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Megkezdődött 
a SZOT 10. teljes 

A napirend első pontiaként a szakszervezetek munkásvédelmi 
és egészségügyi tevékenységét vitatták meg 

Pénteken reggel Budapesten a Vas- és Fémipari Dol- egészséges, űj kezdemény® 
gozók Szakszervezete székházának dísztermében összeült a zéseket, mint, amilyen pél-
Szakszervezetek Országos Tanácsának 10. teljes ülése. Az dául a munkásvédelmi őr-
elnökségben helyet foglalt többek között Focfc Jenő, az ségek szervezése. A műszaki 
MSZMP Központi Bizottságának titkára és Somogyi Mik- haladással párhuzamosan 
lós a SZOT elnpke, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po- gyorsabb ütemben kell 
litikai Bizottságának tagjai, Gáspár Sándor, a Politikai Bi- korszerűsíteni az üzemek-
zottság póttagja, a budapesti pártbizottság első titkára és ben a biztonságtechnikai 
Brutyó János, á SZOT főtitkára. A tanácskozáson megje- és üzemegészségügyi körül-
lent az MSZMP Központi Bizottságának és a forradalmi menyeket. 
munkás-paraszt kormánynak több tagja. Ehhez növelni kell a mun-

A teljes ülést Somogyi Miklós, a SZOT elnöke nyitót- kásák és a vezetők munkás-
ta meg, majd áttértek a napirend megtárgyalására. Védelmi szakismereteit. Ha 

A napirend első pontja a szakszervezetek munkásvé- P ^ S baleset történik, gon-
delmi és egészségügyi tevékenységének megvitatása vol,t. A dosan ki kell deríteni annak 
beszámolót Horn Dezső, a SZOT titkára mondotta el. 

37 milliárd forint beruházás 
munkavédelemre 

Horn Dezső beszámolójá-
ban megállapította, hogy a 
felszabadulás óta ezen a té-
ren is nagy a fejlődés a 
múlttal szemben. 1924 és 1940 
között kétszeresére nőtt az 
ezer munkásra jutó balese-
tek száma. 

A szocializmus útjára lé-
pett állam nagy erőfeszíté-
seket tett a súlyos örök-
ség felszámolására. 

A gépesítés a termelés igen 
sok területén megszüntette a 
nehéz fizikai, s az egészség-
re ártalmas munkát. Ilyen 
célra 1950-ben kétmilliárd, 
1959-ben már 12 milliárd 
forintot, tíz é r alatt pedig 
az egész, népgazdaságban 
összesen 37 milliárd forin-
tot fordítottunk. Jelentősen 
csökkent a baleseti veszély, 

okait és meg kell szüntetni 
a veszélyt előidéző körül-
ményeket, s minden eset-
ben felelősségre kell vonni 
a vétkest. A teljes ülés kü-
lön is fe lhívja a f igyelmet 
arra, hogy elsősorban a fia-
talkorúakat kell megvédeni 
a balesetektől. ' 

A határozat felhívja az 
összes szakszervezeti szerve-
ket, hogy határozottabban 
éljenek törvényadta jogaik-
kal, rendszeresebben és ha-

, ,.. .... tékonyabban, a dolgozók 
szolgalat tízesztendős le j lo- mind szélesebb tömegeire 

támaszkodva lássák el az 

felelősségre vonással és az 
anyagi érdekeltség érvénye-
sítésével kapcsolatos tapasz-
talatokról szólt, majd meg-
kezdődött a beszámoló meg-
vitatása. 

Dr. Simonovits István, az 
egészségügyi .miniszter első 
helyettese az üzemorvosi 

déséről beszélt. 
Dobi Ferenc, a MEDOSZ 

titkára azokról az új felada-
tokról beszélt, amelyek a 
mezőgazdálkodás korszerű-
södése. a gépesítés, a vegy-
szerek egyre fokozódó alkal-
mazása következtében j ® 
lentkeznek a mezőgazdasági 
dolgozók egészségének és 
testi épségének védelmezé-
sében. Kómár András, a bá-

javult az üzemek világosi- ny6sz szakszervezet titkárá-
iása, levegője, rendje és n a k felszólalása után dr. Pál 
tisztasága is. Ferenc, az Orvos-Egészség-

