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Kézi erő helyett 
szállítószalag-rendszer 

Gépesítik az egyik legnehezebb téglagyári munkát 

Meglepő gyorsasággal vál-
toznak a munkakörülmények 
a téglagyárakban. A Csong-
rád Megyei Téglagyári Egye-
sülés évek óta folyamatosan 
gépesíti üzemeit. Az idei gé-
pesítési program kezelésében 
többek között a szegedi tég-
lablokkgyártó telep számára 
szereztek be új darut, s min-
denütt folytatták a belső 
szállítás gépesítését. 

Egy targoncán 
kilencven tégla 

rint még az idén hasonló be-
rendezést készítenek a sző-
regi, a hódmezővásárhelyi, 
valamint az egyik szentesi 
telep számára is. 

Nemcsak beruházáson 
múlik 

A Csongrád Megyei Tégla-
gyári Egyesülés idei prog-
ramjában az égetett tégla ki-
hordásának gépesítése 
lett még több más célkitűzés 
is szerepel. Rövidesen kicse-
rélik a szőregi agyagbányá-

Az egyik legnehezebb tég- ban dolgozó avult és elhasz-
lagyári munkát mindeddig nált, serleges földkotrót és 
kézi erővel végezték nem- négyszázezer forint értékű 
csak Csongrád megyében, új gépet vásárolnak helyébe, 
hanem az egész országban. Az Építőipari Gépgyár a jö-
Egy-egy dolgozó naponta 6— vő hónapban le is szállítja 
7 ezer téglát rakott föl tar- ezt a berendezést. A közel-
goncára, s tolt ki a kemen-
cétől az udvarra. Mivel egy 
targoncára 90 tégla is elfér 
— egy tégla súlya több mint 
három kiló — el lehet kép-
zelni, hogy milyen megeről-
tető munkát jelentett ez szá-
mukra. 

A kihordás gépesítése nem 
volt könnyű feladat. Szállí-
tószalagokból összeállított 
továbbító rendszert kellett 
kiépíteni, mégpedig úgy, hogy 
a téglák továbbítása akár 
derékszögben is lehetséges 
legyen. Erre a célra úgyne-
vezett kúpos görgőket alkal-
maztak. A szalagok külön 
villanymotorral működnek. 

Bevezetik 
a többi téglagyárban Is 
Az új berendezés egy napig 

már üzemelt a III. számú 
szegedi téglagyárban. A 
munkásoknak csak a kemen-
cénél és a szalag végénél kel-
lett kézzel nyúlniuk a téglá-
hoz. A szalagsort úgy szerel-
ték össze, hogy mind a ke-
mence felől, mind pedig a ki-
rakótérhez legközelebb allo 
szalag könnyen elmozdítható 
legyen, aszerint, hogy hol 
kell rakodni. A középső resz, 
amely tizenkét méter hosszú, 
már nehezebben mozgatható, 
viszont ennek irányát na-
ponta legfeljebb egyszer, az 
égetőkamrák kirakása utan 
kell megváltoztatni. 

A próbaüzem Idején né-
hány kisebb hiba még kiüt-
között, ezeket most javítják 
ki, s rövidesen véglegesen 
üzembehelyezik a saját költ-
ségből és a saját műhely ál-
tal készített gépsort. A „pre-
mierre" meghívják a megye 
valamennyi téglagyárának 
vezetőit, mivel a terv sze-

múltban tíz új behordóko-
csit szereztek be, szintén Sző-
regnek, 40 ezer forintért. Rö-
videsen két űj vontatókulit 
állítanak be a szegedi tégla-
gyárakban. 

Mind kevesebb nehéz fizi-
kai erőkifejtést kívánó mun-
kát kell végezniük a dolgo-
zóknak a megye téglagyárai-
ban. A tervszerű üzemfej-
lesztés eredménye ez, mely 

mel- nemcsak beruházási lehető-
ségek ésszerű kihasználásá-
ból ered, hanem annak is 
köszönhető, hogy az egyesü-
lés műszaki dolgozói saját el-
gondolásaik alapján is igye-
keznek könnyebbé tenni a 
téglagyári munkát. Az ége-
tett téglák kihordását első-
nek az országban, Szegeden 
valósították meg. 

