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Kekkonen finn elnök
a magyar
VIT-delegáció

fogadta A jó munka eredménye:
vesetőit Minőségi ellenőrzés nélkül szállítják

Ázsiai vendégek a magyar VIT-küldötteknél
Patak

Károly,

az MTI kü- délután

hivatalában felke- felszabadításáért,
valamint a
löntudósító ja jelenti:
reste Kekkonen
finn állam- gyarmati, vagy gazdaságilag
Lautta-szigetet, a magyar elnököt. Pull<H Árpád,
a vi- fejletlen országok, gazdasági,
VIT-küldöttség szálláshelyét lágifjúsági találkozó
alkalmá- társadalmi és politikai felemelkedéséért vívott
harcpénteken délelőtt ázsiai fia- ból Finnországban
tartózkodó ban. Délután a V I T
diáktalok 50 főnyi csoportja ke- magyar
ifjúsági
küldöttség programjaként
konferencia
reste feL Burmai,
japán,
in- vezetője
átnyújtotta
Kekko- kezdődött: " A fiatalokat Kediai, indonéz, ceyloni és la- nennelc a magyar
küldöttség leten és Nyugaton egyaránt
oszi fiatalok
elbeszélgettek ajándékát,
és megköszönte, érdeklő kérdések* címmel.
Igen mozgalmas
volt a maés ismerkedtek magyar bará- hogy az elnök csütörtökön gyar VIT-delegáció pénteki
taikkal.
este jelenlétével
megtisztelte programja is. Ezen a napon
Szipka
József
finnországi a magyar VIT-küldöttség mű többen ellátogattak a Német
Köztársaság
gálaestjét. Kife- Demokratikus
nagykövetünk fogadást adott vészeinek
fiataljainak hajójára. A majezte
háláját,
hogy
a
magyar
a Világifjúsági Találkozó algyar nagykövetségen küldötkalmából Helsinkiben tartóz- VIT-delegáció tevékenységét teink mongol
és
vietnami
delegátusokkal
találkoztak.
kodó magyar
ifjúsági kül- teljes súllyal támogatták.
döttség tiszteletére a csütörVálaszbeszédében
KekkoA V I T pénteki kulturális
tötkön este kirobbanó siker- nen kérte, hogy a
magyar eseményei közül első helyen
rel megtartott magyar V1T- vezetők
tolmácsolják
üdvöz- szerepel az a nagy nemzetkögálaest után.
A
fogadáson letét és köszönetét a csütör- zi balett-előadás, amelyet a

megjelent Karjalainen
finn
miniszterelnök,
Kleemola, a
parlament
elnöke,
Hosia
asszony művelődésügyi és Virolainen földművelésügyi
miniszter,
a közélet számos vezetője és kiemelkedő személyisége. Ott volt a fogadáson
a Helsinkiben
akkreditált
külföldi diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja is.
A Világifjúsági Találkozó
alkalmából Helsinkiben tartózkodó magyar
küldöttség,
élén Szipka József nagykövettel, pénteken kihallgatáson jelent meg
Karjalainen
miniszterelnöknél.
A magyar VIT-delegáció
több vezetője és tagja, valamint Szipka József helsinki
magyar nagykövet pénteken

töki magyar nemzeti
művészeinek,
akik
sukkal emlékezetes
nyújtottak.

műsor pécsi művészvendégek
felelőadá- léptével
tartottak a Helsinki
élményt Állami Operaházban. A kon-

A Világifjúsági Találkozón
pénteken befejezte
munkáját
az ifjúmunkásokat, továbbá
a parasztfiatalokat foglalkoztató problémákról tartott kétkétnapos értekezlet. A résztvevők a munkakörülményekről, a szakmai fejlődés lehetőségéről, bérkérdésekről és
szakszervezeti problémákról,
továbbá a földreform kérdéséről folytattak beható tanácskozást.

zervatóriumban ugyanakkor
három ország: Magyarország,
Franciaország és Jugoszlávia
művészei szerepeltek a V I T
közönsége előtt népi
táncok
bemutatásával.

