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Qlabb felajánlások
a kongresszusi és felszabadulási
munkaversenyben
Ezekben a napokban munkásgyűl éseken vitatják meg
a dolgozók, mivel járulhatnak hozzá a munkaverseny
sikeréhez;
mit
tehetnek
azért,
hogy
gazdaságunk
egyensúlyi helyzete javuljon,
növekedjék a termelékenység, a hatékonyság, a kereskedelmi ellátás
színvonala.

Nagyalföldi
Kőolaj- és
Földgáztermelő
Vállalat
A tegnapi munkásgyűlésen
az olajtermelők kollektívája
vállalta, hogy
az
ország
jobb energiaellátásának érdekében túlteljesítik az erre az
évre előzetesen meghatározott tervet, ugyanakkor különös gondot fordítanak az
önköltség csökkentésére, a takarékosságra. Csökkentik
a
készletállományt, az általuk
fel nem használható anya?gokat pedig értékesítik. Fontos dolog: az ország téli
energiaellátásának
érdekében üzembe helyezik az (illési gázüzemet Tudják persze azt is, hogy terveik csak
akkor válhgtnak valóra, ha
növelik a z élőmunka hatékonyságát, amit a teljesítménybérezés kiterjesztésével
és az úgynevezett egyösszegű
bérutalványozással is segítenek. Ügy tervezik, hogy a
most tett vállalás teljesítése
mintegy
300 millió forint
többletbevételt
jelent
A
veszteségeket igyekeznek
a
minimálisra csökkenteni,
a
gáztermelésben pedig maximálisan.
kielégíteni a fogyasztói
igényeket.
Javítják az anyagokkal és az
energiával való gazdálkodást
is. Megítélésük szerint mindez 18 millió forint költségmegtakarítással jár.
Kevesebb importanyagot vásárolnak. Az üzem fajlagos önköltségét 4 százalékkal csökkentik. A munkahelyi környezet javításával fél százalékkal csökkentik a fluktuáció
mértékét
A kollektíva tudja, s ennek a munkásgyűlésen hangot is adott, hogy a termelési és az értékesítési terv
teljesítése minden eddiginél
nehezebb feladat elé állítja
őket Hogy vállalásuk fontosságát számmal is érzékeltessük, leírjuk: kőolajból 28
ezer tonnával többet értékesítenek, mint amennyit előzetesen terveztek.

Komplett
Ruházati

jesítik túl; a bolti kollektívák árusítással egybekötött
divatbemutatókat
tartanak;
tovább folytatják azt a hagyományt, amely már eddig
is sok sikert hozott: nagykereskedelmi és ipari partnereikkel közösen
rendeznek
árusítással egybekötött árubemutatókat Csongrád megye valamennyi városában.
A vállalat eddig is törekedett arra, hogy megfelelő
áruválaszték álljon a vásárlók rendelkezésére Huszonkét, Csongrád megyében működő ipari, illetve háziipari
szövetkezettel kötöttek szerződést
A munkásgyűlésen
elhatározták, hogy ezt a választékbővítést segítő munkát folytatják, és ki is terjesztik.

Delta
Kereskedelmi
Vállalat
Csatlakoztak a XII. pártkongresszus és hazánk felszabadulásának 33. évfordulója tiszteletére kibontakozó
szocialista munkaversenyhez
a Delta Kereskedelmi Vállalat dolgozói is. A szocialista
brigádok vállalták az áruellátás
elért
színvonalának
megtartását, mérsékelt ütemű emelését. Ennek érdeké-,
ben újabb szállítópartnerekkel
kötnek
szerződéseket,
megállapodásokat és
olyan
készletgazdálkodást
folytatnak, amely megfelel a lakossági igényeknek. A kiszolgálás
kulturáltságának
növelése érdekében
terven
felül újabb árudáknál vezetik be a korszerű kiszolgálási formát, csökkentve ezzel a lakosság
vásárlásra
fordított idejét is. A folyamatban levő beruházásokat,
felújításokat határidőre befejezik, hogy ezeket a létesítményeket mielőbb alakosság szolgálatába állíthassák.
Mindezek mellett rövid határidőn belül elkészítik takarékossági tervüket, amelyben kiemelt szerepet kap az

energiatakarékosság. Visszaállítják
a
költségfelelősi
rendszert és a takarékossági
követelményeket állítják az
anyagi érdekeltség
centrumába.
A versenyző
kollektívák
külön felajánlásokat
tettek
az udvariasság fokozására, a
minőség javítására és a fogyasztói érdekvédelem
biztosítására. A Delta Kereskedelmi Vállalat dolgozói
el
akarják nyerni a vásárlóközönség teljes elismerését, s
tudják, hogy ezt csakis az
eddig végzett munka színvonalának emelésével valósíthatják meg.

