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B normarendezés eredményeként 
lényegesen nőtt a munka termelékenységej 

a megye textilipari üzemeiben 
Ülést tartott az SZMT elnöksége 

Kedden délelőtt ülést tar- ban a finomkártológépeknél gozták a nyereségrészesedés 
tott Szegeden a Szakszerve- tekercsképző és lefejtő szer- feltételeit. Megszigorították 
zetek Csongrád megyei Ta- kezettel tökéletesítették a az anyagnorma betartásának, 
nácsáfíak elnöksége. Ülésén munkafolyamatot . Az újsze- a selejtcsökkentési célkitűzé-
megtárgyalta a Textilipari gedi gyárban a szőnyegszövő sek megvalósításának ellen-
Dolgozók Szakszervezete me- gépeknél át tértek a kétgépes őrzését. 
gyei bizottságának jelentését rendszerre. A Nagylaki Ken- A megtett intézkedések je-
a textilüzemekben a terme- derfonógyárban három mű- lcntősen hozzájárultak az 
lékenység növelésére szerve- szakos termelésre tértek át. első fél évben elért gazda-
zett műszaki és bérügyi in- Javul t a megye textilüze- eredményekhez, 
tézkedések tapasztalatairól, nieiben a műszaki normák Megyénk nyolc textilüzemé-

Megállapította az elnökség, aránya is. Tavaly például bői hat lényegesen nagyobb 3| 
hogy Szeged legnagyobb textilüze- termelékenységgel dolgozott, 

a part 1900. szeptember mében, a kenderfonógyárban m i n t egv évvel korábban. A 
13 -i határozata a lapján a 361 munkás dolgozott mű- ^d ros t í i á l 18 százalékkal, az 
textilipari üzemekben sok s z a k i normával. Ma már több Újszegedi Kender- Lenszö-
hasznos műszaki, bér- és mint 470. Eredményesen vőben 5,5, a Hódmezővásár-
normaiigyi intézkedést tet- használták fel vállalataink a h e l y i Kötöt tárugyárban 5,9 
tek. normarendezést a helyes ke- százalékkal nőtt a termeié- ; 

A feltárt veszteségidők meg- re s e t i arányok kialakítására, kenység 1960 első félévéhez 
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A normaváltoztatással pár-
huzamosan közel négyezer 
dolgozó alapbérét is növel-
ték. 

mérten. 
Üzemeink általában túl-
teljesítették termelési ter-
vüket, de nem ériek el 
ennek megfelelő ered-
ményt az önköltségcsök-
kentésben. 
Megállapította az elnökség. 

szüntetésére a Szegedi Ken-
derfonógyárban például az 
első fél évben 44 műszaki in-
tézkedés megvalósítását ter-
vezték. Ezzel mintegy 110 
ezer munkaóra megtakar í tá- Az ú j teljesítménvkövetelmé-
sára számítottak. A fél év nyek bevezetése után azon-
végéig 43 intézkedést haj tő t - ban átmenetileg csökkentek 
lak végre és 140 ezer m u n - a keresetek, mintegy 20—25 hogy egyes vállalatoknál 
kaórát takarí tot tak, meg —150 forinttal. Ez a csökké- túlzottan takarékoskodnak a 

A gépek kapacitásának nö- nés azonban megszűnt július bérköltségekkel. Ezt azzal 
velésére. jobb kihasználó- l-ig. Csak olyan üzemrészek- indokolják, hogy várható a 
sara növelték a fordulat- ben és gépeknél marad t termelés felfutása. Helyes, 
számokat. meg, ahol korábban a túlzott ha számítanak erre, de túl-

Az Újszegedi Kenden-- Len- laza normák miat t az üzemi zás a 8—10 filléres átlagbér 
szövő Vállalatnál is növelték átlagnál lényegesen nagyobb megtakarí tás. Az elnökség a 
egyes szövőgépek fordulat- volt a kereset. Megtörtént beszámoló, ma jd az ezt kó-
számat. A Texti lművekben a azonban olyan eset is, hogy vető vita tapasztalatai alap-
eyürűsfonógépek, a Délrost- túl szigorúan állapították ján felhívta a Textilipari 
nál a törőgépek, a Szegedi meg az ú j normákat , pél- Dolgozók Szakszervezete 
t — -"-'-fonógyárban pedig a dául az Újszegedi Kender- Csongrád megyei bizottságá-
finomgépek fordulatszámát Lenszövőben és a kender- nak figyelmét több fontos, 
emelték. Üzemeink többsé- fonógyárban? Ezért ú j r a kel- időszerű) tennivalóra, 
gében felülvizsgálták a ko- Tett rendezni ' a normákat. ' Ezután második napirend-
rabban alkalmazott tech- A teljesitménykövetelmé- ként foglalkozott az elnökség 
nológiát és nyek rendezése u t á n ' több az - I f j ú ság a szocializmu-

korszerübb gyártási el járá- helyen igyekeztek kialakítani sért® helyiipari tapasztalatai-
sokat honosítottak meg. a bérenkívüli juttatások ösz- val és több határozatot ho-

A Szegedi Kenderfonógyár- tönzőbb rendszerét. Átdol- zott. 

