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Május a szegedi ipar 
igen eredményes hónapja volt 

Jelentés a múlt havi eredményekről 
Amint az év derekához közeledünk, 

egyre jobb termelési eredménvek eléré-
sét rögzítik az adatok. Az éves munka-
verseny fokozódó lendületével javul a 
szegedi minisztériumi és a helviipar mun-
ká ja . Az ál talános kép felettébb kehvező, 
de egyes üzemek tervteljesítése még el-
m a r a d a várakozástól. 

Mig az első negyedévben 107.3 száza-
lékos teljesítményt mutatot t fel Szeged 
szocialista ipara, ápril isban 108.5-re. má-
jusban pedig 109,5 százalékra növekedett 
az eredmény. A miniszteriális ivar 110,1, 
az állami helyiipar 101,6 százalékra telje-
sítette a május havi terveket. Feilődés 
mutatkozik a jutagyár esetében: a szegedi 
kender a múl t havi visszaesés nyomán 
most 100,2 százalékot ért el. és igen meg-
nyugtató, hogy a Csongrád megyei Tégla-
gyári Egyesülés is felzárkózott, ami t a 
105,3 százalékos eredmény bizonyít. Há-
rom szegedi nagyüzem viszont vissza-
esett. Sem a texti lművek, sem az újsze-
ged! kenderszövő, sem pedig a cipőgyár 
nem teljesítette t e r v é t 

A tanácsi iparban a fémfeldolgozó, a 
gázmű, és a vízmű változatlanul e lmaradt 
májusban tervétől. Megtorpant a termelés 
menete a Bútor, Hangszer és Dekorációs 
Vállalatnál is. Ez az üzem az első ne-

negyedévben 101,1, áprilisban kimagasló 
178,5 százalékos eredményt mutatott fel; 
májusban azonban 65,7 százalékra esett 
vissza. A helyiiparban egyedül a nyomdá-
nak sikerült utolérni önmagát. Végered-
ményben négy üzem nem teljesítette má-
jusban tervét az állami helyiiDarból. 

Vannak olyan üzemek., amelyek hó-
napról hónapra biztosan elvéazik a terv-
feladatokat. Ezekhez tartozik a DÁV. a 
vasöntöde, a bútorgyár, a rostkikészítő, a 
ruhagyár, a bőrruhakészítő, a szalámigyár, 
a falemezgyir, váldmtnt az autójavító. Az 
idény megindulásával a terv teljesítés mér-
tékén is lemérhető a konzervgyár és kü-
lönösképpen a paprikafeldolgozó megsok-
szorozódott munká ja . A helyiiparban a 
fonalfeldolgozó és a sütőivari vállalat di-
csekedhet kiemelkedő eredménnyel 

Nem sok idő van hát ra a félévből, s ép-
pen ezért ezek a hetek igen szorgos mun-
ká ra késztetik vállalatainkat. A legtöbb 
tervétől e lmaradt üzem jó júniusi terv-
teljesítéssel ugyanis még kiköszörülheti a 
csorbá t Felsorolt adataink m é s nem vég-
legesek, de a kisebb módosulások az 
összképet nem befolyásolják: néhány ki-
vételtől eltekintve messze túlteljesítette a 
május i terveket Szeged ipara. 

A parasztság magáévá tette 
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A Szegedi Seprű gyár nem 
nagy Üzem, korszerűsítése 
mégis az egész népgazdaság 
érdeke. Termékel — a legkü-
lönfélébb méretű és rendel-
tetésű seprűk — jórészt ex-
portra kerülnek, mégpedig 
igényes tőkés megrendelők 
kezén át. Tavaly óta egyre-
másra állnak munkába az 
ű j gépek a seprűgyárban, 
melyek vagy újításokbol, 
vagy pedig beruházásból 
származnak. Ezek a gépek 
megkönnyítik, s főleg ter-
melékenyebbé teszik a mun-
kát, akárcsak a képen lát-
ható ú j seprűkötözö is. 

Megkezdődött 
a Román Munkáspárt 

III. kongresszusa 
Hétfőin Bukarestben megkezdődött a 

Román Munkáspárt kongresszusa. A 
zászlódíszbe öltözött román fővárosban a 
hétköznap ellenére is ünnepi a hangu-
lat. A kongresszusra érkező küldötteket 
a köztársasági palota körül összesereg-
lett bukaresti dolgozók lelkesen üdvözölték. 

