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Moszkvába utazott itpró Antal 
Apró Arrtail, az MSZMP ros elnöke, héttőn déhrtáe 

Politikai Bizottságának tag- Moszkvába utazott elnöki 
ja. a Minisztertanács elnök-
helyettese, min t a KGST so- teendőinek ellátására- (MTI) 

Komócsin Zoltán elvtárs 
látogatásai Csongrád meg vében 

Nagy értékű társadalmi munka a községek felszabadulási versenyében 

Űj lendületet vett 
a szocialista brigádmozgalom 

Az MSZMP szegedi járási 
végrehajtó bizottsága leg-
utóbbi ülésén megvitatta 
többek között felszabadulá-
sunk 20. évfordulójára ki-
bontakozott falusi verseny-
mozgalom eddigi eredmé-
nyeit és a szervezéssel kap-
csolatos további feladatokat. 
Kiss Islván, az agitációs és 
propagandaosztály vezetője 
arról számolt be többek kö-
zött, hogy a falusi élet min-
den területére kiterjedő fel-
szabadulási munkaverseny a 
s egedi járásban máris vá-
i okozáson felüli eredménye-
ket hozott 

Januárban és februárban 
előkészítő bizottságok ala-
kultak a falvakban. S mun-
ká juk középpontjában az 
évfordulóhoz méltó ünnepi 
rendezvények előkészítése 
mellett helyet kaptak 

az egész évre szóló külön-
féle termelési versenymoz-
galmak is. 

Az eddig beérkezett jelenté-
sek alapján a községek ut-
c iinak, tereinek, parkjainak 
s építésére, a földművesszö-
vetkezeti üzletek csinosítá-
sára, korszerűsítésére össze-
sen 

1 mil l ió 760 ezer forintér-
tékű társadalmi munká t 

\ állalt a lakosság. A föld-
művesszövetkezeti egységek 
42 százalékát máris rendbe-
hozták. Háromszázhúsz bolté 
rgység mellett alakult eddig 
társadalmi bizottság, s e bi-
zottságokban 2600 falusi 
dolgozó végez társadalmi 
munkát . A járási földmű-
vesszövetkezetek eredetileg 
220 ezer forint értékű tár-
sadalmi munká t vállaltak, s 
több mint 200 ezer forintnyi 
munká t máris elvégeztek. 

Harminchárom tsz és cso-
port gazdaközössége küldte 
el eddig benevezését 

a járási felszabadulási ter-
melési versenybe. 

Valamennyien a termésho-
zamok és az állattenyésztés 
hozamainak nagymérvű eme-
lését ígérik. A röszkei Kos-
suth Tsz sertéstenyésztői 
például felajánlották, hogy a 
malacelhullást 4 százalék alá 
szorítják. E vállalás igazi 
értékét az adja, hogy tavaly 
a szegedi járásban még 32 
százalék volt a sertésállo-
mány szaporulatában az el-
hullás. A röszkeiek vállal-
ták azt is, hogy a sertéshiz-
lalásban az egy ki logramm 
húshozamhoz szükséges ta-
karmányt 4.2 ki logrammra 
csökkentik le. Ugyanitt a 
szarvasmarha-tenyésztők 3300 
literes évi tejtermelés! át-
lagot és 3.9 százalék tejzsír 
elérését vállalták. A puszta-
szeri Petőfi, a Kossuth és 
az Árpád tsz-ek egységesen 
10 százalék hozamnöveke-
dést ajánlottak fel az állat-
tenyésztésben. míg az ipari 
növények termésátlagait 5 
százalékkal növelik. 

A mostani ünnepi munka-
versenv egyik jellemzője, 
hogy a tsz-ek vállalásaik tel-
jesítése érdekében 

versenytársakat keresnek 
maguknak, s már most min-
dent megtesznek annak ér-
dekében, hogy túl l icitál ják 
egymást a termelésben. A 
deszki Kossuth, a kübek-
házi Sarló Kalapács és a 
szőregi Egyetértés tsz-ek pél-
dául a tavalyi 80 mázsa já-
rási átlaggal szemben vö-
röshagymából 120 mázsa át-
lagtermést vállaltak. Burgo-
gonyatermés átlagaikat pe-
dig megkétszerezik. Kukori-
cából mindhárom közösség 
19 mázsányi májusi mor-
zsolt átlagtermést ígér, 5 
mázsával többet a tavalyi 
járási átlagnál. Nem cse-
kélység az sem. hogy a fű-
szerpaprika várható hoza? 

mát most 15 mázsával emel-
ték holdanként, s 50 mázsa 
átlagtermés elérésére vállal-
koztak. A balástyai Móra 
Ferenc Tsz gazdái elfogad-
ták a szatymaziak burgo-
nyatermelési versenyfelhívá-
sát, ugyanakkor pedig az 
egész járást kihívták szőlő-
és gyümölcstermesztési ver-
senyre. 