Uj bölcsőde épül a Csillag téren 
Ülést 

tartott a II. kerületi tanács 
Tegnap, kedden délelőtt 9 egészében társadalmi mun- A beszámolók után számos 

órakor a Postás Művelődési kával. értékes észrevétel hangzott 
Otthon nagytermében ült Igen jelentős értékű társa- , . 
össze Szeged II. kerületi ta- dalmi munká t végzett a la- 0 1 a t anacstagok részéről. Az 
náesa. hogy megvitassa az kosság a kerületben folyó u l é s t a tanacstagok nagy ak-
1961. évi városfejlesztési terv vízhálózat-bővítéseknél is. tivitása jellemezte. A város-
első félévének eredményeit Ennek eredményeként lehe- fejlesztési tervvel kapcsola-
és a további feladatokat, va- tővé vált még a tervezett fos beszámolóhoz tizenketten 
lamint a kerületi tanács 100 ezer forintos kapacitáson szóltak hozzá, 
pénzügyi állandó bizottságé- felül további 35 ezer forint ? 
nak munkájá t . felhasználása. Ezt az összeget 

Szabados Istvánné, a ke- a Köztársaság téri és a Kör-
ríi le ti tanács t i tkára számolt töltés sori vízhálózat böví-
be a városfejlesztési terv el- tésére használják majd fel. 
ső féléves végrehajtásáról. Megvalósul a kerület la-
E1 mondotta többek Között, kóinak egy régi kívánsága is. 
hogy az elmúlt félévben is Tekintettel a II, kerületi böl-
igen szépen vette ki részét a csődék zsúfoltságára a ta-
kerület lakossága a társadal- nács már korábban is szőr-
mi munkákból. A tervezett 120 galniazia egy új, legalább 60 
ezer forint értékű társadal- férőhelyes bölcsőde létesí-
mi munka helyett 293 ezer tését a Csillag téren. A Csil-
forint értékű társadalmi lag téri ű j bölcsőde beruhá-
munkát végzett a lakosság, zási programját elfogadták, s 
Petöfitelepen például július a tervdokumentáció elkészül-
31-ig 6 ezer 266 négyzetméter te után megkezdik az építési 
útfelúj í tás készült el teljes munkálatokat . 

Gagarin őrnagy, felesége és hathónapos kisleánya 
kedden, a kora délelőtti órákban utazott el háromnapos 
itt-tartózkodás után Budapestről. Népünk szivébe zárta 
a mindig vidám és kedves világűr-utast, szerény és köz-
vetlen feleségét és bájos kisleányát, Gáloeskát. 

Elutazott hazánkból 
Gagarin 

Háromnapos magyarországi látogatás után, kedden dél- testvéri fogadtatást, majd a 
előtt a Ferihegyi repülőtérről elutazott Jurij Alekszejevies magyar és a szovjet nép ba-
Gagarin, a világ első űrpilótája, a Szovjetunió hőse. rá tságának éltetésével le-

A zászlódíszbe öltözött, nemzeti színű és szovjet lobo- jezte be nagy tapssal foga-
gókkal díszített Ferihegyi repülőtéren mintegy húszezren dott beszédét. 
gyűltek össze Gagarin őrnagy és családja búcsúztatására. Kállai Gyula elvtárs, a 
Jelen volt Fock Jenő, Nemes Dezső, Somogyi Miklós, az Minisztertanács első elnök-
MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gáspár Sándor és helyettese válaszbeszédében 
Szirmai István, a Politikai Bizottság póttagjai, az MSZMP sajnálkozását fejezte ki, 
Központi Bizottságának, az Elnöki Tanácsnak és a fórra- hogy oly hamar eltelt az a 
dalmi munkás-paraszt kormánynak számos tagja. V. I. három nap, amely alat t Ga-
Vsztyinov, a Szovjetunió budapesti rendkívüli és mégha- garin őrnagy népünk ven-
talmazott nagykövete, valamint a Budapesten qkkreditált dége volt. 
diplomáciai képviseletek vezetője és tagja. Ju r i j Alekszejevies Gaga-

