közül 11 ezer 
64 tanuló került fogászati 
szűrésre és három fogorvos 
18 ezer 431 fogat kezelt. Az 
új iskolaévben azonban már 

négy fogorvos végzi az is-
kolai fogászati szakrende-
lést. 

A múlt évi 24 és fél órás 
napi átlagos rendelési idő 

helyett az új tanévben a 
r ó © fogorvos összesen 

napi 29 óra rendelési idő-
ben foglalkozik a tanulók 
fogászati kezelésével. 

Iskolai fogászati rendelő mű-
ködik a Dugonics téri, a Gu-
tenberg utcai, a Földműves 
utcai és a Szilléri sugárúti 
iskolákban. Ezenkívül 

a klinikán is foglalkoznak 
iskolai fogászati szakrende-
léssel. 

Az említetteken kívül az 
egészségü©i osztály biztosí-
totta még azt is, h o © a 
sportorvosi rendelő emelet-
ráépítése során 1961-ben lé-
tesülő helyiségben iskolafo-
gászati rendelés kapjon he-
lyet. Az új fogászati rende-
lőt igen praktikusan rende-
zik be. Két kezelőfülkében 
két kezelőorvos foglalkozik 
a fogvizsgálatokkal, egy kü-
lön e célra kiképzett tante-
remben pedig pedagógusok 
foglalkoztathatják a tanuló-
kat 

MALIMO 
Látogatás a Kari-Marx-Stadt-i texti/gépgyárban 1 

(Kiküldött munkatársunk-
tól). 

Utazó, v a © járókelő, ki 
betérsz a Német Demokrati-
kus Köztársaság rövid- és 
méteráru üzleteibe, megle-
pődve tapasztalod: néhány 

lipcsei nemzetközi vásáron 
mutatták be a gyár szak-
emberei, s azóta már szám-
talan külföldi országnak 
szállítottak gépet. A mali-
mon kívül igen jól bevált a 
már említett malipol is, 

anyagféleség, a szépen min- amely vetélő nélkül sző, és 
tázott tüll csipkefüggönyök, 
s a különösen szép mintás 
frottír-szerű törülközők fel-
tűnően olcsók. Ha nem saj-
nálod a fáradságot, hama-
rosan nyitjára is jössz a 
n a © titoknak. Nem kell hoz-
zá más, csak alaposan vedd 
szemügyre az anyagokon ta-
lálható feliratot és kérdezd 
meg bárkitől, hol találod az 
olcsó anyagokat gyártó cé-
get. Kari Marx-Stadt-ha bi-
zonyosan mindenki tud kér-
désedre választ a d n i . . . 

Malimo. Ez az olasz hang-
zású név húzódik meg sze-
rényen az anyagok címkéin. 
És mégis mindenki tudja 
Kari Marx-Stadt-ban, de a 
világ valamennyi országá-
ban is, hogy ez a név vi-
lághírű találmányt takar. 
Itt, Kari Marx-Stadt kül-
városában találtuk meg azt 
a textilgyártó üzemet, ahol 
feltalálták a keleti és nyuga-
ta textilszakemberek által 

•e©aránt elismert malimo-
gépet. 

Nagy kísérleti özem 
A © á r nem más, mint 

e©etlen nagy kísérleti? 
üzem, ahol a gépek ©ártá-t 
sán kívül kipróbálják a gé-t 
peket gyártás közben is, te-J 
hát kísérleti textilgyártást \ 
is folytatnak. A sok érde-
kes kísérleti gép között a 
legnépszerűbb az üzem dol-
gozói között is a már em-
lített malimo-gép, és ennek, 
továbbfejlesztett testvérei, ( 
a malipol és malivatt. A) 
malimo-gép a találmány lé-,» 
nyege, varrva köt, és húsz-^ 
szórta ©orsabban dolgozik," 
a legmodernebb textilszövő- i 
gépeknél is. Az olaszos hang-}1 

zású nevet német f e l ta lá ló / 
járói, a nemzeti díjjal ki-? 
tüntetett mérnökről kapta, * 
aki 13 évig kísérletezett e ' 
gép készítésével, míg végül 
is siker koronázta munka-J 
ját. * 

