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A SZOT V I I . teljes ülésének határozata: 

A szocial ista munkaverseny 
to vábbfe j lesz tésér ő l 

és a szakszervezetek fe ladatairól 
Fock Jenő elvtárs; Széleskörűen tudatosítsak a dolgozókban gazdaságpolitikánk 

új vonásait 

| Szemcjementej m&tö r k e r é k p á r - f ő ml fik 

Jelentós eredményt értek el a Szegedi Gumijavitó 
| KTSZ dolgozói, a motorkerékpár-tömlők minőségének 
\ megjavításánál. Számos kísérlettel a gumikat sikerült 
I szemcsementessé tenniük. Idén már 3 ezer piros motor-
ikerékpártömlöt készítettek el a szövetkezet dolgozói. Az év 
\ végéig 25 ezret adnak át a kereskedelemnek. 

Ujabb gumikészítmények gyártását is megkezdték. A 
í Bajai Villamossági Vállalat a porszívógépek úgynevezett 
| gégecsöveinek összekötésére 50 ezer méter gumit rendelt. 
I Képünkön Gál Ibolya és Iritz Mária a porszívógumikat 
1rakják. Az asztalon a motorkerékpár-tömlők magasodnak. 
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Mint már szombati szá-
miunkban közöltük, Fock Jenő 

elvtárs, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság t i tkára meg-
jelent és felszólalt a Szak-
szervezetek Országos Taná-
csa VII. teljes ülésének pén-
teki tanácskozásán. 

Fock Jenő elvtárs beveze-
tőben az MSZMP Központi 
Bizottsága üdvözletét tolmá-
csolta a tanácskozás résztve-
vőinek, majd az elmúlt év 
gazdasági eredményeit mél-
tatta. A Központi Bizottság 
márciusi határozata után ki-
bontakozott kongresszusi 
munkaversenyben szép ered-
ményeket értek el a dolgo-
zók, az elmúlt évben jól ala-
kult az ország gazdasági 
helyzete. 

Hasznos dolog emlékezni a 
kongresszusi munkaver-
seny gyakorlati eredmé-
nyeire most, 

amikor az a feladat áll előt-
tünk: gyorsítsuk a szocia-
lista építést Magyarországon, 
fejlesszük tovább gazdasági 
eredményeinket. 

— Továbbhaladásunk egyik 
igen fontci6 feltétele, h o © 
széleskörűen tudatosítsuk a 
dolgozókban gazdaságpoliti-
kánk új vonásait, bátran al-
kalmazzuk az ú j módszere-
k e t Igaz az, h o © a múlt évi 
eredmények mellett eltör-
pülnek a hibák, de vannak 
még gazdasági életünkben 
káros jelenségek, mint pél-
dául a mennyiségi szemlé-
let, az indokolatlan létszám-
növelés, az anyagkészletek 
nem elég célszerű felhasz-
nálása. Ezért nyomban hozzá 
kell fognunk az ilyen és eh-
hez hasonló hiányosságok 
megszüntetéséhez — nem 
idegeskedve, kapkodva, s ad-
minisztratív módszerekkel, 
hanem nagyon is körülte-
kintő munkával. 

Nem jönne ki abból sem-
mi jó, ha megint mindent 
aprólékosan előírnánk 

az igazgatónak, a műveze-
tőnek, v a © akár a minisz-
ternek és az iparigazgató-
nák. így csökkentenénk a 
gazdasági vezetők felelőssé-
gét és kárt okoznánk. El-
lenkezőleg: 

mi arra tanít jnk gazda-
sági vezetőinket, h o © mi-
nél na©obb felelősséggel 
irányítsák a munkát, 

gazdaságosán termeljenek, 
növeljék a termelékenysé-
get, mert enélkül nem lehet 
beszélni szocialista építésről. 
Az a gazdasági vezető, aki 
nem lát ja világosan a ter-
melékenység emelésének 
alapvető jelentőségét, nem 
tud jól vézetni üzemet, ipar-
ágat, v a © minisztériumot. A 
termelékenységet — mint 
kongresszusunk is megállapí-
totta — mindenekelőtt a mű-
szaki fejlesztéssel kell elő-
mozdítani. A munkafe©'e-
lem megszilárdítása, a jobb 
munkaszervezés mellett az 
alapvető fontosságú a mű-
szaki fejlesztés, a jobb tech-
nológia, a jobb technika. * 

Következetesebben, 
határozottabban 

Fock Jenő elvtárs ezután 
megemlítette, h o © a köny-
nyűiparban például nem nö-
vekedett a termelékenység a 
kívánt mértékben. 