Hosszan zúgott a taps, mikor a küldöttség megérkezett rin személyén keresztül — 
a repülőtérre; Jurij Alekszejevies Gagarin és felesége, Va- mondotta Kállai ojvtárs — 
lentyina Ivavnovna, karján Gálocskával, Ny. P. kamanyin népünk forrón üdvözölte és 
altábornagy, a Szovjetunió hőse, s társaságukban Kállai köszöntötte bará tunkat és 
Gyula és Marosán György, az MSZMP Politikai Bizott-< testvérünket , a hatalmas 
ságának tagjai. Az ünneplés még csak fokozódott, amikor szovjet népet, ameiyiöl a 
a Gagarin-család fellépett a díszemelvényre, s a hős • űr- világ minden haladó embere 

tud ja , hogy ere jé t nem kí-
mélve dolgozik és harcol az 
egész világ békéjéért , s az 

hajós a mikrofon elé lépett. 

Gagarin és Kállai Gyula beszéde 
Gagarin elvtárs rövid be-

szédben köszönte meg a 
meghívást. 

— Néhány csodálatos na-
pot töltöttünk az önök gyö-
nyörű hazájában, a dolgozók 
százezereivel találkoztunk, s 
ezek a találkozások minde-

emberiség boldogulásáért: 
é lenjár a leghaladóbb tár-
sadalmi rendszer, a kom-
munizmus megteremtésé-
ben. 
Drága bará tunk, J u r i j 

Több mint 80 millió forint 
építési hitelt kaptak a megye 

termelőszövetkezetei 
A nyári mezőgazdasági Az év közepéig elkészült 

munkák idején folytatódtak többek között 870 szarvas-
az építkezések Csongrád marha, 11 ezer sertés, 25 
megye termelőszövetkezetei- ezer naposcsibe elhelvezé-
ben. A rendelkezésükre bo- sére szolgáló épület. A vi-
csátott idei évi építési ni- szonylag kisszámú befejezet-
telkeret meghaladja a 80 len építkezés mellett a fél 
millió forintot. Ebből az év év végén 386 istálló és 
első hat hónapjában 32,3 egyéb gazdasági épület épí-
millió forintot használtak tése volt folyamatban, 
lel. Az építkezések üteme a Egyes termelőszövetkezetek-
második negyedévben némi- ben főleg faanyaghiány, má-
leg meggyorsult, de még ek- sutt szervezetlenség gátolta 
kor sem folyt megfelelő az építkezések megkezdé-
s iemben. s é t 

— Hazánkba visszatérve 
beszámolunk m a j d a szov-
jet dolgozóknak: milyen 
őszinte, nyílt lélekkel, .mi-
lyen szeretettel fogadtak 
bennünket , a szovjet nép 
képviselőit Magyarorszá- Alekszejevies! Most, amikor 

- gon búcsúzunk öntől, megkér jük . 
nüt t forró hangulatúak, szi- — mondotta Gagarin őrnagy, a d J a a t f o r l"ó elvtársi, baráti 
vélyesek, testvériesek voltak m a j d még egyszer megkö- üdvözletünket a bekeert. az 
— mondotta, m a j d igy foly- szönte a szívélyes meghí- e l s ő sorban hareolo szovjet 
ta t ta : vást, a nagyon kedves és népnek, dicső kommunis ta 

pár t j ának , a Szovjetumo 
kormányának és személye-
sen Nyikita Szergejevies 
Hruscsov elvtársnak (nagy 
taps). 

Sok boldogságot,, jó egész-
séget kívánunk önnek és 
kedves csa lád jának (nagy 
taps). 

Kívánjuk, hogy bátor űr-
hajóstársalval együtt sze-
rezzen még sok-sok dicső-
séget hazá jának , az egész 
szocialista tábornak, s a 
haladó emberiségnek. 

A magyar dolgozó nép önt 
— bármikor jár errefelé — 
mindig igaz bará t jaként , szí-
vesen. tá r t karokkal fogadja. 

Szerencsés utat. Gagarin 
elvtárs ' A viszontlátásra! 

A beszédek elhangzását 
követően a sokáig integető 
ezrek előtt 9 óra után né-
hány perccel emelkedett a 
magasba vendégeink TL—14-
es különrepülőgépe. 

Gagarin 
visszaérkezett 

Moszkvába 
Ju r i j Gagarin őrnagy fele-

ségével és kislányával együtt 
kedden a délutáni órákban 
Budapestről visszaérkezett 
Moszkvába. 

(Fotó MTI , Vlgovszki F e r e n c felv.) 

Gagarin őrnagy a Ferihegyi repülőtéren Marosán György és Kállai Gyula elvtárs kí-
séretében elutazása előtt 

i 