Min t a végrehajtó bizott-
ság megállapította, a mos-
tani munkaverseny kiemel-
kedő színfoltja és jellem-
zője 

a szocialista brigádmozga-
lom erőteljes fejlődése a 
mezőgazdaságban. 

Jelenleg már 24 szocialista 
brigád működik a járásban. 
Sokan azonban most készül-
nek benevezni ebbe a nemes 
vetélkedésbe. 

A decemberi párthatáro-
zat teljesítése érdekében ki-
magasló 

sikereket ígér a takaré-
kossági mozgalom is. 

A járás földművesszövetke-
zetei összesen 1 mi l l ió 200 
ezer forint megtakarítását 
vál lalták. A tápéi hajójavító 

dolgozói 4,1 százalék válla-
lati önköltségcsökkentést 
ajánlottak fel. A szőregi tég-
lagyár munkásai 

2 százalékkal növelik 
az idén gyáruk termelékeny-
ségét. ugyanakkor 20 forint-
tal csökkenti ezer darabon-
ként a tégla önköltségét. A 
falusi kisipari szövetkezetek 
tagjai összesen 

700 ezer forint önköltség 
megtakarítását ígérték. 

És még hosszan sorolhat-
nánk az ünnepi versenymoz-
galom szebbnél szebb válla-
lásait. 

A vitában felszólalók és 
Török József elvtárs, a párt-
bizottság első t i tkára is 
hangsúlyozta: a pártszervek-
nek épp úgy, min t a taná-
csoknak mindent meg kell 
tenni e nagyszerű vállalások 
sikeres teljesítése érdeké-
ben. 

biztosítani kell a jobb 
munka feltételeit. 

Gondoskodni kell a verseny 
nyilvánosságáról, az igazsá-
gos értékelésről és a ver-
senyben élen járó dolgozók 
méltó jutalmazásáról is. 

Koszorúzási ünnepség 
Szegeden 

A Magyar Tanácsköztár-
saság 46. évfordulóján, va-
sárnap délelőtt 10 órakor az 
MSZMP Szeged városi vég-
rehajtó bizottsága, a megyei 
jogú városi tanács végre-
hajtó bizottsága és a Ha-
zafias Népfront Szeged vá-
rosi elnöksége koszorúzási 
ünnepséget rendezett Szege-
den a tanácsköztársasági 
emlékműnél. Tiszteletadásra 
egy díszalakulat sorakozott 
fel az emlékmű előtt. A 
szegedi munkásőrség zene-
kara Kovács Atti la vezény-
letével eljátszotta a Him-

nuszt, ma jd az M S Z M P Sze-
ged városi bizottsága, a me-
gyei jogú városi tanács, a 
fegyveres testületek, a mun-
kásmozgalmi veteránok, a 
Hazafias Népfront városi 
bizottsága és a nőtanács vá-
rosi bizottsága, a K ISZ Sze-
ged városi bizottsága és a 
szakmaközi bizottság képvi-
selői, munkásmozgalmi in-
dulók hangjai közben koszo-
rúkat helyeztek el az emlék-
mű talapzatára. A koszorú-
zási ünnepség az Interna-
cionálé eljátszásával ért vé-
get. 

Újabb 50 megawattos turbina 
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Komócsin Zoltán elvtárs, 
az M S Z M P Politikai Bizott-
ságának tagja, a Népszabad-
ság főszerkesztője és Győri 
Imre elvtárs, a Csongrád 
megyei pártbizottság első 
titkára vasárnap délelőtt 
Rúzsára látogatott. Megte-
kintették a község épülő ú j 
művelődési házát. Utána né-
pes gyűlésen vettek részt. A 
gyűlést dr. Vereczkey Ernő, 
a népfront községi bizottsá-
gának elnöke nyitotta meg, 
majd Komócsin Zoltán és 
Győri Imre, megyénk or-
szággyűlési képviselői kép-
viselői beszámolót tartottak 
választóiknak. 

Hétfőn délelőtt Komócsin 
Zoltán elvtárs Szegeden, a 
városi pártbizottság székhá-
zában a pártpropagandisták-
nak tartott előadást Dél-
után a József Attila Tudo-
mányegyetemet kereste fel 
Győri Imrének, Perjési Lász-
lónak, a Szeged városi párt-
bizottság első t i tkárának és 

dr. Biczó Györgynek, a vá-
rosi tanács vb-elnökének 
társaságában. Itt az egyete-
mi párt- és KJSZ-aktivis-
tákat tájékoztatta az idősze-
rű hazai és nemzetközi kér-
désekről. 