Pénteken délután az irodalom szakos egyetemi hallgatók
érdekes
tanácskozást
folytattak. A parasztfiatalok
és az ifjúmunkások mezőgazdasági körökbe, illetve gyárakba, üzemekbe látogattak
el, ahol találkoztak finn szakA Nemzetközi
Diákklub- társaikkal.
ban ezen a napon véget
ért
az a szeminárium is, amelyen a küldöttek az egyetemi
diákság szerepét
tanulmányozták a gyarmati
országok

J r

külföldre a Szegedi Ecsetgyár termékeit

többi, de mivel nem tetszetős. hát ezért
félrerakják
külön, és később korrigáltatják a hibát.
Ebben
az
üzemben
is
vannak egyszerű, kézenfekvő dolgok, mint más gyárakban, és rendszerint éppen
a
legegyszerűbbek.
Ilyen
egyszerű
dolognak
tartják a vállalat vezetői is
és a munkások is, hogy ma
már nem járnak ide a.
M E R T , a Minőségi Ellenőrző Vállalat átvevői.
Egyszerű az is, hogy nem kell
külön biztatni az embereket a minőségi munkára.
— Lehet úgy is dolgozni
— mondják
művezetők és
csoportvezetők —, hogy az
ember
csak
arra
ügyel,
hogy minél több kerüljön
a
fizetési
borítékba.
A
mennyiség
hajhászása
itt
sem, de máshol sem jó.
A vállalat vezetője
elA házi ellenőrzés
mondotta, hogy
a
legkiemelkedőbb
teljesítményeA csomagolás első műveket külön jutalmazzák, de
letét, egyben az utolsó házi
nemcsak a norma tűlteljeellenőrzést a Magyar—Udsítőket, sőt
elsősorban
a
murt
Barátság
szocialista legjobb minőségű munkát
brigád tagjai végzik. Előt- végző dolgozókat
tük is csak egy minőségi
ellenőr szűri az árut, Fogas Minden napra jut egy tétel
Ilona. A z ő feladata is inNem
régóta.
mindössze
kább a számszerű átvétel.
A brigádtagok, s Fogas Ilo- öt éve gyártanak exportra
na is csak egy-egy félretett árut a Szegedi EcsetgyárA z 1957-es és 58-as
ecsetet
tudtak
mutatni, ban.
a
próbálkozás
mint
a
minőségi
szűrés esztendők
"eredményét*.
Mindkét évei voltak. Egy évvel kéecset hibája, a gyári szám sőbb már kaptak nagyobb
pontatlan
felragasztása. exportmegrendelést, de az a
Természetesen ettől az ecset mai
mennyiséghez is eléppen
olyan jó, mint
a enyésző volt. M a már anySzokványos szöveget hallottam a Szegedi Ecsetgyár
egyik műhelyében: "Célunk;
a jó minőségű áruk készítése.* E szavak első hallásra nem mondanak többet,
mint a beszélgetés
során
elhangzott többiek. De később Végvári Istvánnénak,
a gyár igazgatójának szavai nyomán megelevenedett
a jelszó. Szinte
láthatóvá
vált a sok munka, amellyel
valóra is váltották már
a
célt. A valóraváltást igazolja az Á R T E X Külkereskedelmi Vállalat intézkedése.
Január elseje óta minőségi
ellenőrzés nélkül veszi át a
gyár termékeit, s továbbítja a világ 37 országába a
szegedi ecseteket. Csak valahol Londonban,
Bagdadban, vagy Oslóban csomagolják ki az árut és nézik
meg, mit is vásároltak.

Szövetkezeti

földről oz üzletbe
Szeged város zöldség- és gyümölcsellátásában egyre nagyobb szerpet töltenek be

A pártélet eseményeiből
A
pártvezetőség
tavalyi
újjáválasztása óta lényeges
javulás tapasztalható a Böröndös Ktsz pártszervezetének és gazdasági vezetőségének
együttműködésében. A
termelés pártellenőrzése során már nem kell "késhegyig
menő* vitákban meggyőzni a
szövetkezet vezetőségét bizonyos feladatok
végrehajtásáról. Nemcsak a kommunisták, hanem a pártonkívüliek
is azon igyekeznek, hogy továbbra is kedvezően alakuljanak a termelési mutatók.
A július 20-1 párttaggyűlés
értékelése szerint
az
egy
órára eső termelési
érték
1961-hez viszonyítva 45 forintról 52 forintra emelkedett. A szövetkezet első helyezést ért el a K I S Z Ö V állal indított megyei versenyben.