Már reggel fél 9-re megtelt a több mint 
3100 személyt befogadó kongresszusi te-
rem. Pontosan kilenc órakor megjelent 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Mun-
káspárt Központi Bizottságának első tit-
kára és Nyikita Szergejevics Hruscsov, a 
Szovjetunió Kommunista Pártia első tit-
kára, a szovjet pártküldöttség vezetője. 

majd követték őket á konaretszusra ér-
kezett 46 ország testvéri kommunista és 
munkáspártjainak küldöttei, köztük Kádár 
János elvtárs, az MSZMP Közvonti Bi-
zottságának első titkára. A terembe be-
lépő Hruscsovot és Gheorahiu-Dejt a kül-
döttek viharos tapssal fogadtak. 

Ezután Gheorghiu-Dej üdvözölte a 
kongresszusra érkezett külföldi vendége-
ket. Viharosan zúgott, a taps. amikor 
Gheorghiu-Dej üdvözölte a Japán Kom-
munista Pár t és a Török Kommunista 
Pár t küldöttségét. A delegátusok ezzel 
fejezték ki rokonszenvüket a javán és a 
török nép iránt. Ezután megválasztották 
a kongresszus elnökségét. 

Gheorghe Gheorghiu-Dej ismertette az RMP Központi Bizottságának 
beszámolóját 

A kongresszus intéző szer-
veinek megválasztása és a 
napirend elfogadása után 
Gheorghiu-Dej lépett a szó-
noki emelvényre és meg-
kezdte a Román Munkás-
pár t Központi Bizottsága be-
számolójának ismertetését a 
pártnak a II. és a III. pár t -
kongresszus közti időszak-
ban kifej te t t tevékenységé-
ről, a 15 évre szóló távlati 
gazdasági terv vázlatáról és 
az 1960—1965. évi népgazda-
sági fejlesztési tervről. 

Gheorghiu-Dej bevezető 
szavaiban rámutatot t , hogy 

a IL és a III. kongresszus 
között eltelt időszak törté-
nelmi jelentőségű volt a 
Román Népköztársaság 
életében. 

Az ország népe a szocialista 
építésben nagyszerű sikere-
ket a r a to t t Nagy sikerek szü-
lettek az iparosítás, a mező-
gazdaság szocialista átszer-
vezése és a kulturál is forra-
dalom terén. 

Hangsúlyozta, hogy 
a falun lényegében meg-
valósult a szocialista me-
zőgazdaság, 

megszűnt a kizsákmányolás. 
Aláhúzta, hogy a Román 
Népköztársaságban megte-
remtődött a gazdaság szocia-
lista a lapja . 

Rámutatot t , hogy a sike-
rek alapja a munkások és a 
parasztok szövetsége volt. 

A munkások, a parasztok, 
az értelmiségiek, a nemze-
tiségek a párt vezetésével 
vállvetve harcoltak a haza 
felvirágoztatásáért. 

Ezután megkezdte az elért 
eredmények részletes ismer-
tetését és a jövő feladatai-
nak felvázolását. 

A Román Munkáspár t III. 
kongresszusa ma, kedden 
folytat ja munkáját ' . Reggel 
megkezdődik a beszámoló 
feletti vita. 

Szovjet—kubai megállapodásokat 
írtak alá Moszkvában 

Moszkvában a kubai gaz-
dasági kormányküldöttség és 
a Szovjetunió küldöttsége kö-
zött sikerrel zárult tárgyalá-
sok eredményeként közle-
ményt írtak alá a szovjet— 
kubai kereskedelmi, gazda-
sági és kulturális kapcsola-
tokról. 

A vasárnap nyilvánosság-
ra hozott közlemény értel-
mében a kubai forradalmi 
kormány kérésére a Szovjet-
unió beleegyezett, hogy kő-
olajtermékeket szállit. Pa-
tolicsev szovjet külkereske-
delmi miniszter és Jimenez 
a kubai küldöttség vezetője 
megfelelő egyezményt írt alá. 

Aláírták a Szovjet Álla-
mi Bank és a Kubai Nemze-
ti Bank egyezményét is 
azrknak az áruknak elszámo-
lási rendjéről , amelyeket az 

árucsere — és fizetési egyez-
mény, valamint a Kubának 
nyúj tot t szovjet hitelről szó-
ló egyezmény alapján szál-
lít a Szovjetunió. 