Este Komócsin Zoltán elv-
társ a szegedi sajtóházat 
kereste fel. I tt a sajtóklub-
ban a Dél-Magyarország és 
a Csongrád megyei Hirlap 
munkatársaival, valamint a 
Tiszatáj, a Szegedi Egyetem 
szerkesztőségének tagjaival 
folytatott eszmecserét és 
tartott az újságíróknak tá-
jékoztatót napjaink fontos 
kérdéseiről. Több, a megye 
életét érintő kérdésekre vá-
laszolt Győri Imre elvtárs 
is. A beszélgetésen részt 
vett Perjési László és Szi-
lágyi Júl ia , a megyei párt-
bizottság osztályvezetője, Si-
pos Géza, a városi pártbi-
zottság titkára, Deák Béla, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetője is. 

Akik teljesítették a feltételeket 

Az élüzem cím várományosai 

Pécsett, a Hőerőmű 100 megawattos bővítése során 
beszerelték az V. számú 50 megawattos blokkot. Az újon-
nan megépült blokkot most próbál ják ki. 

Lassacskán valamennyi 
ipari üzemben is elkészült a 
mú l t évi munka mérlege, s 
bár rendszerint „menet köz-
ben" jót tudták, hogyan áll-
nak, eleget tettek-e vagy 
sem a legfontosabb népgaz-
dasági előírásoknak, most 
már megvan a cáfolhatatlan 
bizonyosság is, adatokban, 
százalékszámokban, arányok-
ban kifejezve. Ezekből tud-
ható meg többek között, 
hogy nem is egy olyan üzem 
van Szegeden, mely eredmé-
nyei a lapján feliratkozhatott 
az élüzemjelöltek listájára. 

fl ruhagyárban: 
Elvégezték a feladatodat 
Kivá ló eredményeket vall-

hat magáénak például a ru-
hagyár. A szállítási keret-
szerződésekben meghatáro-
zott munkáka t maradék nél-
kül elvégezték, csupán gu-
mírozott molinókabétokat 
nem adtak a kereskedelem-
nek. E helyett ugyanis szö-
vetöltönyöket gyártottak, 77 
ezret 1964-ben. 

Három igen fontos műsza-
ki mutatót túlteljesítettek. 
Növekedett az üzemben a 
géppel végzett munkák rész-
aránya, az új , korszerűen 
szervezett szalagok száma 
szintén növekedett. A rész-
leges profilváltozás előkészí-
tése és megvalósítása ls igen 
jónak értékelhető: a szövet-
öltönyök nem okoztak kü-
lönösebb gondot. A cél az 
volt, hogy olyan szinten 
gyártsák őket, m in t a Vö-
rös Október Férfiruhagyár-
ban. El is érték cé l jukat 
Mivel a termelékenység 7,1 
százalékkal mú l ta felül az 
1963. évit, javult a gazda-
ságosság, a minőség is, nyil-
vánvaló, hogy nem méltat-
lanul kerültek az élüzem 
cím várományosai közé. 

Tegnap, hétfőn megkezd-
ték a nyereségrészesedés ki-
osztását is a ruhagyárban. 
A dolgozók tíznapi bérnek 
megfelelő összegű nyereség-
részesedést vihettek haza. 

A c pügyárban: 
Tovább iavu I a minőség 
A Minőségi Cipőgyár sze-

gedi gyáregységében több 
mint 22 napnak megfelelő 
részesedést osztanak, ami 
már egymagában is jelzi, 
hogy a tervezett szintnél 
alacsonyabb önköltséggel ter-
meltek tavaly, A munka 
termelékenysége is megfele-
lően javult, kisebb létszám-
mal is sikerült 3 százalék-
kal meghaladni az előirány-
zatot. Tervteljesítés tekinte-
tében sem ál lnak rosszul, de 
az az eredmény, amit a 
gyártmányok minőségével ér-
tek el, szinte önmagáért be-
szél: az előre meghatározott 
95,5 százalékos részaránnyal 

szemben a cipők 95,8 száza-
iéiba kapott első osztályú 
minősítést. Ebben az eset-
ben a tizedesszámok is 
igen sokat jelentenek. 

A szép eredmények elle-
nére sem tud ják még az 
üzemben, hányadán ál lnak, 
hiszen végső soron az egész 
nagyvállalat teljesítménye 
dönti el, hogy a siker mellé 
párosul-e a dicsőség? 