Különvonatok, 300 különjáratú autóbusz, 12 különjáratú repülőgép 

Több ezer külföldi vendég érkezik 
a szabadféri játékokra 

Szeged az ünnepi játékok lönjáratú repülőgép jön Sze- jelentettek be jegyigénylést 
időszakában az országos ér- gedre ebben az időszakban, a szervező irodának, 
deklődés középpontjában áll. Igen nagy számú, A szegedi járás és a já-
Több mint 300 belföldi kü- közel 4 e z c r külföldi ven- r á s községeiben működő 
lönjáratú autóbusz érkezését dég érkezését ls várják. földművesszövetkezetek és 
jelentették már be eddig, A S z o V i e tunióból, a Német tsz-ek részéről szintén nagy 
szinte az ország minden re- D e m o k rat ikus Köztársaság- az érdeklődés. A szegedi 
szébol. ból, Lengyelországból, a Táncsics Tsz vezetősége pél-

A játékok különböző nap- Csehszlovák Népköztársaság- dául az elsők között jelen-
jára számos különvonat ér- ból, Ausztriából, Olaszország- tett be nagyobb jegyigény-
kezését is jelezték már ed- b ó 1 0 8 A n g I i á b ó 1 v á r n a k n a7 é t -kezeset is Jelezte* mar ea b b sportokat . Római ^ , , A 
dig. Például Budapestről, egyetemi hallgatók ls meg- A l aratasban kitűnt szö-
Győrből, Sopronból, Mis- látogatják majd a várost. vetkezeti gazdák jó mun-
kolcról, Szolnokról, Ózdról és ötven fővel káját jutalmazzák 
Kiskunfélegyházáról. Buda- két napra Szegedre jön a . . „ . J á 
pestről például hat különvo- KGST mérnökszakosztálya " f i a meg a Hary janoseio-
nattal érkező nagyobb cso- is. adasaira szolo jegyekkel. 

S S ^ U ^ S s ÍE l ' ÍS? valamint augusztusban egy A röszkei Lenin Tsz illetve két és fél napos itt-
tartózkodásra. Tizenkét kü 

£s 
munkásokból 

Aida a UUakatfran 
— és más „szenzációk 
A hagyományos kirakatverseny Idei tanulságai 

megtörje Fiatal lány buja virágren-
geteg közepén a Kárász ut-
cai virágüzlet kirakatában. 
Aida, a szerelmes király-
lány hagyományos jelmezét 
viseli, testhezálló fehér ru-
hát, arany szegéllyel. Hogy 
áll, vagy ül-e, azt nehéz el-
dönteni, mert csak derékig 
látszik ki a virágokból, s 
így akár sellő is lehetne tán. 
De Aida — ezt a feje fölé 
rózsaszín szegfűkből kira-
kott felirat minden kétséget 
kizáróan bizonyítja. 

Színek és Illatok felhőznek 

körülötte. Es természetesen 
hangulatvilágítás: fehér, 
majd narancsszínű és me-
legvörös fények. 

Tömeg tolong a kirakat 
előtt, s röpködnek az élcek. 
Jé, hogy ezeket nem hallja 
a kirakat mögötti eleven ki-
rakati baba. Sajnálnivaló, 
ahogy ott áll vagy ül mes-
terkélt és édeskés pózba me-
revültem a virágok között. 
Merev az arca is, csak a 
pillái rebbennek néha fá-
radtan. S biztosan nagyon 
izgul, hogy jaj csak elő ne 
bújjon valahonnét egy légy, 
bogár vagy szúnyog, s illet-

len tolakodásával 
a "varázst". 

Szerencsére fekete cipő-
fénymázzal nem festették 
ki a — nagyobb hitelesség 
kedvéért. De így is fárasztó 
lehet ez a szerep. 

Miért vállalta vajon ? 

