
Nemcsak a múlt, a jelen is 
összeköt bennünket 

A Lengyel Népköztársaság parlamenti küldöttsége hazánkban 
Szerdán Budapestre érkezett a Lengyel 

Népköztársaság szejmjének küldöttsége. A 
küldöttség vezetője Czeslaw Wyfech, a 
szejm elnöke, az Egyesült Parasztpárt Köz-
ponti Bizottságának elnöke, tagjai: Maria 
Lipa, a szejm oktatási és tudományos bi-
zottságánlak tagja, tanítónő, a Szycachi me-
zőgazdasági körök oktatási intézetének ve-
zetője, az Egyesült Parasztpárt tagja, Józef 
Nagórzanski, a szejm építészeti és közmű-
vekkel foglalkozó bizottságának tagja, a 
Krakkó Vajdasági Tanács elnöke, a Len-
gyel f gyesült Munkáspárt Központi Bizott-
ságának póttagja, Jan Pohorski, a szejm 
tengerészeti és hajózási bizottságának, va-
lamint az igazságszolgáltatási bizottságnak 
tagja, jogász, a Koszalin vajdasági bíróság 
elnökhelyettese, a Demokrata Párt tagja, 
Jan Ptasinski, a szejm külkereskedelmi bi-
zottságának tagja, a Lengyel Egyesült Mun-
káspárt Gdansk vajdasági pártbizottságá-
nak első titkára, a LEMP Központi Bizott-
ságának póttagja, Jan Warzecha, a szejm 
mezőgazdasági és élélmiszerügyi bizottsá-
gának tagja, a Lengyel Egyesült Munkás-
párt lódzi vajdasági pártbizottsága mező-
gazdasági osztályának vezetője, Andrzej 

Werblan, a szejm oktatási és tudományos 
bizottságának elnöke, a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt Központi Bizottsága tudomá-
nyos és oktatási osztályának vezetője, Olga 
Szwakiewicz, a szejm egészségügyi és test-
nevelési bizottságának elnökhelyettese. 

A lengyel és magyar zászlókkal díszített 
Ferihegyi repülőtéren a gépből kiszálló ven-
dégeket úttörők virágcsokrokkal köszöntöt-
ték. A küldöttséget Rónai Sándor, az or-
szággyűlés elnöke, Kiss Károly, az Elnöki 
Tanács titkára, az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai, Vass Istvánné, az ország-
gyűlés alelnöke, Púja Frigyes külügymi-
niszter-helyettes, Szakasits Árpád, az 
MSZMP Központi Bizottságának tagja, Ke-
len Béla, a budapesti pártbizottság titkára, 
dr. Mihályfi Ernő, az országgyűlés külügyi 
bizottságának elnökhelyettese, az ország-
gyűlés tisztikarának tagjai, országgyű-
lési képviselők fagadták. Ott volt a fogadta-
táson Henryk Grochulski budapesti lengyel 
nagykövet és a nagykövetség tagjai. 

A küldöttséget Rónai Sándor, az ország-
gyűlés elnöke üdvözölte. 
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Barátságunkat senki és semmi nem ingathatja meg 
— Öröm és megtiszteltetés lyó harc, népeink szorgos Mélyen meg vagyunk győ-

számunkra — mondotta —, munkája is összeköt bennün- ződve, hogy mostani látoga-
hogy hazánkban üdvözölhet- ket tásunk, mint a népeink kő-
jük a testvéri lengyel nép 
képviselőit Szocialista épí-
tőmunkánk közös céljai örök-
re eltéphetetlenné tették a 
magyar és a lengyel nép test-
véri barátságának országaink 
történelmi múltjában mélyen 
gyökerező szálait. Mai 
találkozásunk is kifeje-
zésre juttatja a népe-
ink között szoros és ál-
landóan erősödő barátságot, 
testvéri együttműködést. Ez 
a barátság a marxista—leni-
nista elveken, a béke meg-
védéséért folytatott közös 
harcunkon, a proletár nem-
zetköziségen alapul. Ezt a ba-
rátságot senki és semmi sem 
ingathatja meg. 

— Szívből kívánjuk ked-
ves vendégeinknek, érezzék 
magukat hazánkban otthon. 