A papriltafe'dolgozóban: 
Újabb termelési csúcs 
A Paprikafeldolgozó Vál-

lalatnak olyan nagy a hír-
neve, hogy szinte természe-
tes az ú j abb termelési 
„csúcsjavítás". A tavalyi 
évben 9,7 százalékkal múl-
ták felül a tervet, az export-
tervet 112,8, a belkereske-
delmi tervet 109,6 százalék-
ra teljesítették érték szerint. 
Az egy főre jutó termelés 
forintértékét 111,4, az áru-
mennyiséget 101,9 százalékra 
teljesítették. 

A paprikafeldolgozó szin-
tén várományosa az élüzem 
címnek. 

A másik nagy szegedi élel-
miszeripari üzem a Csong-
rád Megyei Húsipari Válla-

lat még nem tudja ponto-
san, hányadán á l l : részben 
a sok baleset miatt kétsé-
ges, hogy elfogadják-e „ne-
vezését", részben azért nin-
csenek még tisztában az 
esélyekkel, mert nem isme-
rik a tavaly csatlakozott vá-
sárhelyi üzem termelési 
eredményeit. 

Az Ecset- és Seprűgyór-
ban is emelkedett 1964-ben 
a balesetek száma, mégis 
optimisták, mert olyan jók 
a termelésmutató számai. 
Az összevont vál lalat 102,7 
százalékra teljesítette tervét, 
az export-előirányzatát 2.8 
százalék-kai haladták túl. 
Jó l a lakult a munka terme-
lékenysége és gazdaságossá-
ga ls. Jelenleg úgy tudják, 
hogy három és fél napi 
bérnek megfelelő nyereség-
részesedést oszthatnak ki a 
dolgozók között. 

Hogy az említett vállala-
tok közül melyik lesz végül 
élüzem, még nem tudni. A 
jók közül is csak a legjob-
bak kaphat ják meg ezt a 
megtisztelő kitüntetést. De 
hogy érdemes volt dolgozni, 
elérni az élüzem szintet, az 
az elmondottakból követke-
zik. 

A KGST-országok közös 
lakáházépítési kísérletei 

Az ú j építőanyagok, szer-
kezetek. alaprajzi és épület-
funkcionális megoldások ki-
kísérletezésében széleskörű 
együttműködés alakult ki a 
KGST-országok között. A kí-
sérleti programot egyeztet-
ték, hogy lehetőleg ne for-
dul jon elő párhuzamosság a 
kutatásban. Ezenkívül fel-
ajánlották az országok, hogy 
az egymást érdeklő témákról 
kölcsönösen adatokat szol-
gáltatnak. Az Építésügyi Mi-
nisztérium szakembereinek 
kérdésére Bulgária, Csehszlo-
vákia, Lengyelország, az 
NDK és a Szovjetunió az 
idén összesen 21 kísérleti 
építkezésről küld tájékozta-
tót. Többek között tanulmá-
nyozhatják majd a szovjel 
univerzális csarnokok beton-
szerkezeteinek feszítési eljá-
rásait. A gázbeton hazai fel-
használásának kiterjesztését 
csehszlovák és német tapasz-
talatokkal segítik, s vala-
mennyi baráti ország hozzá-
járul a lakóházépítés korsze-
rűsítéséhez. 

A hazai építkezések műsza-
ki fejlesztésében különösen 
jelentős a budafoki kísérleti 
lakótelep, ahol egy épületet 
átadnak, ú jabb kettő pedig 
tető alá kerül az év végé-
ig. Ezúttal kétféle próbának 
vetik alá a csúszózsaluzatot. 
Kipróbál ják, hogyan épít fa-
lat a mozgó zsaluzat egy-

szerre kavicsbetonbó] és ko-
hósalak-betonból, valamint 
tud-e szigetelőréteggel ellá-
tott szendvicsfalat betonozni. 
A hazai eredményeket össze-
vetik egy ugyancsak csúszó-
zsaluzattal épülő tizenhét-
emeletes varsói ház kísérleti 
adataival. A legfontosabb kö-
zös probléma az, hogy sike-
rül-e olyan sima felületű fa-
lat és födémet építeni, ame-
lyet már nem kell vakolni, 
csak festeni. Ezzel a csúszó-
zsalus építési módszer már 
nemcsak a magas, hanem a 
kisebb házak kivitelezésének 
gazdaságosságában is megkö-
zelítené házgyárak eredmé-
nyeit. 

Hazánkba 
érkezik 

Raul Castro 
A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Központi Bizottsá-
gának meghívására kedden 
baráti látogatásra hazánkba 
érkezik Raul Castro 
Ruz, a Kubai Szocialis-
ta Forradalmi Egységpírt 
országos vezetőségének tag-
ja, miniszterelnök-helyettes, 
a fegyveres erők minisztere, 
és felesége, Vilma Espin, a 
Kubai Nőszövetség elnöke 
(MTI) 