Mindenesetre az idei ki-
rakatversenynek ő a legna-
gyobb szenzációja. Ö és — 
Kodály Zoltán hatalmas 
gipsz mellszobra vele egy 
kirakatban. A Háry János 
nagyszerű szerzője bizonyá-
ra nagyon meglepődne, ha 
itt látná képmását a virá-
gok között 

Én is megdöbbentem, s 
velem együtt sokan a kira-
kat előtt megálló járókelők 
közül. Nem túlzás ez egy 
kissé? A Kertészeti Válla-
lat Kárász utcai üzletének a 
virággal oly kitűnő ízléssel 
és ötletességgel dolgozó ki-
rakatrendezői ezúttal alig-
hanem 

elvetették a súlykot 

Reklámtechnikánk 
rakati dekorációnk 

és ki-
talán 

Véradónap az Űjszcgedi 
Kender- , Lenszövő Vállalatnál 

lz üzem 103 dolgozója adott vért — Élen járlak a vezetOk ús a szocialista 
brigádok tagjai 

ötödször szállt ki hely- fel, s kérő szavuk nem ma- zött adott vért a gyár párt-
színi vérvételre a Szegedi r a d t ezúttal sem hatástalan, alapszervezetének titkára, s 
Véradó Állomás brigádja Az üzem orvosi rendelőjé- ° U y o l , t a véradók között az 
kedden reggel. Ezúttal az ben már reggel 7 órakor je- g E ^ B ? £ tettel 
Újszegedi Kender-, Lenszövő lentkeztek az első társadal-
Vállalat dolgozóit keresték mi véradók. Az elsők kö-

Ezernégyszáz lakás 
terven felül 

Néhány évvel ezelőtt még több mint a fele az utolsó 
szinte megváltoztathatatlan- h*™1" hónapra maradt 
nak tűnt hogy nem tudják M °s t azonban a szocialista 
teljesíteni lakásátadási elő- brigádok azt vállalták, hogy 
irányzatukat az Építésügyi a nyolcadik pártkongresszus 
Minisztérium vállalatai. A tiszteletére november végéig 
második ötéves terv első befejezik az idei tervben elő-
évében azonban í r t l a k á s o k építését. Nagy 

jelentős fordulat lépéssel kerültek közelebb 
következett Tavaly pótolták e n n e k az elhatározásnak a 
az előző évben elmulasztott megvalósításához, mert or-
mintegy 600 lakás átadását, szágosan mintegy 7600 lakást 
sót az előirányzatot még a d t a k át, amire még nem volt 
több mint ezer lakással meg- P é l d a a z első fél évben, 
tetézték Ekkor készítették E z z e» m a r majdnem a felét, 
elő az idei munka feltételeit 4 3 ~ 4 5 százalékát teljesí-
ts amelynek eredményeként tették az egész évi lakás-

átadási feladatnak, csaknem 1400 lakást adtak át pedig a korábbi évek gyakor-
az első félévi terven felül. l a t a m i a t t a tavasszal soknak 

1960-ban még az egész évi tartották az előírt 35,5 szá-
lakásépítósi feladatnak zalékot is. 

sen az üzemi orvos is. 
A dolgozók körében lelkes 

felvilágosító munkát végzett 
az üzemi vöröskereszt-titkár, 
Joó Györgyné, s az ő mun-
kájának is köszönhető, hogy 
a kora délutáni órákig ösz-
szesen 103 dolgozó jelentke-
zett térítésmentes véradásra 
a vérvételi helyen. 

Különösen a szocialista 
brigádok tagjai közül jöttek 
el nagyon sokan, s adtak 
vért, tudva, hogy emberéle-
teket mentenek meg ezzel a 
cselekedetükkel. A gyár 
TMK-műhelyének munkásai 
is ott voltak a véradóasztal-
nál. 

összesen közel 30 liter vér 
gyűlt össze az újszegedi üze-
mi véradónapon. S különö-
sen örvendetes volt az, hogy 
a gyár vezetői példát mu-
tattak itt is a dolgozóknak, 
nem zárkóztak el attól, hogy 
ilv módon is támogaíisák a 
Szegedi Véradó Állomás or-
vosainak és egészségügyi dol-
gozóinak munkáját. 

Az ötödik kiszállásos vér-
adás résztvevőivel már meg-
haladja az 500-at azoknak a 
véradóknak a száma, akik 
térítésmentesen adtak vért 
Szegeden ebben az évben. 

még nem is olyan fejlett, 
mint a nyugati országokban. 
De miért éppen azt tanul-
juk el, ami ott is visszata-
szító, s megalázza a kirakati 
bábu szerepére megvásárolt 
embert. 