Az üdvözlésre a küldöttség 
vezetője, Czeslaw Wycech, a 
Lengyel Népköztársaság 
szejmjének elnöke válaszolt 
Köszönetet mondott áz or-
szággyűlés elnökének meg-
hívásáért 

— A két ország közötti 
kapcsolatoknak — folytatta 
— régi történelmi hagyomá-
nyai vannak. Ezek a hagyo-
mányok azért jelentősek, 
mert a szabadság szeretete 
volt az, ami a történelem fo-
lyamán sok közös harcban 
összefűzte a magyar és len-
gyel forradalmárokat, a két 
nép legjobb fiait 

— A lengyel—magyar ba-
rátság új tartalommal gaz-
dagodott, amióta országaink 
a tá-sadalmi és forradalmi 
átalakulások útjára léptek. 
Nemcsak a múlt, hanem a 
jelen, a szocializmusért fo-

— Közös a. célunk a nem- zötti barátság elmélyítésére 
zetközi kérdésekben is. Ezt irányuló újabb lépés, elő-
egy szóval lehet kifejezni: segíti a közös célok megvaló-
béke! sítását 

Megsértették a laoszi tűzszünetet 
Sipaseut tábornok, a Laoszi Hazafias Front Pártjának 

képviselője, keddi sajtóértekezletén bejelentette: pártja a 
tűzszüneti bizottságnál tiltakozott amiatt, hogy a Savan-
nakheti csoport július 19-én a dél-laoszi Attopeu térségé-
ben megtámadta a hazafias erők egyik őrállomását A 
tábornok kijelentette: "Csapataink önvédelemből harcra 
kényszerültek, s egynapi küzdelem után visszaszorították 
támadóikat*. 

Végül hangsúlyozta: most, amikor már megalakult a 
koalíciós kormány, aláírták a genfi megállapodásokat, és 
az egész laoszi nép a nemzeti egység megvalósulására vá-
g-ik, mindhárom politikai irányzatnak meg kell mutat? 
nia: el akarja kerülni a fegyveres összecsapásokat. 

Mikojan hazaérkezett 
Moszkvába 

Mikojan, a Szovjetunió Minisztertanácsának első- el-
Minisztertanácsának első el- nökhelyettese kíséretének 

A közelgő pártkongresszus hatására 

Fellendült a szoeialista munkayerseny 
a szegedi üzemekben 

Elegendő idő telt már el 
ahhoz, hogy a VIII. párt-
kongresszus tiszteletére indí-
tott szocialista munkaver-
seny kibontakozhasson a sze-
gedi üzemekben, sőt az év 

ség van. De a szocialistabri-
gád-mozgalomban még ennél 
is nagyobbak a követelmé-
nyek. Tizennyolc brigád dol-
gozik jelenleg a címért, s öt 

által előállított termelési ér-
ték javult, a termelékeny-
ség azonban nem fejlődött 
kellőképpen. Néhány válla-
lat, mint a szőrme- és bőrru-
hakészítő, a konzervgyár és 

első felében elért eredmé- nyerte eddig el. Különösen a megyei építőipari vállalat 
nyek felmérése már az érté- " " " 
kelést is lehetővé teszi. Ezért 
is foglalkozott a Szakszerve-
zetek Megyei Tanácsának 
nyilvános ülése a Szegedi 
Kenderfonógyár munkaver-
seny-mozgalmának részletes 
elemzésével kezdve a megye 
textilipari üzemeinek, majd 
a megye valamennyi üzemé-
nek munkaverseny-eredmé-
nyeiveL 

A munkasikerek alapja 

a Vörös Csillag és a Béke ne-
vet viselő munkacsapatok 
mutatnak példát a többiek-
nek is a lelkiismeretes mun-
kát, a szocalista emberré vá-
lás folyamatát tekintve. Ver* 

különböző okok miatt nem 
teljesítette tervét sem. 

A helyiiparban mutatkozik 
a legsúlyosabb termelési le-
maradás. A megyei tanács 
vállalatai 77, a megyei jogú 
városi tanács vállalatai csak 
75 százalékra teljesítették 

senyeznek a fiatalok is, so- tervüket az év első felében. 
kan vesznek részt közülük 
az ifjúsági brigádokban,, az 
Ifjúság a szocializmusért és 
a Szakma ifjú mestere moz-

A Szegedi Kenderfonógyár ^mban^ A gyár újítói a 
valóban jó példa. Nemcsak napi e adatok megoldását és 

a távlati fejlesztést egyaránt 
segítik. Az év első felében 
52 újítást vezettek be a gya-

Különösen a fonalfeldolgozó, 
a bútor, hangszer és dekorá-
ciós, valamint az Anna szik-
víz és gyógyvíz üzem maradt 
le. Mindebből azonban nem 
szabad messzemenő követ-
keztéseket levonni: a megye 
ipara egészében egészségesen 
fejlődött, a dolgozók jó mun-
kát végeztek. 

