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lakásépítés 

Kevesebb dolgozóvá! 
több termelés 

Uj gépsor a gyufagyárban 
Kevés üzem vezetői mond-

hatják el, hogy sikeresen, 
viszonylag könnyen, zökke-
nőmentesen oldották meg a 
napjainkban oly égetően 
szükséges, ám mégis nehe-
zen megvalósuló munkaerő-
átcsoportosítást. A Gyufa-
ipári Vállalat szegedi gyárá-
ban viszont joggal dicsek?, 
szik Kovács József üzemve-
zető, hogy a több mint öt-
ven dolgozó más munka-
helyre irányításával lelkiis-
meret-furdalás nélkül tud-
nak elszámolni. Említette 
például, hogy volt olyan 
munkás, akinek az úi mun-
kahelyén a gyermeke óvo-
dai elhelyezését nem tudták 
megoldani, ezért hozzájárul-
tak, hogy a gyufagyári óvo-
dában maradjon a gyermek. 

A termelésben bekövetke-
zett változás tette lehetővé 
a munkaerő átcsoportosítá-
sát. Nevezetesen az a nagy-
arányú rekonstrukció, amely 
a gyufaipari vállalatnál 
1976-ban fejeződött be. s 
amelynek továbbfejlesztései 
a szegedi gyár saját erőből 
valósította meg. A korábbi. 
munkaigényesebb gyártásról január 1-i létszám 325 volt. gyár saját dolgozóinak köz-
tiagy teljesítményű gépek az 1980. újév napján 270 reműködésével épült szárnv 
beállításával áttértek az lesz. s míg 1979-ben a gyár munkálatai augusztus 15-én 
intenzívebb termelésre, s termelési terve 297 ' millió kezdődtek, 
miután a nagyvállalati re- doboz gyufát írt elő. addig Mint Kovács József üzem-
korrstrúkció keretében a a kevesebb dolgozó ellenére vezető elmondta, a gyufa-
szegedi gyárban egy gép, au- az 1980-as bazda-sági terv- gy d r gépesítését saját erőből 
tomata mártó, töltő gépsor ben már 330 millió doboz ^továbbfejlesztik a lövőben 
érkezett, ez elindította azt aynfa szerepel. S hogy ez el is, a máj- említett két nagy 
a folyamatot, -amelynek is készül, arra alighanem teljesítményű berendezés si-
eredményeképpen a többlet- garancia, hogy már az év kerein felbuzdulva, ameiy-
termélést produkálhattál;. A végén 12 millióval túltelje*- előállításához egyébként 
vállalat szegedi gyárának sitve az 1979-es előírt meny- a szegedieken kívül a Gvu-
kollektívája felmérve a nyiséget, valójában már a faipari Vállalat budafoki 
helyzetet. megállapította, jövő évi árut gyártják. A gyárának dolgozói is nagy 
hogv a fejlesztés további le- fejlődést mutatja, hogy a segítséget nyújtották, a lkau 
hetőségeit csak saiát erőből szegedi gyár jelenleg már részek gyártásával. Az eikö-
bővíthetők. Az elgondolást a magyarországi gyufafo- vetkezendő idő fejlesztésé-
tett követte. Így az idén áp- gyasztásnak mintegy felét ^ s z e r e p e l dobozpalást-
rilis 4-e tiszteletére a gyár állítja elo. Naponta ugyan- „ á i H „ t í t ó 
tmk-brigádjai ' az eredeti is az ország lakossága 2 mii- n y o m o g e p ' szaltiszhto asz-
gépsor mintájára készített hó doboz gyufát használ el, 
úi automata termelőberen- a szegedi gyár pedig jelen-
dezést alkottak meg. s ad- leg a két műszakos termelés 
tak át hazánk felszabadulá- során 1,2 millió dobozt 
sának évfordulóján. gyárt. Ez a hagyományos kis 

A műszakonként 200 ezer dobozt jelenti, amelyet a 
doboz gyufát előállító gét>- m ó r említett nagy tel.iesít-
sor mellé tegnap elkészült a ™enyű gépsorokkal gyarta-
harmadik, amelyet ugyan- nak, kisebb mennyiségben 
csak a szegedi gyár tmk- viszont a hagyomanvosnaK 
brigádjai, mégpedig az Iri- számító technológiával, na-
nyi és a tmk-ifjúsági szo- fU ' o b b k é z i munka ráfordi-
cialista brigád készítette el h ^ ® 1 évente 20 millió do. 