*

Taggyűlést tartott a M A V
Kisvasút M S Z M P alapszervezete, ahol a vezetőség beszámolójához többen igen kritikusan szóltak hozzá.
A
többi között bírálták a tagjelölt felvétellel kapcsolatos
bürokráciát.
Kifogásolták
például, hogy F. elvtárs tagjelöltfelvételi kérelmét meg
most sem intézték el, noha
február 23-án
megtárgyalta
és elfogadta az alapszervezet
taggyűlése. Ezt azonnal továbbították jóváhagyás végett a vasútüzemi pártbizottsághoz, de onnan még ma
sem kapott választ az alapszervezet. Egy másik elvtárs
viszont helyeselte a pártéletben most már mind jobban
meghonosodó
gyakorlatot,
hogy idejében tájékoztatják
a kommunistákat valamennyi
fontos politikai eseményről
és problémáról.

*

Ulii Dezső és Morvái Antal elvtársak a bútor, hangszer- és dekorációs vállalat
legutóbb! taggyűlésén igen
élesen tették szóvá a gyártásban
tapasztalható hibákat.
Elmondották: tavaly 9 százalékos termelékenység emelkedést ért el az üzem, ami
1962-ben nem látszik biztosítottnak.
Megállapították,
hogy sok selejtes bútort gyártanak, s ennek oka a rossz

a városnak és környékének telmelőszövetkezetei. Idén nyáron is sokat tettek a kö-

munkaszervezés. Mindketten
bírálták B. elvtársnőt, akit
azért küldtek dolgozni a kirakatrendező
részleghez,
hogy ott kommunista módon
segítsen
megjavítani
a
munkát. A z elvtársnő ehelyett takargatta és még ma is
takargatja a hibákat, jóllehet korábban minden taggyűlésen igen helyes hozzászólásai voltak. Fontos, hogy a
kommunista ne csak beszéljen, hanem cselekedjék is.
•
A
Szegedi
Jutaárugyár
pártszervezete
eredményes
munkát fejtett ki az 1961—
62-es pártoktatási év sikeres
befejezéséért A jó munkának köszönhető, hogy a politikai oktatásban részt vett
210 hallgató közül mindössze
hatan maradtak, ki évközben.
A pártvezetőség most elhatározta. hogy a tavalyi jó tapasztalatok
felhasználásaval
ősztől kezdve a párttagság 70
százalékát bevonja a politikai
továbbképzésbe.

*

A Csongrád Megyei Állami
Építőipari Vállalat
nemrég
lezajlott taggyűlésén a vállalat első féléves gazdasagi
eredményeit tárgyalta meg a
párttagság.
Megállapítottak,
hogy most igen nagy az elmaradás a tervteljesítésben,
pedig még soha annyit nem
beszéltek, tárgyaltak, vitáztak a termelésről, mint ebben az esztendőben. Az okokat keresve hibákat állapítottak meg az adminisztrációs vezetőknél, akik — annak ellenére, hogy kisegítő
munkaerőket kaptak — meg
mindig keveset járnak ki a
munkahelyekre. Felelős funkcióban levő emberek
nem
elég következetesen végzik a
rájuk
bízott
feladatokat,
ezért a kommunistáknak jobban a sarkukra kell állniok
a jövőben. H a a fizikai dolgozókat nem dobálnák anynyit más-más munkahelyre,
sókkal nagyobb intenzitással
dolgoznának. Szükséges, hogy
egy-egy területen
termelési
tanácskozást hívjanak össze,
ahol a munkások nagyon sok
hasznos javaslattal tudnanak
segíteni.

zös gazdaságok azért, hogy a szegedi háziasszonyok mindennap

friss zöldséget

és

gyümölcsöt találjanak a termelőszövetkezetek piaci elárusító helyein, valamint a
város boltjaiban. Különösen sokat segít a

nyi
az
exportáru,
hogy
szinte
mindennapra
jut
egy-egy tétel.
— A z elmúlt
hónapban
30 alkalommal küldtünk exportárut Budapestre továbbítás végett — mondja Radó György, a vállalat raktárosa. ö már 35 éve dolgozik
itt
Emlékszik
az
üzem felszabadulás
előtti
exporttevékenységére is. —
Akkoriban — mondja
—
csak gyökérkefét
készítettünk külföldi megrendelésre, de
az nagyon
kevés
volt a mai exporthoz mérten.
Az A R T E X
Külkereskedelmi Vállalattíű jó
kapcsolata van
az
üzemnek.
Egyre több ecsetet kér a
vállalattól, de ad is a több
gyártáshoz
segítséget. A
múlt héten értesítést küldött
Szegedre, hogy rövidesen két
gépet kap a vállalat Régi
vágyuk az ecsetgyáriaknak,
például, hogy termelékenyebbé tegyék a lakkos ecsetek
nyelének gyártását Mo6t egy
aulomatagépet kapnak. Ezenkívül egy szőrkeverőgéppel
is bővül gépparkjuk. A két
gép
ellenszolgáltatásaként
negyed évenként 40 ezerrel
több
ecsetet
ígérnek
az
ÁRTEX-nek.