S mindezen tűtl Semmi 
szükség arra, hogy a szegedi 
üzletek kirakatában a Sza-
badtéri Játékokon szereplő 
művek jelenetei és alakjai 
foglalják el a helyet az üz-
letben kapható áruk elől. 
Nincs az efféle propagandá-
ra — gondolom — a Sze-
gedi Szabadtéri Játékoknak 
sem szüksége. 

Milyen legyen 

a szépen. ízlésesen rendezett 
és valóságos céljának is 
megfelelő kirakat? Talán 
olyan, mint az ugyancsak a 
Kárász utcán levő Elegan-
cia férfi divatáru üzlet ki-
rakatai, vagy a Szivárvány 
áruház két nőj fehérnemű 
és divatáru kirakata. Vagy 
a Bőröndös Ktsz üzletének 
egyszerűségében is mutatós, 
az áruk szépségét kiemelő 
kirakata. 

Az évről évre megrende-
zésre kerülő verseny részt-
vevői mind a kereskedelem-
nek. mind önmaguk szak-
mai fejlődésének nagyobb 
szolgálatot tesznek azzal, ha 
jó ízléssel, fegyelmezett fan-
táziával, mértéktartó ötle-
tességgel rendezett kiraka-
taikkal az üzletekben kap-
ható áruk jobb, hatásosabb 
népszerűsítésére töreksze-
nek. 

Papp Lajos 

Óvjuk gyermekeinket 
a mérgező növény-
védelmi szerektől! 

Az Egészségügyi 
Minisztérium felhívása 

Az Egészségügyi Miniszté-
rium az alábbiak közlésére 
kérte a Magyar Távirati Iro-
dát: 

A növényvédőszerek hasz-
nálata — kellő körültekintés 
híján — veszélyeket is rejt 
magában. Az utóbbi időben 
a mentők több óvodás- és 
iskolásgyermeket szállítottak 
kórházba, többé-kevésbé sú-
lyos mérgezési tünetekkel. 
A könnyelműen szabadon 
hagyott rézgálic-, wofatox-, 
de különösen a nikotintar-
talmú vegyszerek életveszé-
lyes mérgezéseket okozhat-
nak. 

Az Egészségügyi Miniszté-
rium felhívja a mezőgazda-
ság dolgozóit, különösen a 
szülőket, hogy zárják el a 
gyermekek elől a növényvé-
dő-szereket és oktassák ki 
környezetüket ezeknek az 
anyagoknak mérgező voltá-
ról. 

álló megkereste a szegedi szer-
vező irodát A szövetkezet 
^ k növénytermesztési bri-

osztrák 
csoport. 

Augusztus 
számítanak a legnagyobb . ,, . . . . . 
idegenforgalomra. E két nap g a d J a a "Szocialista brigád-
mindegyikére három-három cím elnyeréséért küzd. dől-
és fél ezer szállásigényt je- gozik, s a brigádtagok elha-
gyeztek már elő. Ennyi ven- tározták, hogy együttesen 
dég elhelyezése nem kis gon- jönnek majd be a városba 
dot okoz az Idegenforgalmi valamelyik előadás megte-
Hivatalnak és a szállodák- kintósére. Eljönnek Szegedre 
nak. Előreláthatólag igénybe a tápéi földművesszövetkezet 
vesznek a meglevő szállodák dolgozói közül is nagyon so-
és fizetővendég-szolgálat kan. 
mellett egyes kollégiumokat A szervezők fölkeresik a 
is. megye más községeit is. 

A Szentes nevű tanyahajót Mindszenten Például a gép-
. . ,, , . .. ,,.,_ ,„ állomáson jelentkeztek töb-

maris átalakították szálló- b e n Székkutason pedig 
dává, ugyancsak a gépállomás, va-

s Újszegeden kis faházikó- kmúnt a Petőfi Tsz gazdái 
kat állítottak fel. Egy ilyen vásárolták * k ™ 
faházban négy személy lak-
hat kényelmesen. 