" A legnehezebb munkah® ügyi Dolgozók Szakszervez® 
lyeken eddig mintegy 110 tének főtitkára elmondotta, 
ezer dolgozó munkaidejét hogy az egészségügyi dolg® 
rövidítették le heti 42, il- zók egészségvédelme általá-
Jetve 36 órára, keresetük ban sokkal alacsonyabb szín-
csökkentése nélkül. vonalon áll, mint a többi 

Ugyanakkor új rendszabá- dolgozóké. A z orvosok átla-
lyok is születtek és v ég r® gos életkora tíz évvel ala-
hajtásuk ellenőrzése a szak- csonyabb az országos átlag-
szervezetek feladata lett. nál. 

A z állami szervek és a Somoskői Gábor, az épí-
szakszervezetek eredményes tők szakszervezetének főtit-
munkája nyomán az elmúlt kár a után Berta István, a 
tíz esztendőben az ezer mun- vasutas szakszervezet múnka-
kásra jutó balesetek száma védelmi osztályának vezetője 
húsz százalékkal, a százezer ismertette a vasúti közlek® 
munkásra jutó halálos bal- désben dolgozókat fenyegető 
esetek száma pedig 40 szá- balesetek elhárítására tett 
zalékkal csökkent. intézkedéseket. 

Ez a statisztika összeha- A z elhangzott felszólalá-
sonlíthatatianul jobb a fel- sokra Horn Dezső, a SZOT 
szabadulás előtti hazai titkára válaszolt, 
adatoknál és a mai kapi- Ezután a teljes ülés egy-
talista országokban ural- hangúlag 
kodó helyzetnél. határozatot fogadott el 
A továbbiakban Horn D ® a munkásvédelmi helyzet 

zső a még meglevő hibák- javítására, 
kai és megszüntetésük l eh® A határozatban a teljes 
tőségeivel foglalkozott. ülés leszögezi, hogy 

Ezután részletesen _ ismer-
tette a balesetelhárítási és 
egészségvédelmi jogszabá-
lyok és határozatok végre-
hajtásában szerzett tapaszta-
latokat. 

Horn Dezső végezetül a 
balesetek kivizsgálásával, a 

gyökeresen meg kell javí-
tani az üzemekben a mun-
kásvédelmi és egészségügyi 
felvilágosító munkát, 

széles körben kell elterjesz-
teni a bevált munkamódsze-
reket, és támogatni kell az 

Ha a f r i k a i s z a b a d s á g é r t 
IP' „-/;.•: 

Szovjet művészek elhatározták, Hogy Afrikával kap-
csolatos szoborsorozatot készítenek. Az elsó szobrot Pat-
riee Lumumbáről, a meggyilkolt kongói miniszterelnök-
ről mintázzák. Felvételünkön Gumer Muhamedshin szov-
jet szobrászművészt láthatjuk munkája, közben, 

ellenőrzést és követeljék 
meg a hibák gyors meg-
szüntetését 

Testvérvárosaink a vásárban 
O D E S S Z A szealjat tartott a markában, brnói Zerojovka-gyárból. Ez 

A Budapesti Ipari Vásá-
ron a Szovjetunió impozáns 
és nyitástól zárásig állan-
dóan nagy tömegeket vonzó 
pavilonjának térségében áll 
a többi között egy nagymé-
retű gép, amely az átlagos 
látogatóknak különösebben 
nem hívja fel a figyelmét. A 
gépekhez kevésbé értők 
ugyanis az ezernyi látnivaló 
közepette miért is fordítaná-
nak éppen erre olyan nagy 
érdeklődést? Annál érdeke-
sebb viszont, hogy a nap 
egy-egy' szakában aztán 
szinte a legsűrűbb ember-
gyűrű veszi körül. Ilyenkor 

de mindenáron szeretett vol-
na egy hatodikat is. 

— Minek az neked, kis-
fiam? — kérdezték tőle. 

— Hát mit csináljak — 
pityeredett el —, amikor ott-
hon éppen hat csészém 
ván ? . . . 

És megkapta a hatodik k i® 
tányért is. 