Nyilvánvaló, hogy azokban 

forint hasznot 
üzemnek. 

hoztak az 
korlatban, s ezek 130 ezer a z üzemekben, ahol különö-

sen szép eredmények szü-
lettek, a dolgozók lelkesedé-
se, kezdeményezési készsége 
jobban érvényesült, mint 
másutt. A szocialista mun-
kaversenyben most már egy-
re inkább háttérbe szorul a 
mennj'iségi szemlélet, új vo-
nások jutnak előtérbe. Ilye-
nek az önköltség csökkenté-

Mindenütt erősödik 
a versenymozgalom 

nökhelyettese kedden este 
látogatást tett Nehru indiai 
miniszterelnöknél. A két ál-
lamférfi között meleg, baráti 
beszélgetés zajlott le. 

Ezután Mikojan az indiai 
kormány több tagjával talál-
kozott. A barátságos hangu-
latú találkozás után Krisna-
macsarai államminiszter a 
„Jasoka" szállóban estebédet 
adott Mikojan tiszteletére. 
Az ebéd szívélyes légkörben 
zajlott le. 

Mikojan, a Szovjetunió 

tagjaival szerdán Delhiből 
hazaérkezett Moszkvába. 

a karbantartási munkák 
pontos elvégzése. Ezekhez 
minden • egyes dolgozó jó 
egyéni teljesítményére szük-

Reakciós kormányprogram 
Argentínában 

Mint a Reuter és a DPA E reakciós kormányprog-
közli, az argentin kormány ram értelmében a kommu-
kedden este nyilvánosságra nista és a peronista párt be-
hozta programját, amely lé- tiltottnak tekinthető. Ezek-
nyegében rögzíti az eddig nek a pártoknak a tagjai 
követett politikai irányelve- más pártokhoz sem csatla-
k é t 

ÚJ G É P S O R 

(Somogyiné felv.) 

A Szegedi Kábelgyár dróthúzó üzemrészében fölszerelték az új alumíniumhúzó gépsort, 
és megkezdték próbaüzemeltetését. Az új üzemrész beállításával a termeléshez szük-
séges alapanyagot itt helyben állítják elő, vagyis a durvahengerelt huzalt a szükséges 
méretűre vékonyítják. A magyar gyártmányú gépsort a Szegedi Kábelgyár szakembe-

rei szerelték feL 

azért, mert a vállalat mű-
szaki-gazdasági mutatószá-
mai igen kedvező képet ad-
nak a termelés fejlődéséről, 
mert az exporttervet meny-
nyiség és érték szerint is túl-
teljesítették. Hanem még 
azért is, mert egyike azok-
nak az üzemeknek, ahol a 
szocialista munkaverseny Elsőnek a vizesfonó és a 
lendülete tette lehetővé a szárazfonó dolgozói indítot-
munkasikereket. Korábban tak versenyt a szocialista 
sűrűn előfordult, hogy a fel- üzemrész cím elnyerésére. 
dolgozó üzemek kifogásolták Ez a kendergyári munkaver- séért, az exportszállítások 
a kendergyár termékeinek seny legújabb Kajtása. Erőfe- határidejének betartásáért, a 
minőségét, de ez is jobbára szítéseik szinte beláthatatlan takarékos anyaggazdálkodá-
a múlté már. távlatokat nyitnak meg, il- sért, s nem utolsósorban a 

Igen bevált versenyforma letve nagyon is belátható si- termelékenység növeléséért 
náluk az üzemrészek közti kereket hozhatnak mind a tett erőfeszítéseik, 
vetélkedés, melynek alapja termelésben, mind az embe-
elsősorban a termelékenység rek szocialista tudatának ki- Tartalmi-formai fejlődés 
növelése, a terv teljesítése, formálásáttekintve. / ' . • » 

A versenynyilvánosság, a Különösen a szocialista 
propaganda egyelőre még brigádok országos kongresz-
nem a legmegfelelőbb a ken- szusa után növekedett min-
derfonóban,. de az értékelés denütt a dolgozók verseny-
igen. Minden versenyszakasz vállalási kedve. A munka-
lezárása után széles nyilvá- verseny tartalmi fejlődése 
nosság előtt állapítják meg, elsősorban az új formákban 
hogy kik érték el a legszebb mutatkozik meg: mindin-
eredményeket, s ezután oszt- lcább terjed a szocialistabri-
ják ki a Kiváló dolgozó jel- gád-mozgalom. Az idei év 
vényeket, okleveleket, ily első felében 550 munkacsa-
módon jutalmazzák az pat alakult a megye üze-
üzemrészek közötti, a taka- meiben, s jelenleg már 1013 
rékossági, a tisztasági ver- brigád dolgozik, s 283 visei-
seny élen járóit. heti is a szocialista brigád 