A könnyűipar vezetőinek 
sokkai következetesebben 

keU dolgozniok a régi Gazdasági vezetőinknek, a 
módszerek kiküszöbölésé- minisztériumi vezetőknek 
ért, ezért körültekintőbbén kell 

az újért, az ipar termeié- dolgozniok. A kongresszuson 
kenységének ©orsabb nőve- is, máshol is joggal hangsú-
kedéséért. . lyozzuk, h o © mi a népért 

A Kohó- és Gépipari Mi- dolgozunk az élet minden 
nisztérium vezetőinek is bát- területén, 
rabban, határozottabban kell \ z egyszerű emberek száz-
feltárniok a még meglevő és és százezrei megmutatták, 
kihasználatlan tartalékokat. hogy tudnak szivvel-Iélek-
Számos üzemben még igen kel dolgozni a szocialista . -
jelentősek a tartalékok a építés meggyorsításáért. 1 
termelékenység növelésére, a Megmutatták a kongresszusi [=1 
takarékosságra, a műszaki versenyben is, azóta is. s 
fejlesztésre. Százával hozzuk 
be a szerszámgépeket, de 
ezzel nem változott még 
megfelelően a szerszámgépek 
összetétele. A minisztérium 
vezetőinek sokkal körülte-
kintőbben kell ügyelni a gé-
pek behozatalára, mert elő-
fordul hogy behoztak olyan ^ emlékeztetett 
gepeket is amelyeknek itt- h beruházásokat 
hon jobbat ©ár tunk . Van ^ 
olyan gép is, amelyet nyolc 4 
hónappal ezelőtt hoztak be, 
de még mindig nincs mun-
kában. A gépekért fizetnünk 
kell, a nemzeti jövedelem 
e © részét kell ér tük ad-
nunk. Jelentős erőfeszítést 
tettünk azért, h o © új, mo-
dern szerszámgépeket vásá-
roljunk, amelyekkel megja-
ví t juk technológiánkat, kor-
szerűsíthetjük a termelést. 

Elvárják tehát a gazda-
sági vezetőktől is, hogy a 
különböző szinteken kö-
vetkezetesen valósítsák 
meg a kongresszus határo-
zatait. 
Fock Jenő elvtárs ezután 
beruházásokkal foglalko-

arra, 
össz-

pontosítani kell, mert csak 
©arapí tha t ják minél 

©orsabban a nemzeti jöve-
delmet. 

Az a feladatunk, h o © 
a most mintegy 700 befe-
jezetlen nagyobb beruhá-
zást az év végére 500-ra 
csökkentsük. 

Nagy jelentőségű les?, ha 
ennél több beruházást tu-
dunk befejezni; 

(Markovi® Tibor felv.) 
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Munkaigényes termelésre törekszünk 

A beruházásokra szánt Az 1960-as gazdasági ter-
összegek dolgozó népünk vekből kitűnik, h o © tovább 
termelő munkájából ered- fokozzuk az ipar szerkezeté-
nek, kötelességünk tehát nek átalakítását, munkaigé-. 
ezeket az összegeket a leg- nyes termelésre törekszünk 
na©obb gonddal ú © fel- és korszerűsítünk. Bízunk 
használni, h o © ezzel tovább abban, h o © a múlt évben 
növeljük termelésünket, a bevezetett ú j ipari terme-
nemzeti jövedelmet, ezzel lői árak hatása megmutat-
e © ü t t javítsuk az életszín- kőzik az anyagtakarékosság-
vonala t (Folytatás a 2. oldalon.) 

Előzetes je'en'és: 

Szeged üzemei 111,1 százalékra 
teljesítették 1959, éri tervüket 

jelenté-A Központi Statisztikai A 17 minisztériumi válla- gcs összefoglaló 
Hivatal Csongrád:- r. me©ei lat közül kilenc 110 százalék sét, 
igazgatósága előzetes jelen- fölötti eredményt ért el. amelyet majd lapunkban is-
tést adott ki a megye és Ezek közül . mertetünk. 
benne Szeged üzemeinek kiemelkedik a ° " 
1959. ért tervtelj esítéáéről. Paprikafeldolgozó 152,3, 
A jelentés szerint a Szegedi Cipő©ár 146,5 

Szeged szocialista ipara százalékos teljesítményé-
111,1 százalékos ' tervtelje- vei. 
sítést ért el a múlt évben. A 1 5 helyiipari vállalat kö-

Ezen belül a minisztériumi zül hét teljesített 110 száza-
ipar 111,4, az állami helyi- lék felett. A Dekorációs és 
ipar 108,4, a szövetkezeti Ve©esfaipari Vállalat, —, 
ipar pedig 108,5 százalékra amely időközben már meg-
teljesítette tervét. 