A vásár szegedi látogatói-
nak különös örömére szol-
gálhat, hogy ezt a gépet 
szovjet testvérvárosunkban 
gyártják. A z Odesszai Szer-
számgépgyár terméke és — 
mint a pavilonban elmon-
dották — thermoplasztikból, 
vagyis a hőre lágyuló mű-
anyagok egyikéből készít kü-

még csak prototípus, de rö-
videsen sorozatgyártásra ke-
rül, mint e traktorcsalád 
másik két tagja, a már is-
mertebb Zetor 201 l-es és 
4011-es, a 2, illetve 4 hen-
geres, 22, illetve 44 lóerős 
traktorok. Ez az új traktor 
3 hengeres és 33 lóerős. A l -
katrészeinek mintegy 90 szá-
zaléka cserélhető a külön-
féle munkálatoknak meg f® 
lelően. Érdekessége, hogy 
első és hátsó tengelye fe l -
emelhető, a keréktávolság 
átállítható, aminek követ-
keztében használható szán-
táshoz és kultivációs mun-
kákhoz is. Készül kerekes, 
lánctalpas és féllánctalpas 

önsúlya 1480 ugyanis működésben mu , 
tatják be ezt az új rendsz® lonfele targyakat. Termesze- valtozatban. 
rű rendkívül korszerű autó- t e s e n nemcsak apróbb ház- kiló, de arra is gondoltak, 
máta műanyagsajtoló gépet t artási használati tárgyak hogy bizonyos talajokon na-
„ . . , . , 1 „ . . , ' előállítására alkalmas, sőt gyobb súlyra van szükség, 
s különleges látványt nyújt, n e m i s e z a z e l s ö r e n d ű fe l- ezért gyorsan rászerelhető 
amint a legváltozatosabb adata, hanem gépalkatrész® külön két pótkerékkel .lát-
műanyagtárgyak kerülnek ki 
belőle szinte percek alatt. A 
különféle színű kis haszná-
lati tárgyakat többnyire 
kezébe is adják az éppen ott 
levőknek és nem is kérik 
tőlük vissza. Maradjon meg 
emléknek a szovjet pavilon-
ból. 

Bájos látvány volt, ami-
kor egy kisfiú már vagy öt 
ízléses, frissen készült csó-

két is készít, amelyeknek 
felhasználása igen előnyös 
az iparban. 

A z Odesszai Szerszámgép-
gyár egyébként gyártmányai-
ból kiállított egy ugyancsak 

ták el, amelyeknek tömlőibe 
használatkor vizet tcjltenek 
és ezzel ezer kilóval lesz sú-
lyosabb. 

Másik brnoi gépérdekes-
ség az I. Brnoi Gépgyárban 

4 földművelésügyi miniszterhelyettes 
látogatása Szegeden a Délalföldi 

Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben 
Petőházi Gábor fö ldműv® A sok mindenre kiterjedő 

lésügyi miniszterhelyettes tájékozódás közben Petőházi 
meglátogatta a Délalföldi elvtárs igen hasznos útba-
Mezőgazdasági Kísérleti In- igazításokat adott a jövőt 
tézetet és annak gazdaságát, illetően az intézet munka-
Látogatása során tájékozó- társainak. Látogatása befe-
dott az intézet tudományos jezése után pedig teljes meg-
munkájáról s a határszemle elégedését fejezte ki és t ® 
során pedig meggyőződést vábbi eredményes munkát 
szerzett a gyakorlatnak átad- kívánt az intézet valamennyi 
ható kísérleti eredmények- dolgozójának. 
rőL Megállapította, hogy a 
gazdaságban jó termés b ® 
takarításával számolhatnak. 
A hazai fajta bánkúti búza 
22—23 mázsás, a bőven ter-
mő búzafajták 35 mázsán 
felüli átlagtermést ígérnek 
holdanként. Különösen a 
"Bezosztaja* bőven termő 
szovjet búzafajta nyerte meg 
a miniszterhelyettes elvtárs 
tetszését. Ennek a télálló, 
erős szalmájú és igen j ó si-
kértartalmú búzának fajta-
fenntartó nemesítését az in-
tézet végzi. 

