
világ proletárjai. egyesül jetek! A kenderfonógyáriak is 
jó ebédet kapnak 
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A lakosság kenyérellátása 
a sütőipar fejlesztésén múlik 

Ülést tartott az SZMT elnöksége 
Az Élelmezésipari Dolgo-

zók Szakszervezetének ja-
vaslatára a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsának elnöksé-
ge tegnapi, szerdal ülésén 
megvitatta Csongrád megye 
sütőiparának helyzetét. Az 
ülésen az elnökség tagjain 
kívül részt vett Csutorka 
Lajos, az ÉDOSZ főtitkára. 
Árvái József, a megyei jogú 
városi tanács vb elnökhe-
lyettese, a megyei és a vá-
rosi tanács vb ipari osztályá-
nak vezetője, valamint az 
érintett három vállalat igaz-
gatója. 

Az országos tapasztalat 
szerint az utóbbi években 
nagy mértékben megnöveke-
dett a lakosság péksütemény-
fogyasztása, a kenyérről 
mindinkább áttolódik a 
hangsúly a munkaigényesebb 
sütőipari termékekre. A sü-
tőipar műszaki feltételei 
azonban nem javul tak kellő-
képpen, és a dolgozók mun-
kakörülmény® továbbra is 
kedvezőtlenek. Ez alól nem 
kivétel Csongrád megye sem. 

A megye több mint 400 
ezer lakóját a Szentes kör-
nyéki, a Szeged környéki és 
a Szegedi Sütőipari Vállalat 
lá t ja el kenyérrel és péksü-
teménnyel. A három válla-
latnál összesen 827 fő dol-
gozik, közülük 507 munkás. 
A mezőgazdaság szocialista 
átszervezése és a bérből és 
fizetésből élő dolgozók szá-
mának növekedése következ-
tében évről évre növekszik a 
sütőipari termékeket fo-
gyasztók száma. Mind keve-
sebben süttetnek kenyeret 
házilag. úgyhogy a tanácsi 
sütőiparra és a még meglevő 
néhány sütőkisiparosra há-
rul a lakosság ellátása. Az 
igény nálunk is áttolódott a 
kisebb súlyú, apróbb sütő-
ipari termékekre. Ehhez 
azonban korszerű felszere-
lésre. több raktárra , több 
szállítóeszközre és több mun-
káskézre van szükség. 

A három sütőipari válla-
lat igyekszik választékát bő-
víteni. Szegeden például 25 
féle süteményt gyártanak. 
Tovább lenne növelhető a 
süteményfogyasztás, ha a ke-
reskedelem az utcán is á ru-
sítaná a süteményeket és 
vendéglők asztalain is min-
dig ott lennének a sütemé-
nyes kosarak. 

A sütőipar jelenlegi szállí-
tóeszközei. illetve szállítási 

feltételei nem felelnek ineg 
az egészségügyi követelmé-
nyeknek, s ez összefügg a 
gyártmányok minőségével. 
Az alapanyag minőségének 
gyakori változása miatt a sü-
tőipar kénytelen szinte az 
egyik napról a másikra meg-
változtatni a gyártási techno-
lógiát. A közelmúltban létre-
hozott laboratóriumoknak az 
a feladata, hogy részben az 
alapanyagok vizsgálata, alap-
ján meghatározzák a gyártá-
si technológiát, részben a 
késztermékek minőségére 
felügyeljenek. Bár ma is van 
még sületlen, égett, vagy 
súlyhiányos termék, lénye-
gesen kevesebb panasz hang-
zik el rá juk, mint korábban. 

Tavaly két nagyobb beru-
házás jutot t Csongrád me-
gyében a sütőiparnak. Ma-
kón kenyérgyárat, Üllésen 
sütőüzem® építettek. A Sze-
gedi Sütőipari Vállalat fel-
új í tot ta az l-es és a 2-es 
üzemét. Az idén az 5-ös szá-
mú üzem rekonstrukciója 
szerepel a tervben. Bár a 
megye valamennyi pékségé-
ben gépesítették a dagasz-
tást és a szitálást, ezentúl is 
a legfontosabb feladat a mű-
szaki fejlesztés. Az egy-két 
dolgozóval működő sütödék 
helyett modefn középüzeme-
k® kell létesíteni, s gondot 
kell fordítani a karbantar tó 
műhelyekre is. 