Minőségi kötbér nélkül
A vállalat dolgozói is kész'
tenek újabb gépeket Épper
most készült el egy ecseitisztító berendezés,
amelv
ugyancsak
megkönnyíti étermelékenyebbé
teszi
a
munkát
A z emberek jő munkája
mellett tehát a gépesítés is
hozzájárul, hogy egyre több
és jobb minőségű ecsetet tud
gyártani a szegedi
üzem.
Elégedettek megrendelői
és
bübzkén mondják,
hogy a
vállalat "lelkiismeretét* nem
terheli még minőségi hiba
miatt kötbér. Tehát segítenek a gépek, s mindenekelőtt
maguk a munkások, hogy minőségi ellenőrzés nélkül kerülhessen külföldre
készítményük. A z újságíró talán
azáltal járulhat hozzá legjobban e munkához,
hogy
hírt ad róla és e szép eredmény
ismertetésével talán
másokat is hasonlóra serkent.
Nagy Pál

háziasszonyok főzési gondjának megoldásában az újszegedi

Haladás Termelőszö-

vetkezet Karalábétól kezdve a

salátáig,

paprikáig, paradicsomig rendszeresen sok,
szép, minőségileg is kifogástalan árut szállítanak az üzletekbe.

Ügyelnek

arra is,

Dobi István látogatása
a balatonkiliti útépítő
táborban

hogy már a kora reggeli órákban ott le-

PPMWMI
Késő este és kora reggel szedik s ládákba
rakják a paradicsomot a szorgos ke^ek az
újszegedi Haladás
Termelőszövetkezetben.

Pénteken Dobi István, az
gyen a friss áru az árudákban, ne késse- Elnöki Tanács elnöke és Kálnek el a háziasszonyok az ebédfőzéssel. A di Katalin, a K I S Z Központi
Bizottságának titkára SióHaladás Termelőszövetkezetben
jelenleg fokra érkezett. A vendégeket
paradicsomszezon van. Naponta több má- Bíró Gyula, a K I S Z Somogy
megyei bizottságának titkára
zsa paradicsomot szállítanak közvetlenül fogadta, majd Siófokról a
az üzletekbe, vagy a M E K Ilona utcai köz- balatonkiliti Pesti Barnabás
nevét viselő útépítő táborba
ponti raktárába.
mentek, ahol a fiatalok nagy

szeretettel
gatókat.

fogadták

a

láto-

Dobi István megtekintette
a 68-as útszakasz építését,
néhány órát töltött a tábor
lakói között, elbeszélgetett
velük és elismeréssel
nyilatkozott
a Balatonkiliti—Siófok közötti útszakasz építésében végzett munkájukról
(MTI)

Ülést tartott
a NUSZ elnöksége

A teherautók — ha pedig kevesebb az áru,
lovaskocsik — a "Haladásból* a MEK Ilona utcai központi raktárába szállítják
a
friss paradicsomot. A kora hajnali órákban innen indul tovább az áru.

Pénteken ülést tartott Budapesten a Nemzetközi Újságíró Szervezet
elnöksége.
A z ülésen részt vett J.
M
Hermann
(Franciaország),
J. Meisner
(Csehszlovákia),
P. A. Szatyukov
(Szovjetunió), Csín Csung-Hua
(Kínai
Népköztársaság), M.
Hofman
(Lengyelország) és
Szakasits
Árpád. A z elnökség megvitatta a N Ü S Z augusztus 6-án
megnyíló ötödik kongresszusával kapcsolatos kérdésekel,
majd jóváhagyta a NemzetköEs reggel 7—8 órakor az Anna-kuti cse- zi Újságíró Szervezet tevémegében vagy bármelyik szegedi
üzletben kenységéről és feladatairól
a háziasszonyok örülnek a szép, friss áru- szóló beszámolót,
valamint
nak, szívesen
vásárolják.
a kongresszus napirendjét

\