adatai 

Somogyi Kór oly né felvi tele 
Műszakonként 200 ezer doboz gyufát gyárt 

az új automata gépsor 

Idei eredmények, jövő évi tervek 
A vasút jövő évi feladatai súlyú tehervagonnal bővítik matban levő beruházásokra 

feszítettek, de megalapozott a kocsiállományt, • koncentrálják Mintegy 2.1 
tak, jól szervezett, fegyel- Számítana!; a fuvarozta- milliárd forint felhasznáia-
mezett munkával, a kapaci- tók tevékeny együttműködé- sával a vasút műszaki sziri-
tás tartalékainak feltárása- sére. elsősorban az első ne- vonalának, munkabiztonsági 
/al és hasznosításával vég- gyedévi előszállítások, a helyzetének további javitá-' 
rehajthatók — hangsúlyozta munkaszüneti rákodások sál tervezik, s bővítik az 
Szűcs Zoltán, a MÁV ve- növekedésére is. Fontos fel- üzemi egészségügyi és szo--
zérigazgatőja a VasutasoK adatként írták elő a vesz- ciális hálózatot' is. 
Szakszervezete elnöksége és teségidől; csökkentését. a A MÁV vezetői áz ülésen 
az országos bizalmi küldött nagyobb feladatokhoz igazo- árra kérték a szakszervezeti 
tel; együttes ülésén tegnap, dó ' jobb kocsigazdálkodást, a áktívahálózatot, hogy első-
péntekén a MÁV vezérigaz- tehervonatok terhelésének sorban a dolgozók mozgósi-
gatóságon. Az ülésen a vas- további növelését, a vonta- fásával, a munkafegyelem 
»íf idei várható eredményéit tópark lehető legjobb ki- megszilárdításával nyújtsa-
összegezték, és a jövő évi használását, a termelékeny- n a k segítséget a vasút gaz-

ség fokozását. , . 
Jövőre a vasút rendelke- d a s á g l a - n a -

zésére álló fejlesztési eszkö- í?>'°bb feladatok teljesitésé-
zöket még inkább a folya- hez. (MTI) 

tal, valamint csomagológép 
elkészítése is. 

feladatokról tájékoztatták a 
mintelfí/ 140 000 vasutast 
képviselő bizalmiakat. 

A vezérigazgató beszámo-
lójából kitűnt, hogy a sze-
mélyszállítás teljesítménye a 
kisebb igények miatt az 
idén .tovább csökkent, az 
árufuvarozási igényeket pe-
dig nem tudta minden eset-
ben kielégíteni a vasút, 
amely az előzetes adatok 
szerint ebben az évben 299 
millió utast és 134 mijlió 
tonna árut továbbított. A 
tervezettnél valamivel ki-
sebb teljesítményeken most 
már nem tudnak változtat-
ni. a tapasztalatokat azon-
ban figyelembe vették a .lö-
vő évi tennivalók meghatá-
rozásánál. 

A vasút 1980-ra már nem 
Számol az utasszám csökke-
nésével, s emellett javítani 
akarja a személyszállítás 
kulturáltságát. A terv a' 
maximális teherfuvarozást. 
13.7 millió tonna áru szállí-

tását irányozza elő h rínak 
érdekében, hogy a-korábban 
közútra került, de a vasúton 
gazdaságosabban fuvarozna-
tó áruk ismét „visszatérhes-
senek". A MÁV vezetői a 
nagyobb feladatqkh'oz szer-
vezési intézkedésekkel, a 
munkakörülmények javítá-
sával igyekeznek megterem-
teni a feltételeket. Jövőre 
terven felül 1500 nagy. rak-

az MSZMP XII. kongresz- b o z családi gyufát termel-
szusának és hazánk felsza- nek-
badulásának tiszteletére in- A tegnapi ünnepélyes 
dilott munkaverseny válla- gépavatással egy időben a 
lásaként. Eredetileg a har- dolgozók munkahelyi közer-
madik gépsor 1980. április zetét nem kis mértékben 
4-én készült volna el, ám a befolyásoló létesítményt ad-
dolgozók felajánlása lehető- tak át. Most készült el 
vé tette, hogy a tervezeit ugyanis a kisgyermekek biz-
átadás előtt négy hónappal tonságos elhelyezését nvújtó 
a próbaüzemelés után a bölcsőde ú j szárnya, amely-
tegnapi ünnepélyes avatá- ben gyermekbetegszobát, 
son immár hivatalosan is a személyzeti öltözőt, mosdót, 
termelés szolgálatába állít- mosókonyhát, szárító- és 
sák az ú j mártó-töltő autó- vasalószobát alakítottak ki. 
matát. mégpedig rekordidő alatt, a 

Kevesebb dolgozóval több Szegedi Építőipari Szövet-
termelés —" azaz az 1979. kezet szakembereinek és a 
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Érkeznek 
az enyhe légtömegek 

Kontinensünk középső és dékos az időjárás. Az' óceáni 
keleti részén lelassultak a levegő vonulását sokfelé ki-
legmozgásol; és az időjárást céri viharos ere.iű szél. 
többnyire a helyi tényezők A Kárpát-medencét éskör-
alakitják. Párás, csendes, ál- nyékét egyelőre hideg levegő 
talában az évszaknak meg- tólti ki, de az előrejelzések 
felelő hőmérsékletű az idő. szerint az óceáni léghullámok 
Ezzel szemben Nyugat- vés pályája fokozatosan a száraz-
Eszaknyugat-Európában a 'öld középső térsége fölé he-, J " , , , lyezoaik, az átmeneti, hide-
több hullamban érkező óceá- g e b b i s z á r a z a b b i d ő t i s m i t 
r.l levegő hatására rendkívül változékonyabb, enyhébb idő-
váJtozékony, többfelé csapa- járás követi. 