Malimo 
Magyarországon 

A ©árban több szakem-i 
ber van, aki a malimo gépek ̂  
felszerelése céljából már f 
több ízben járt Magyar- jj 
országon, a legtöbbet a f 
győri Gardénia Csipkefüg- j 
göny©árban, valamint a j 
pestlőrinci Szalag- és Csip-j 
ke©árban. Ezek 
szakemberek 
h o © Ma©arországon is mű-
ködik már malimo-gép, és 
igen nagy népszerűségnek 
örvend. A gép története a( 
13 évi kísérletezést leszá- ( 
mítva rövid, de annál sike-1 
resebb. Az első malimo-gé-í 
pet u©anis az 1056. ét i * 

a legmodernebb automati-
kus berendezéssel dolgozik. 
A lamellázott gép rögtön le-
áll, ha például a fonal el-
szakad, v a © a gép kezelője 
be akar nyúlni a gépbe. 

jelene is igen szép, de jö-
vője még biztatóbb. Jelenleg 
a ©árban előállított anya-
gok hétszer olcsóbbak, mint 
a régi rendszerű gépen ké-
szült anyagok. És ez még 
csak a kísérleti gyártás ered-
ménye 

A cél: 
teljes automatizálás 

Tízszeres 
teljesítmény 

Világhírű a 
terméke is, a 
de híres még 
gyár 
mint 

© á r másik 
malivatt-gép, 
ezenkívül a 

több kisebb terméke, 
az automatikus spul-

nizógép, amely egy óra alatt 
tízszer annyi fonalat dolgoz 
fel, mint a nálunk haszná-
latos orsózógép. 

Fény derült tehát a titok-
ra, ebben a Kari Marx-
Stadt-i üzemben készülnek 
— e©előre még csak kísér-
leti gyártásban — 
sett, olcsó és szép, 
ges anyagféleségek. 

A nagyüzemi gyártás be-
vezetésén kívül teljesen au-
tomatizálni akarják öt éven 
belül az egész kísérleti gép-
©ártó üzemet. A termelés 
megduplázása mellett a 
munkáslétszám i © nem nö-
vekszik, s a jelenlegi ezer 
főnyi létszámmal néhány év 
múlva már kétszer ' annyi 
textilgépet gyárt sorozatban 
a Kari Marx-Stadt-i textil-
gépgyár. A gyár szakembe-
rei remélik, hogy több ilyen 
híres termékük is lesz még, 
mint a malimo-gép és hogy 
a magyar szakemeberek az 
eddiginél is nagyobb érdek-
lődést mutatnak majd a vi-

a kere- lágviszonylatban elismert 
különle- textilgépek iránt. 
A gyár Horuczi Lászlóné 

A jó szervezési intézkedések 
jobb munkát biztosítanak a Falemezgyárban 

hatszáz — Mikor dolgozol a jövő 
héten? 

— Még nem tudom, majd 
csak pénteken. 

Ez a beszélgetés számta-
lanszor elhangzott férj és 
feleség között az elmúlt esz-
tendőben. Tavaly u©anis az 
volt a módszer a Szegedi 
F6lemez©árban, h o © hét 
végén függesztették ki a kö-
vetkező heti munkabeosz-
tást, s ki-ki csak akkor tudta 
meg, h o © mikor és hol ke-
rül munkájára sor. Nem 
szerették ezt a © á r dolgo-
zói, de nem volt kifizetődő 
magának az üzemnek sem. 
Új intézkedést léptettek te-
hát életbe január elsejétől. 

Állandó munkabeosztás 

Fél év távlatából most már 
megállapítható, hogy az új 
megoldás sokkal jobb előd-
jénél;, az állandó munkabe-
osztás bevált. Míg az első 
időkben az állandó munka-
beosztás rendjét kifüggesz-
tették, h o © az érdekeltek 
hozzászólhassanak, most már 
erre sincs szükség, mindenki 
tudja a maga dolgát. Mint 
annyi más üzemben, itt is 
A-, B- és C-műszakra osz-
tották be az embereket — 
harminc-negyven fős tarta-
lékállomány kivételével — 

mind a hatszáz falemez-
©árit. 

Az állandó munkabeosztás-
sal számos előny jár. Hasz-
nos a dolgozó szamára, mert 
tudja előre, h o © hal dol-
gozik, könnyen megszokja 
munkakörét és ezáltal na-
gyobb a munkaintenzitása. 
De a munkaintenzitás növe-
kedése sem e©edül az üzem-
nek előnyös, hiszen jótékony 
befolyással van a keresetre 
is. Tény és való, hogy mióta 
ezzel a módszerrel állnak 
munkába a dolgozók, kimu-
tathatóan jobb a termel vé-
nyek minősége és na©obb a 
termelékenység is. 