legmodernebb kivitelű fúró- készült gázturbina, amelyet 
gépet, amely 3 milliméter- Magyarországon most mű-
től 75 milliméterig terjedő tatnak be először. Tartalék-
munkálatok elvégzésére ké- n a k szerelhető fel elektromos 
pes. Huszonhétfajta sebes- turbinával rendelkező gyá-
ségre állíthatók be a fúró- rakban, hogy ha hiba esnék, 
fe jek az elvégzendő mun- akkor automatikusan azon-
kaknak megfelelően. _ , , , . . . . 

naj bekapcsolodhasson es a 

Cidessza ^ f m l z t l a r f t ^ " 
sokfélével szerepel a vásá- J e k tovabb-
ron, számos konzervfélesé- A harmadik, az előbbiek-
get, halkonzerv-specialitás® hez hasonlóan szemre is tet-
kat láthatunk a pavilonnak s z e t ő s ^ a T O S Brno-Ku-
ebben a reszében. rim gyárból való V M 8 

típusú többorsós fúrógép. 

Harminchat állítható orsó-
Csehszlovák testvérvár® v a l működik. 29—38 millimé-

sunk, a maga is nagy nem- teres fúrási távolsággal. A 
zetköa kiállításairól híres fúrósebesség 63 fordulattól 
Brno ugyancsak hozott 1000-ig terjed 6 fokozatban, 
gyártmányaiból. A legjelen-
tősebbek közé tartozik" a 
gazdag csehszlovák pavilon 
előtti térségen kiállított 
301 l-es Zetor-traktor, a 

BRNO 
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Tanácskozik a magyar—szovjet 
vízügyi vegyesbizottság 

Pénteken délelőtt a Tech- Népköztársaság meghatal-
nika Házában M. V. Szim- mazottja vezetésével meg-
jancsuk, az Ukrán SZSZK kezdte munkáját a ma-
Minisztertanácsának vízügyi gyar—szovjet vízügyi egyez-
referense, a Szovjetunió mény keretében működő v ® 
meghatalmazottja — illetve gyesbizottság 11. ülésszaka. 
Szászhelyi Pál, az Országos A tanácskozáson a közös, 
Vízügyi Főigazgatóság fő - határmenti vízügyi kérdések-
osztályvezetője, a Magyar kel foglalkoznak. (MTI ) 

A szegedi járásban 
23 ifjúsági munkacsapat vesz részt 

a 30 mázsás kukoricatermesztési mozgalomban 
Eredményes kezdeményesések a, KISZ Központi 

Bizottságának felhívására 
A szegedi járásban a me-

zőgazdaság szocialista át-
szervezésével egyidőben ala-
kultak meg az új termelő-
szövetkezetek KlSZ-szerve-
zetei. A K ISZ szegedi járási 

A járás gépállomásainak nyire csak a lányok nevez-
fiataljai közül nek be. 

hatvanan neveztek he az A baromfitenyésztés! moz-
i f jú traktorosok országos galomba a mórahalmi Vö-
versenyébe. rös Október, az algyői P ® 

Az 196l-es évet már a mos- tőfi Termelőszövetkezet lá-
bizottságának segítségével az galom szellemében kezdték, nyai neveztek be. 
ifjúsági szervezetek munka- mert a verseny értékelésé- Vállalták, hogy a gondjaik-
tervet dolgoztak ki. Ebben nél az 1961. január 1 és de- ra bízott baromfiállomány 
első helyen áll a termelő- cember 31 között elért mű- tízhetes koráig darabonként 
szövetkezeti munka segítése, szaki-norma és normálhold eléri a 90 dekát és egy kiló 
A z új és a már tapasztalt teljesítést veszik figyelembe, áru baromfihoz négy kiló 
alapszervezetek Ezenkívül természetesen a abrak takarmánynál többet 

a termelőszövetkezeti ter- kenő- és üzemanyagnormák nem használnak fel. A ver-
melési átlagok javítása ér- betartása is szerepel a ' ver- senyfeltételek között fontos 
dekében ifjúsági munka* senyfeltételek között. helyen szerepel az elhullás 
csapatokat szerveztek A termelőszövetkezetek fia- csökkentése. A baromfite-

és egv sor hasznos terme- tal traktorosai részére is nyésztő lányok vállalták, 
lési mozgalmat indítottak el. versenyt hirdetett a K ISZ hogy hat százaléknál nem 