A n . szegedi autós talál 

nagyobb számú 
jegyet. S nem maradhatnak 
ki a felsorolásból a csanád-
palotai Törekvés Tsz és a 
mélykúti Béke Tsz gazdái 

kozóra több mint 200 rész- sem, akik augusztusban szin-
tén ott ülnek majd a Dóm 
téri széksorokban. 

vevő 
jelentette be érkezését A 
Magyarok Világszövetsége 
is jelezte már kivándorolt 
magyarok nagyobb csoport-
jának jövetelét. Ezek a kül-
földön élő magyarok általá-
ban a nyugat-európai orszá-

A különvonattal és autó-
buszokkal érkező vendé-
geket az állomásokon kar-
szalagos idegenvezetők fo-
gadják 

gokból érkeznek. Augusztus és szálláshelyükre kalauzol-
11 és 12-én a Szegeden ren- j á k a v e n d é g e k e t . Általában 
dezendo fogaszati kongresz- n a p o n t a 25—25 csoport je-
szusra is számos resztvevőt i e n t e t t e ^ eddig részvéte-
várnak. Programjukban sze- l é t a v á r o s n é z ő sétákra, ide-
repel Az ember tragédiaja g e n v e z e t ő k kíséretével. A 
és az Aida megtekintese is. j i i t é k o k minden napját fel-

Tavaly nyáron is nagvon ölelő programról pontos nap-
sok szövetkezeti gazda jött tár készült 20 ezer példány-
éi az ország minden tájáról ban, s 30 ezer példányban 
Szegedre, hogy megtekintse o r o s z német, angol és 

francia nyelvű prospektus 
jelent meg a szabadtéri 
játékok történetéről. 

Az ide érkező vendégeket a 
Szegeden található szórako-
zási lehetőségekről egy tíz-
ezer példányszámban ké-

zetek és termelőszövetke- 6 zült magyar nyelvű kiad-
zetek számos helyről vány tájékoztatja. 

az ünnepi játékok egy-egy 
előadását. Az idén ez az ér-
deklődés tovább növekedett. 
Szolnok, Pest. Bács és Bé-
kés megyékből 

föTdművesszövetkczetek, 
községi társadalmi szerve-
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C ok baleset fordul elő 
^ a falemezgyárban, 

talán még több is, mint 
általában a többi szegedi 
üzemben. Kétféle módon 
harcolnak ellene: fegyel-
mezéssel — nem is árt 
megbüntetni azokat, akik! 
fittyet hánynak a szabá-
lyokra. s nem törődnek 
maguk és dolgozó társaik 
testi épségével —, és fel-
világosító szóval, meggyő-
zéssel. Ez utóbbi még fon-
tosabb eszköz, mert ahhoz, 
hogy meg lehessen akadá-
lyozni és el lehessen ke-
rülni a bajt, ismerni kell 
mindenkinek a balesetve-
szélyes helyeket, munkafo-
gásokat és a balesetelhárí-
tási szabályokat is. Erre a 
célra szolgál a Szálka cí-
mű röpirat, melyet most 
már fél éve hónapról hó-
napra kiadnak. 

A legutóbbi szám pél-
dául elmondja, hogy júni-
usban hét baleset volt a 
vállalatnál, három a le-
mezüzemben, négy pedig a 
fűrészüzemben. Leírja a 
balesetek lefolyását, s 
nyilvánosságra hozza azok 
nevét is, akik felelősek a 
történtekért. Megdicséri 
azokat, akik következete-
sen betartják az óvórend-
szabályokat, s képletesen 

megszúrja azt, akt hibát 
követett el. hanyag volt, 
felelőtlen, 

l í osszul gondolkozik, 
aki így teszi fel a 

kérdést: azóta talán keve-
sebb baleset fordult elő, 
mióta a Szálka megjele-
nik? Talán igen, talán 
nem. Egymagában nem 
csökkentheti a baleseteket 
egy röplap, de annyi bizo-
nyos, hogy frappáns bal-
eseti leírásait olvasva, me-
lyek mellé mindig hozzá-
teszik a tanulságot is, gon-
dolkodásra készteti az em-
bereket; érdemes-e koc-
káztatni testi épségüket, 
életüket. S hasznos az is, 
hogy más vállalatoknál 
előforduló súlyosabb bal-
esetekről is híven beszá-
mol. A júliusi számban 
olvashatni az egyik sze-
gedi építkezésnél történt 
balesetről is Aorooos: el-
kelne egy Szálka-féle új-
ság a Csongrád Megyei 
Építőipari Vállalatnál, és 
még másutt is, ahol külö-
nösen nagv veszélynek 
vannak kitéve munka 
közben a dolgozók, ahol 
manapság még sajnos na-
pirenden vannak a balese-
tek! 

S, K, 