A Szegedi Kenderfonógyár címet Igen előnyös, hogy a 
az egyetlen, mely külön fel- szocialista brigádokban fő-
ajánlást tett a pártkongresz- képpen az egyéni felajánlá-
szus tiszteletére, de ez nem sokra épül fel a kollektíva 
azt jelenti, hogy a megye felajánlása, s a szakmai, 
többi textilipari üzeme rosz- vagy az általános műveltsé-
szul versenyez. A textilmű- g e t emelő vállalásoknál te-
vék, az újszegedi szövőgyár kintetbe veszik, mindenki 
és a jutaárugyár is teljesí- alapképzettségét is Nemcsak 
tette féléves tervét. Különö- a gazdasági eredményekért 
sen az Üjszegedi Kender-, küzdenek, hanem győzelem-
Lenszövő Vállalatnál tapasz- re akarják vinni a szocia-
talható a termelékenység ja- j i s t a munkaerkölcs normáit 
vulása, míg a jutaarugyar- i s A Szocialistabrigád-moz-
ban a szőnyeggyártás ered- g a j o m tartalmi, formai gaz-
ményessege jelentós. A DEL- dagodása igazolja a párt po-
ROST, a kiskundorozsmai m ikájának elismerését, a 
pamutszovő es a hodmezo- munkásosztály részvételét a 
vásárhelyi kötöttárugyár társadalom forradalmi átala-
csak szerenyebb, a nagylaki jutásában 
kenderfonó viszont már ki- Hasznos kezdeményezések 
egyensulyozottabb munkát tapasztalhatók e mozgalom 
vegzett a megyében. A szak- magasabb szintű formájának 
szervezet által vizsgált nyolc jubontakozására. F e U e n d ü l t 
textilipari üzemben mindé- ^ ü j í t ómozgalom is. A szak-
nutt erősödött a versenymoz- ^ ^ e z e t e k és a 

kozhatnak, és tisztséget sem 
vállalhatnak. 

A kormányprogram intéz-
kedik arról is, hogy az ed-
digi többségi választási rend-
szer helyébe az arányossági 
választási rendszert léptes-
sék. Az argentin belügymi-
nisztérium tájékoztatása sze-
rint a választásokat 1963 
márciusa és októbere között 
tartják meg. A választáso-
kon sem peronisták, sem 
kommunisták, sem szélsőjob-
oldali pártok képviselői nem 
indulhatnak. 

A választásokban részt 
venni kívánó pártoknak "de-
mokratikus hűségnyilatkoza-
tot* kell tenniök, ezután egy 
"választási bírÓ6ág« határoz-
za meg, vajon indulhatnak-e. 

A francia szenátus 
ismét elveiette 

a költségvetési javaslatot 
A francia szenátus 162 sza-

vazattal 52 ellenében másod-
szor is elvetette a kormány 
törvényjavaslatát az 1962. évi 
pótköltségvetésről. Mint is-
meretes, a pótköltségvetést 
a francia kormány lényegé-
ben az úgynevezett atom-
ütőerő létrehozására akarja 
fordítani. Miután a kormány 
javaslatát a szenátus másod-
ízben is elutasította, azt visz-
szaküldik a nemzetgyűlésnek, 
amely harmadik olvasásban 
tárgyalja a törvényjavaslatot 

galom, sok brigád alakult a 
pártkongresszus tiszteletére. 
A textilművek előfonójában 
szocialista címért dolgozó 
műszak jött létre, s rövidesen 
az úiszegedi szövőgyár szá-

gazdasági 
vezetők az újítást, mint a 
munkaverseny részét kezelik 
— bár ez a szemlélet még 
nem általános —, s ennek 
köszönhető, hogy sok kiváló 

razkikészítő osztálya is be- d o , g o z ó , ^ " o d a l i s t a b r i g á d -
kapcsolódik ebbe a nemes te« e g y b e " u J í t ó 1S-versenvhe A z e?>"éni verseny széles versenyoe. kereteiből nőtt ki és arra 

A helyiipar lemaradt h a t vJ?®za a Kiváló dolgozó 
' r oklevélért és jelvényért fo-

A kongresszusi verseny lyó verseny. Fejlődésére jel-
helyzetét híven tükrözik az lemző. hogy míg tavaly az 
első fél év idején elért gaz- első fél évben 1990 személy, 
dasági eredmények. A válla- az idén 2335 nyerte el ezt a 
latok többsége teljesítette címet. Ha egyes üzemekben 
féléves előirányzatát, ami azt már nem lennének hajla-
jelenti, hogy a megye ipara mosak arra, hogy leszükit-
együttesen eleget tett a nép- sék a munkaverseny értei-
gazdaság által támasztott kö- mezését, ós nem rekesztenék 
vetelményeknek. Az állami ki belőle a jó módszereket 
ipar 17,1 százalékkal termelt és a tapasztalatcseréket, az 
többet, mint egy évvel az- eddiginél is nagyobb sike-
előtt. Az egy üzemi munkás reket érhetnének eL 