Uszty-IBimszk 

A v a t á s r a kész 
a c e l i u l é z k o m b í n á t 

Rövidesen megindul a pró- gomb .irányítsa. Az üzembe 
baüzem az uszty-ilimszki, helyezés több ezer ember 
KGST-kooperációban épült munkájának, erőfeszítésének 
fafeldolgozó kombinátban. az eredménye. Szeptember-

Bizonyára sokáig emléke- b e n készültei; el az energeti-
zetes marad az a szeptembe- k a i berendezések, és megkez-
el nap. amikor megérkezett c'ődhetett a próbajáratás. Ok-
az első feldolgozásra váró fa- tób-n-ben átadták rendelteté-
rakomúny. amely mindenki- senék az új, nagy teljesítőié-
nek tudtára adta: nemsokára I!yÜ kazánokat 
megkezdődhet a termelés. Az Természetesen akadtak elő-
építők köy.ül sokgn . össze- re r.em látott 'nehézségek, né-
gyűltek, nézegették a fatör- hány helyen változtatni, kel-
zseket, amelyeket a sok- lett az eredet; tervekén. Ilyen 
éves munkával felépített gyár nem várt nehézség adódott 
fog feldolgozni. például a tisztítóberendezés 

Jó dolog lenne látni azt a próbaüzeménél. Ez a tisztító-
combot, amellyel megindít- m ű igen drága és nagyon 
ható az Angarán épült ha- fontos része az egész gep-
talmas faipari kombinát. A sornak, a próbaüzemnél de-
gyár azonban túl nagv és bo- r ü l t ki." hogy a vasbeton csó-
nyolult ahhoz, hogy egyetlen vek r.em bírják el a terríe-

lést. A problémát úgy kü-

Á főváros költségvetése 
BUDAPEST FEJLESZTÉSI 
TERVE, 1980 

Metró: Deák tér-Élmunkás tér 
épülő vonalszakasz T-W 

Petőfi-híd: 
rekonstnikció 

Gellérthegyi 
víztároló ¥ 

Metró.Nagyvárad tér-Kőbánya-Kispestig 
átadásra kerülő vonalszakasz W „ 

Budapest 1980-ban 35 milliárd forinttal gazdálkodhat. Ebből az összegből — a kon-
centrált felhasználás következtében 18 ezer lakás, 1400 új bölcsődei és 2759 óvodai 
heV való ul mer. Az egészségügy a dél-pesti kórház átadása révén 800, a Margit -
kórház rekonstrukc'ó.iával pedig 337 ággyal gyarapodik. A gellérthegyi víztároló és 
a tahi vízmű belépésével tovább javul a főváros vízellátása. A közlekedés javulá-
sa várható a hidak rekonstrukciójától, illetve a metró építésétől. A főútvonalak 
mentén végzendő további sortatarozás eredményeként egyre szépül fővárosunk. Tér-

képünk & legfontosabb létesítményeket ábrázolja, 

szöbölték ki. hogy a csöveket 
monoiiibetonnal erősítették 
meg. 

A finn Raume-Repola eeg ' 
Uszty-Iiimszkben próbálja 
ki azt a faosztályozó gépet, 
amelynek teljesítménye eléri 
a müszakonkénti 800 köbmé-
tert. A gyár tervezett kapa-
citása meghaladja az évi 500 
ezer tonnát, ezt a mennyi-
séget két cellulózfőző torony-
ban állítják elő, melyek ma-
gassága mintegy R5 méter. Az 
összes létesítmény egyeden. 
15 hektár felületű tető aiatl 
nyert elhelyezést. Az építke-
zés főmérnökének véleménye 
szerint, ha ezeket a termelő-
egységeket elkülönítve építe-
nék fel. a szükséges terület 
meghaladná a 40—50 hektárt 
és a költségek közel 50 mil-
lió rubellel növekednének. 

Az uszty-ilimszki építke-
zés egyedülálló abból a szem-
pontból. hogy hat KGST-
tagország szakemberei vettek 
rész* benne. A gyár a 
KGST-tagállamok közös be-
ruházásában épült. Gyakoria-
tilag első fzben do'góztak 
együtt szovjet, bolgár, ma-
gyar, német, lengyel és r i-
mán' szakemberek, munka-
sok. 

A központi irányi topul ton 
különböző színű lámpák vil-
lognak. Már elkezdték a cel-
lulóz időszakos kifőzését, 
hogy megnövekedjék az ak-
tív iszap a tisztítórendszer-
ben. Ez nagyon fontos fel-
tétele a folyamatos üzem 
beindításának. Az építők tel-
jesítik ígéretüket: az uszty-
ilimszki cellulózkombihátot a 
napokban átadják rendelte-
tésének. 
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