Évi 520 milliárd kilowattóra villamosenergia 
A szovjet népgazdaság új 

technikával való ellátásának 
nagyszerű programjában, 
melyet a XXI. pártkongresz-
szus és a Központi Bizott-
sá tavaly júniusi teljes ülé-
se dolgozott ki, a döntő sze-
rep az enérgiátermelésé. A 
hétéves terv végén a Szov-
jetunióban évente min te© 
520 milliárd kilowattóra 
villamosenergiát termelnek 
majd, az erőművek össztel-
jesítménye pedig eléri a 
120 millió kilowattot, ami 
legalább 200 Dnyeprogesz 
kapacitásával e©enlő. Fel-
vételünkön a Kujbisev— 
Ural nagyfeszültségű veze-
ték e©ik 75 méteres sarok-
oszlopát láthatjuk, amelyről 
magábavéve is fogalmat al-
kothatunk erről a gigászi 
villamosítási munkáról. 

szűnt — 96, és a Szegedi 
Víz- és Csatornamű pedig 
89,8 százalékos teljesítésé-
vel marad el a többitől. 

Az e © munkásra jntó 
összes termelés is nőtt az 
elmúlt év során. 

Csongrád megye üzemeiben 
7,8 százalékkal több munkás 
és alkalmazottat foglalkozz 
tattak, mint 1958-ban. A 
munkások átlagce havi ke-
resete pedig 3 százalékkal 
volt na©obb, mint az ezt 
megelőző esztendőben. 

A Statisztikai Hivatal me-
gyei igazgatósága 

rövidesen elkészíti végle-

Magyar szakemberek 
epnene* erőmüvet 

Lioaninhan 
Az E©esült Arab Köztár-

saság-beli El Tabbin-i e r ő -
mű sikeres felépítése után a 
magyar ipar újabb erőmű 
építésében vesz részt a Kö-
zel-Keleten. Libanonban, a 
beiruti erőmű versenytár-
gyalásán a magyar—osztrák 
együttes ajánlat bizonyult 
legjobbnak. 

Az elnyert megbízás értel-
mében Magyarország első 
ízben szállít nagy erőművi 
berendezéseket nyugati or-
szággal együttműködve. 

Az első gépe©ségeket a 
napokban elszállították Li-
banonba. Február közepén 
megkezdik a szerelését és a 
nyáron már üzembe is he-
lyezik az erőműt. 

Lodge amerikai politikus 
rövidesen a Szovjetunióba látogat 
Lodge, az E©esült Alla- lembe véve Eisenhower és 

mok ENSZ-küldöttségének Lodge bizalmas kapcsolatát, 
vezetője a szovjet kormány feltehető, hogy az amerikai 
meghívására január 29-én diplomata részletesen tájé-
kéthetes látogatásra a Szov- koztatja majd az elnököt a 
jetunióba utazik. Szovjetunióban tett utazás 

ENSZ-beli amerikai és benyomásairól. 
szovjet körök hangsúlyozzák, Lodge látogatásának rész-
h o © Lodge utazása nem szá- Jf4** P™8ramját még nem 

' : , dolgoztak ki, de szamítani 
mit előkészületnek Eisenho- lehet rá> hogy Hruscsovva[ ^ 
wer látogatásához, de figye- fog találkozni. 

Szövőgépeket, új festődét szerelnek fel 
a Fooalmeotő Vállalatnál 

Tovább növelik a Fonal- szövőgépet állítanak üzembe, 
mentő Vállalat kapacitását, A szerelési munkálatok Ta-
termelékenységét. Ennek ér- kacs János főművezető irá-
dekében jelenleg újabb két nyitásával javában folynak 

és a gépeket február köze-
pén akarják üzembe állítani. 
Ezzel mintegy 3 ezer méter 
lepedővel többet tudnak ké-
szíteni, mint korábban. 

N a © jelentőségű az ú j 
festöde létesítése. Eddig 
u©anis a fonalakat Békés-
csabára küldték festeni, fe-
héríteni. Egyenkint 30 ezer 
forintért két gőzfőző üstöt 
vásároltak, amelyekben fő-
zik és festik a fonalat. Ké-
szül cementből a fehérítő 
kád és előreláthatólag a má-
sodik negyedév elején már 
megkezdhetik a munkát a 
korszerű festődében. 