Aláírtak egy szerződést, 
amelynek értelmében Kuba 
425 000 tonna cukrot szállít 
1960-ban a Szovjetuniónak. 
Ezzel a korábbi vásárlásokat 
beleértve — maradéktalanul 
teljesítve lesz a Szovjetunió-
nak az a kötelessége, hogy 
1960-ban egymillió tonna ku-
bai cukrot vásárol. 

A közlemény végül meg-
állaoítia. ho®* a kulturális 
kapcsolatok fejlesztése ügyé-
ben folytatott tárgyalások 
során kialakult közös állás-
pont értelmében kulturális 
csereegyezményt fognak köt-
ni . 

a magasabbfokú9 új életformát 
Oobi István adta át a makói Úttörő Tsz tagságának a kiváló munkajutalmát 

v- Termelőszövetkezeti gazdák nagygyűlése Makón 
Makó termelőszövetkezeti város és járás tsz-gazdái 

vasárnap nagygyűlésre jöttek össze a zászlódíszbe öltözött 
Szabadság téren, ahol megjutalmazták az országos ver-
senyben a nagy termelőszövetkezetek csoportjában első he-
lyezést elért Úttörő Tsz-t. Az ünnepségen megjelent Dobi 
István, az MSZMP Központi Bizottságának taaia. a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Papp Sándor, az 
MSZMP Központi Bizottságának póttagja, a Csongrád me-
gyei tanács v. b. elnöke, Siklós János, a Csongrád me-
gyei pártbizottság titkára, Erdei Ferenc, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főtitkára, Tisza József a Termelő-
szövetkezeti Tanács titkára. Eljött az ünnepségre Antony 
Pasko vezetésével a lengyel termelöszövetezeti tanács 
hazánkban tartózkodó küldöttsége. 

Az országos hírű makói Úttörő Termelőszövetkezetet 
elsőnek Dobi István köszöntötte, majd a nagygyűlés részt-
vevői előtt beszédet mondott. 

— Mióta a termelőszövet-
kezetek versenyét először 
ki ír ták —, kezdte beszédét— 

soha ilyen magasszánvo-
oaJú nem volt még a ver-
seny mint most. 

Boha ilyen szigorú követel-
ményekkel még nem léptek 
fel a bírálók a résztvevő 
szövetkezetekkel szemben. 

Dobi István ezután az Út-
törő Tsz nagyszerű eredmé-
nyeit ismertette. 

Ez a szövetkezet egészen 
magas jövedelmet tud biz-

tosítani tagjainak, különö-
sen ha azok nemcsak ma-
guk dolgoznak a paraszt-
ságunkra jellemző szorgad-
tommal és buzgósággal a 
közös gazdaságban, hanem 
családtagjaikat is bevon-
ják a munkába 

olymértékben, amánt az a 
magyar parasztéletben min-
dig szokás és hagyomány 
volt. 

— A kis parcellán kegyet-
lenül nehéz tudott lenni a 
munka. A nagyüzemi mező-

gazdaság a maga tobb gé-
pével, jó munkaszervezeté-
vel, rendjével és fegyelmé-
vel sok terhet le tud ven-
ni a parasztok válláról. De 
nem veszi le róluk a köteles-
séget, hogy 

ba a gép, a munkaszerve-
zet, a nagyüzemi rend a 
jó termés érdekében kise-
gítésre szorul, akkor ezt a 
segítséget kellő időben és 
megfelelő szorgalomtól 
ha j ta tva ad ja meg a nagy-
üzemi gazdaságnak az 
ember. 

Es a kis parcellán Judtunk 
é j t nappallá téve keményen 
dolgozni, a régi paraszti élet-
színvonalért, könnyű meg-
értenünk, hogy a mezőgazda-
sági nagyüzemben, a terme-
lőszövetkezetben érdemes fá-
radozni. mert 

a szövetkezeti tagság szor-
galma, összefogott munká-
ja most már bebl-
znnyítottan nagyobb gaz-
dálkodási eredményeket, 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Magasra t a r t j a a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány váfidorzászlajál a 
makói Cttörő Termelőszövetkezet elnöke, Mágori Sándor elvtárs 