A Taurus makói
üzemegységében
A Taurus Gumigyár makói
üzemegységének dolgozói is
csatlakoztak a versenyhez A
6zerelőüzem dolgozói vállalták, hogy a minőségellenőrzés és a darabolási munkamódszerek tökéletesítése révén 1,5 százalékkal csökkentik a hulladékot. Ezzel jelentós összegű tőkés valutát
takarítanak
meg.
A lemezüzemben dolgozó szocialista brigádkollektívák pedig
a félkész termékek minőségének javításával, munkaszervezési intézkedésekkel a
tőkés exportra kerülő áruhányad 5 százalékos növelését szavatolták pótfelajánlásaikban. Az úgynevezett VEB
kalander gépegység dolgozói
ugyancsak a jobb exporthányad érdekében 10 százalékos
teljesítménynövelést
ajánlottak'fel. A sajtolóüzem
munkásai pedig új, a hazai
kereskedelemben ma még hiánycikként szereplő termékek gyártásának megszervezését vállalták. Az aranykoszorús jelvénnyel kitüntetett
Május 1. szocialista brigád
vállalásai
között szerepel,
hogy szabad idő után új
tornacsarnok
vázszerkezetét
szerelik
össze
társadalmi
munkában a Szoboszlai Imre Általános Iskola kisdiákjai számára.

A vállalat dolgozói Szegeden
tartott
munkásgyűlésükön
arról
beszéltek,
hogy elsődleges feladatuk a
lakosság ruházati cikkekkel
való jobb ellátása, s ennek
érdekében kulturált kereskedelmi akciókkal járulnak
hozzá a munkaverseny sikeréhez. Azt akarják elérni,
hogy a vállalat értékesítési
forgalma a tervezettnél nagyobb mértékben növekedjék, de tudják azt, hogy ez
csak akkor lehetséges,
ha
folyamatosan
javítják
az
áruválasztékot, ami azt jelenti, hogy minden korcsoport megtalálja igényeinek
és a pénztárcájának megfelelő árut boltjaikban.
A
következőket
vállalják: 749 milliós
forgalmi tervüket 11 millióval tel-

A Borsodi Szénbányák Vállalat putuuki aknaüzemében új
típusú magyar gyártmányú elővájógép kezdte meg a termelést. A nagy teljesítményű gép, amelyet egy ember irányít, két és félszer többet termel, mint a hagyományos,
robbantásos módszerrel dolgozó tíztagú vájárcsapat. A képen: Az F—8-as a frontfejtésen

Ára:
1,20 forint
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A DEFAG korszerűsíti
termékszerkezetét
Lemezek hulladékból — Konténerpadló — Zsalu
Az üzem belső szállító útjait aszfalttal burkolták. Ezzel és a szállítási fegyelem
javulásával elérték, hogy ma
már kevesebb emberrel az
eddigieknél sokkal gyorsabban tudják kirakni a vagonokból a rönkíákat. Ez két
dolog miatt is hasznos. Egyrészt lényegesen csökken annak a kötbérnek a mennyisége, amit a DEFAG fizet a
MÁV-nak, másrészt a vasúti
A DEFAG falemezüzemé- vagonok nem állnak felesleben furnérlemezeket is gyár- gesen.
tanak. Ezeket a lapokat méA falemezüzemben
arra
retre vágják, így a hatalmas
táblákból egy jelentős meny- törekednek, hogy az elkövetnyiség apró darabokban „le- kezendő időben takarékosan
esik". Az üzemben eddig ezt gazdálkodjanak. A szocialisa hulladékot nem hasznosí- ta brigádok felajánlásaiban
tották. A közelmúltban azon- szerepel, hogy a gépek alban vettek két bútorlap-il- katrészeit, ha egy mód van
lesztő gépet, amely a vékony rá, nem cserélik — ezeknek
lemezcsíkokat
egymáshoz az alkatrészeknek a zömét
„varrja", s ezeket a lapokat csak tőkés piacokon lehet
a bútoripar megveszi a DE- beszerezni — hanem javítFAG-tóL Az eddig értékte- ják. Az esti és az éjszakai
len
hulladéknak
számító világítást is lehet csökkenteanyagból évente 250 ezer ni. Csak nyitott szemmel
négyzetméter kisméretű fur- kell járni az üzemben, s aknérlemezt tudnak előállítani kor nem fordul elő olyan,
az üzemben. Ezeknek az hogy a rönkátveyő-helyen
összevarrt lapoknak az ára akkor is világít minden lámnégyzetméterenként 22 fo- pa, amikor ott nem dolgozik
rint,
könnyű kiszámítani, senki.