A tartalékállomány — 
melynek az a feladata, hogy 
a hiányzó gépkiszolgálókat 
bármikor pótolja — jelenleg 
is heti munkabeosztással dol-
gozik, de erre í © van szük-
ség. 

Pontos programozás 
A tavalyi tapasztalatok 

nemcsak a munkabeosztással 
kapcsolatban szolgáltattak 
tanulságot az üzem gazda-
sági és műszaki vezetőinek, 
hanem a programozás hibái-
ra is felhívták a f i©elmet. 
A falemezgyár termékeinek 
e © része közvetett úton ex-
portra kerül, mivel az óbu-
dai hajó©ár hajóbútoraihoz 

Jól dolgoztak a KISZ 
önkéntes táborainak fiataljai 

A KISZ önkéntes ifjúsági 
építőtáboraiban rövidesen az 
utolsó csapatok is befejezik 
munkájukat. Az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, 
h o © az elmúlt évekhez ha-
sonlóan — a sokszor szeszé-
lyes, kedvezőtlen időjárás el-
lenére — az idén is jelentős 
eredményt értek el a fiata-
lok. 

Az első három váltásban 
15 000 fiatal körülbelül 270 
ezer köbméter földet moz-
gatott meg. 
A leánytáborok lakói a 

mezőgazdasági munkákban 
segédkeztek: ©ümölcsöt 
szedtek, növényt ápoltak, 
szőlőt kötöztek. Ezenkívül 
kiválogatták, s becsomagol-
ták az exportra szánt gyü-
mölcsöt is. 

Az önkéntes táborok lakói 
kellemesen töltötték szabad 
idejüket is. 

A különböző társasjátékok 
mellett a fővárosi és me-
gyei színházak művészei 
változatos műsort adtak ré-
szükre. 

szállítják az alapanyagot. Az 
ütemes termelés rendjét 
számtalanszor felborította a 
rendelő fél hirtelen jött kí-
vánsága, s miatta sokszor 
át kellett áflni olyankor is 
más ©ártmányra, mikor ar-
ra különben még nem volt 
semmi szükség. Az jlyen ter-
melési rendszertelenség pe-
dig e©általán nem volt gaz-
daságos. 

Idén már nem a kereske-
delmi osztály "irányítja- — 
a rendelőn keresztül — a 
termelést, hanem a pontos 
programozás, melyet a szál-
lítási szerződések alapján ál-
lítanak össze. A programo-
zás eredményeképp csökken-
tek a gépállási idők, javult 
a ©ártmányelőkészítés mun-
kája és sokkal gazdaságo-
sabbá vált az anyagkiho-
zatal. 

A programozás, akárcsak 
az állandó munkabeosztás 
megszervezése, a jobb mun-
ka járható útjának bizo-
nyult a falemez©árban. Amíg 
azonban az állandó munka-
beosztás betartását sikerült 
teljes egészében megvalósí-
tani, a programozásra már 
nem áll u©anez. Az export-
szállítások miatt még min-
dig előfordul, h o © a kidol-
gozott programot fel kell bo-
rítani. S ha a helyzet sok-
kal fegyelmezettebb is, mint 
amilyen még tavaly volt, 
r.em ártana, ha a szerződő 
felek na©obb tiszteletben 
tartanák a falemez©ár tö-
rekvését a tervszerű mun-
kára, és összehangolnák a 
programokat. 

A szervezési intézkedések 
minden üzemben szinte ki-
fogyhatatlan tartalékot je-
lentenek. hiszen bevezetésük 
rendszerint nem kíván sem-
milyen na©obb anyagi be-
fektetést, viszont megtaka-
rítás, jobb minőség, na-
gyobb termelékenység a kö-
vetkezménye. A Szegedi Fa-
Iemez©árban helyes intéz-
kedések születtek az első fél 
év folyamán a termelés ész-
szerű megszervezésére. 

Élüzem 
az Aszfaltútépítő Vállalat 

Bármerre jár a szegedi 
ember, mindenütt megtalálja 
a budapesti Aszfaltútépítő 
Vállalat szegedi kirendeltsé-
ge munkájának nyomait. 
Most a szabadtéri játékok 
előkészületei során különö-
sen kivették részüket abból 
az igyekezetből, h o © váro-

es 
a kitűnő? 
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sunk minél jobb utakkal, 
szebben, tisztábban fogad-
hassa az érkező vendégeket, 
A Beloiannisz tér mögötti 
Rerrich tér aszfaltozását pél-
dául három nap alatt végez-
ték el, hogy a szabadtéri 
idejére itt is jó út várja az 
érkezőket. 