A szegedi járásban 19 Központi Bizottsága. lesz magasabb az elhullás. 
KISZ-alapszervezet 23 i f jú- Az a fiatal tsz-traktoros A szegedi járási KISZ-
sági csapata nevezett be a nyeri meg az országos ver- fiatalok jó néhány új mozga-
30 mázsás kukoricatermesz* senyt, aki 1961-ben a leg- lom elindítói is voltak. Töb-
tési mozgalomba. több munkaegységet éri el, bek között 

A 23 ifjúsági csapat 109 természetesen kiváló minő-
kataszt ralis hold kukorica- ségi munkával. A termelő-
vetést gondoz és vállalták, szövetkezetek traktorosainak 
hogy errőí a területről országos egyéni versenyébe 

holdanként 30 mázsa kn- többek között a sándorfalvi 
koricát szednek le. Rózsa Ferenc és az algyői 
A röszkeí Petőfi Termelő- Petőfi Termelőszövetkezet daság pusztamérges! üzem-

szövetkezet ifjúsági csapata fiatal traktorosai neveztek egységének ifjúsági szerv® 
a hibridkukorica-termesztési be. zete a szőlőtermesztés felett 
mozgalomba kapcsolodott be. Az ifjúsági csapatokban a vállalt védnökséget. A ki-
Az ifjúsági csapat tagjai két lányok a fiúkkál vállvetve szesek vállalták, hogy hol-
holdon termelnek hibridku- dolgoznak. De van olyan dánként 26 mázsa szőlőt szü-
koricát, mozgalom is, amelybe több- retelnek majd. 

a röszkei Aranykalász 
Termelőszövetkezet i f jú-
sági csapata a fűszerpapri-
ka termesztése fölött vál-
lalt védnökséget. 

Az Ásotthalmi Állami Gaz-

NDK-beli testvérvárosunk-
nak a Budapesti Ipari Vá-
sárra hozott cikkei a látoga-
tóknak mondhatni minden 
rétegét vonzzák. A drezdai 
VEB Kamera- und K in® 
werke ugyanis fotócikkeket 
hozott és állított ki. A leg-
jelentősebb a híres Penta-
f lex gyártmánycsaládból va-
ló Pentaflex 8 típusú 8 mil-
liméteres keskenyfilmfényké-
pezőgép, amelyet először itt 
mutattak be Magyarorszá-
gon. Kiváló műszaki adottsá-
gainál fogva a világszínvonal 
élvonalába sorolható. Forgó 
tükörrel ellátott tükörref-
lexkeresővel rendelkezik. 
Gyorsváltókazettákkal sze-
relték fel, amelyekkel né-
hány másodperc alatt es® 
rélhető a fi lm. Jénából szár-
mazó, fényrekesszel kapcsolt 
váltóobjektívek 5.5—40 mil-
liméteres gyújtótávolsággal 
állnak rendelkezésre hozzá, 
ezenkívül a Pentovar 8 va-
riaobjektív 8 és 33 millimé-
ter között folyamatosan vál-
toztatható gyújtótávolsággal. 
Mindehhez expozíciós aut® 
mata berendezés járul, 
amely tekintetbe veszi a 
szűrőtényezőket, a filmérzé-
kenységet, mozgássebességet 
és az objektív fényrekeszt, 
ezenkívül gondoskodik a f i lm 
mindenkori helyes megvilá-
gításáról. 

Hasonlóan kiváló a gyár 
Pentaflex 16 típusú keskeny-
fi lmfelvevőgépe is, amely 
ugyancsak tükörreflexkere-
sővel és gyorscserekazetták-
kal rendelkezik, s 16 milli-
méteres keskenyfilmfelvevé-
sére főként a hivatásos és 
tudományos fiimezők részé-
re készül. 

• 
Egy csepp ízelítő mindez 

abból, hogy hazánk nagy 
ipari szemléjén, a legkivá-
lóbb szegedi iparcikkek mel-
lett testvérvárosaink ipará-
nak gyártmányaiból is lát-
hatunk. És a mi szegedi si-
kereink mellett külön is örü-
lünk az ő sikereiknek, s 
szívből kívánunk további 
szép eredményeket nagy test-
vérvárosainknak. 

L , Z . 