Az energiaárak emelkedése, a tőkés piacról importált
nyersanyagok mennyiségének
a csökkenése már érezteti
hatásét különböző üzemekben, gyárakban és vállalatoknál. A szakemberek keresik azokat a megoldásokat,
. amelyek tehetővé teszik a
szűkösebb gazdálkodáson belül is a minden piacon eladható termékek gyártását.

hogy a megtakarítás évente
Az energiatakarékosság és
több mint 5 millió forint. S a termékszerkezet korszerűaz évek során vajon hány- sítése ma már egymástól elszor öt millió forintot leheválaszthatatlan fogalmak. A
tett volna megtakarítani...
DEFAG
falemezüzemében

már elkezdték a termékszerkezet átalakítását. A Magyar
Hajó- és Darugyár eddig tőkés piacon vette meg a fémből készült, úgynevezett konténer padlókat. A DEFAG az
idén a MHD-nak 650 köbméter fából készült konténerpadlót gyártott
Jövőre
ennek a mennyiségnek a
dupláját
állítják
elő az
üzemben. S mint a szakemberek
mondják, a hazai
gyártmányú
konténerpadló
jobb mint a külföldi.
Az
építőiparban használatos zsalutáblák zöme szintén tőkés
import útján kerül hazánkba. A falemezüzemben olyan
lapot is gyártanak, amely
alkalmas
zsaluzóanyagnak.
Körülbelül nyolcvanszor tehet felhasználni egy ilyen
táblát. A DEFAG-ban elmondták, hogy jövőre már
jelentős mennyiségű, bútorlapból
készült
zsalutáblát
szállítanak az építővállalatoknak.
És még valami, amitől a
falemezüzemben sokat várnak. Ae jövő év elején üzembe helyezik a mintegy 80
millió forint értékű három
új gépet, amely lehetővé teszi, hogy a jelenleginél kevesebb emberrel minőségileg
jobb és több terméket készíthessenek.

Országos postáskonferencia
kezdődik holnap
Fejlesztési

elképzelések

—

Tizedik alkalommal — s alkalmából az Ifjúsági Házezúttal Szegeden — találkoz- , ban két kiállítást is rendeznak a KPM irányítása alá nek, mindkettőt szombaton
tartozó postás szervezetek, délután 2 órakor dr. Lénárd
intézmények képviselői azon László, a Szegedi Postaigaza
kétnapos
konferencián, gatósag helyettes
vezetője
amelyet
holnap,
pénteken nyitja meg. A Tanácsköztárdélelőtt fél tizenegykor Ju- saság 60. évfordulója alkalhart Istvánná
vezérigazgató- mából összeállított és Szegehelyettes nyit meg az Ifjú- den most először látható kisági Házban. A konferenciá- állítás anyagában
korabeli
ra a Magvar Posta félezer
szakemberét várják, akik a
megnyitó után szekcióüléseken tanácskoznak szakterüle.ük aktuális kérdéseiről
A szekcióüléseken megvitatják a posta hosszú távú
fejlesztési
elképzeléseit,
a
postaforgalmi szolgálat
fejlesztési célkitűzéseit, különös
tekintettel a pénzforgalom lebonyolítási rendszerének és a
hírlapszolgálat
korszerűsítésének távlati feladataira. A
X. országos postáskonferencián szó lesz a telefonhálózat
jelenlegi helyzetéről és a következő tervidőszak fejlesztési célkitűzéseiről, a telefonhálózat
modernizálásához
szükséges korszerű berendezésekről, technológiákról.

Vállalat

69. évfolyam
191. szám
1979.
augusztus 16.,
csütörtök

A vezeték nélküli távközlés
szakemberei területük hatodik ötéves tervi fejlesztési
feladatairól tanácskoznak. A
konferencia ötödik szekciójában pedig a Magyar Posta
munkaerő-struktúrájának
jellemzői, változásának
fő
iránya lesz a vita témája.
A szombaton délben befejeződő szakmai konferencia

b

Kiállítások
bélyegek,
próbanyomatok,
postai dokumentumok
kaptak helyet, a távbeszélő készülékek fejlődését a századfordulótól az ezredfordulóig
bemutató kiállításon
pedig
valószínűleg nem csupán a
jövő telefonja:: a videotelefon vonz majd sok érdeklődőt. hanem a régi készülékek is.

Jugoszláv szakszervezeti
küldöttség érkezett
Szegedre

A Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsának meghívására tegnap, szerdán délelőtt Szegedre érkezett a Jugoszláv Szakszervezetek Szabadkai Községi Tanácsának
háromtagú küldöttsége. A delegáció vezetője Godar
Stipan, a tanács elnöke, tagjai:
Melegi Éva és Kopilovic Stipan elnökségi tagok. A jugoszláv szakszervezeti tisztségviselőket dr. Ágoston
József,
az SZMT vezető titkára fogadta, majd eszmecserét folytattak a magyar szakszervezetek tevékenységéről, feladataikról és
szerepükről.
Részletesen tanulmányozzák
a jugoszláv
szakszervezeti
vezetők a Csongrád megyei

«

és szegedi dolgozók étet- és
munkakörülményeit, a l a k á s viszonyokat. az üzemi étkeztetés helyzetét, az üdültetés
lehetőségeit, valamint a szakmai tanulás és továbbképzés
útjait
A szabadkai szakszervezeti
küldöttség ma a DÉLÉP-et
keresi föl. pénteken a Pankotai Állami Gazdaságba, a
Kontakta
Alkatrészárugyár
szentesi üzemébe és a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalathoz látogat el. Szombaton a szegedi pártbizottságot
keresik föl a jugoszláv szakszervezetek
tisztségviselői,
majd a Tejipari Vállalat doldozóival találkoznak.