Ezek ismeretében nem vé-
letlen, h o © a budapesti vál-
lalat 16 építésvezetősége kö-
zött a versenyben a szegedi 
részleg dolgozói lettek az 

f elsők, s ezzel na©ban hoz-
zájárultak ahhoz, h o © az 
egész vállalat élüzem kitün-
tetést kapott. A szegedi asz-
faltútépítők termelési ter-
vüket 103,1 százalékra telje-
sítették és a gazdaságosság, 
a termelékenység terén is 
igen szép eredményt, 107,9 
százalékos teljesítést értek 
el. Az önköltségcsökkentést 
eredménye 2.4 milliós meg-
takarítás. 

Az aszfaltútépítők szegedi 
dolgozói jelenleg hét na-
gyobb munkán dolgoznak 
Szegeden, s reméljük, h o © 
a kitüntetés és az ezzel járó 
jutalmazás után az eddigi-
nél is jobban végzik majd 
munkájukat. 

A szovjet könyv ünnepére 
pályázatot hirdet az Állami 

Könyvterjesztő Vállalat 

Az állami Könyvterjesztő 
Vállalat a szovjet könyv 
ünnepe alkalmából pályáza-
tot hirdet. A pályázók írják 
le, ho©an szerették meg a 
szovjet irodalmat, pontosab-
ban: melyik szovjet mű, me-
lyik regényalak volt rójuk a 
legnagyobb hatással. A pá-
lyaművek terjedelme ne le-
© e n több három gépelt, 
vagy olvasható kézírással írt 
oldalnál. Műfaji megkötés 
nincs, pályázni több művel 
is lehet. 

A pályázat jeligés. A pó-
lyamunkára csak jeligét és 
a pályázó életkorát kell fel-
írni. Mellékelni kell még e © 
zárt borítékot, amelyre kí-
vül a jeligét és az életkort 
kell felírni, belül pedig a 
jeligét, a pályázó nevét, 
életkorát, foglalkozását és 
pontos címét kell közölni. A 
pályázatokat 1960. szeptem-
ber 30-ig a tájékoztató szer-
kesztőségébe lehet bekülde-
ni. Budapest öt kerület, De-
ák Ferenc utca 15 szám alá. 
A beküldött legjobb munká-
kat jutalmazzák. A pályáza-
ton résztvevők között 26 
tiszteletdíjat osztanak ki. 

Megszüntetik a villamost Pécsett 
A felszerelés egy részét Szeged kapja 

(Dr. Somogyi Károlyné telv.) 

Napközben is sok látogatója van a Beloian-
nisz térnek. Szeged vendégeit vonzza a ha-
talmas építmény és a tér sok csodáini-

valója 

Pécs közúti forgalmi adott-
ságai inkább az autóbusznak 
kedveznek. Ezért a pécsi ta-
nács kezdeményezésére foko-
zatosan megszüntetik a Me-
csek lejtőjén épült város-
ban a villamosvasutat. E na-
pokban közlekedtek utoljára 
Pécsett a villamosok és he-

í lyüket modern kék autóbu-
í szok foglalták el. 

Az új közlekedési rend-
szer bevezetésével felesleges-
sé vált villamosvasúti felsze-
relést most több város kö-
zött osztják szét, a használ-
hatatlant azonban természe-
tesen beolvasztják. N é © , 
aránylsfg jó állapotban lévő 
villamost Debrecen kap. Két, 
még modem ikerkocsit Sze-

gedre "irányítanak-. Lesze-
relik a villamos felsóvezeté-
keket, ezeket Szombathelyre 
szállítják. Eltávolítják a vil-
lamossíneket is a pécsi ut-
cákról. Ezeket részben Deb-
recen, részben pedig Buda-
pest kapja. Az 1957-ben el-
helyezett új vezetekoszlopo-
kat a főváron villamosvasút 
kiemelteti és Budapestre 
szállíttatja. Nemrég szerel-
tek fel Pécsett tíz modern 
villamosváltot, ezt megosztva 
Szegednek és Debrecennek 
adják át. 

Szegedre előreláthatóan 
szeptemberben érkeznek meg 
a villamosfelszerelések Pécs-
ről 