Mindhárom vállalat gaz-
dasági vezetése, pártszerve-
zete és szakszervezeti bizott-
sága igyekszik ellátni a dol-
gozókat a megfelelő egész-
ségvédelmi berendezésekkel. 
A rossz munkakörülmények 
következtében azonban szin-

te állandósult a munkaerő-
hiány a sütőiparban, s emi-
at t igen magasra szökött a 
felhasznált túlórák száma. 
Mindössze hét ipari tanulót 
nevel a sütőipar a megyé-
ben. Ez rendkívül kevés. Az 
utánpótlás biztosítására a 
betanított munkásokat igye-
keznek átképezni szakmun-
kássá. Nem elegendő a mér-
nökök, technikusok száma 
sem. 

Az MSZT elnökségi ülésé-
nek résztvevői a helyszínen 
tekintették meg a Maros ut-
cai és a Tolbuhin sugárúti 
sütödéket, s az így nyert ta-
pasztalatok. valamint a be-
terjesztett jelentés a lapján 
vi tat ták meg a megye sütő-
iparának helyzetét. Az ülés 
fe lkér te a megyei és a váro-
si tanácsot., hogy a lehetős® 
gekhez mérten igyekezzék 
minél nagyobb gondot fordí-
tani a sütőipar fejlesztésére, 
különösképpen a gépesítés-
re és a szociális körülmé-
nyek biztosítására, hiszen a 
sütőipari termékek fogyasz-
tásának növelése nemcsak a 
népgazdaság, hanem, a lakos-
ság alapvető érdeke is. Meg-
állapította, hogy a sütőipar 
és . a kereskedelem együttes 
erőfeszítésével a jelenlegi 
adottságok között is lehet 
még ú j abb eredményeket el-
érni. 

A Szakszervezetek Csöng, 
i ád Megyei Tanácsának el-
nökségi ülése megtárgyalta a 
szakszervezéti alapszervezeti 
választások tapasztalatait , a 
felszabadulási munkaverseny 
első negyedévi eredményeit, 
valamint az üzemi ismeret-
terjesztés helyzet® is. 

Magyar—jugoszláv 
megbeszélések 

Belgrádban kedden este 
megbeszélésre került sor a 
Magyar Országgyűlés és a 
Jugoszláv Szövetségi Nemzet-
gyűlés küldöttsége között. 

A magyar küldöttség meg-
beszéléseit Kállai Gyula, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
elnöke vezeti. A megbeszé-
lésen részt vevő jugoszláv 
küldöttség élén Mijalko To-
dorovics, a Szövetségi Nem-
zetgyűlés alelnöke álL 

A magyar parlamenti kül-
döttség Kállai Gyulának, a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Politikai Bizottsága tag-
jának, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsa elnökének 
vezetésével szerdán reggel 

Belgrádból Verbászra utazott, 
ahol megtekinti a „Verbász" 
mezőgazdasági- ipari kombi-
nátot. A küldöttség Verbász-
ról Újvidékre utazott s meg-
tekintet te a szerb Matica 
Galériát és a pétervárad i erő-
döt. 

A küldöttség az esti órák-
ban visszautazott Belgrádba. 
(MTI) 

Igaz, hogy a felszabadulás 
előtt a kenderfonógyárban a 
kazánból kikerült salak para-
zsán melegítették a munká-
sok a magukkal hozott ételt 
és az ebédlő, a művelődési 
terem már a közelmúlt évek 
vívmánya — az üzem dol-
gozói mégis jogosan kifogá-
solták mindeddig, hogy ők 
gyengébb minőségű ebédét 
kapnak mint a Kenderforió-
és Szövőipari Vállalat másik 
k® üzeme, az újszegedi szö-
vődé és a .jutaárugyár. Ez a 
panasz már a múlté. A párt-
szervezetek, a szakszervezet, 
a gazdasági vezetés és a dol-
gozók összefogásának ered-
ményeképpen április 3-án 
már jó ebédet főzlek az ú j -
szegedi konyhában a kender-
fonógyár dolgozói számára is. 

Korábban ebben az üzemi 
konyhában 800 adag ételt le-
ltetett csak főzni. Ebből csak 
a központi gyár, a ju taáru-
gyár dolgozóinak és a bölcs® 
déseknek jutott. A konyha 
átalakításához, bővítéséhez 

márciusban kezdtek hozzá. 
Az ú j épületrész alapozási 
munkáihoz, építéséhez nagy 
segítséget adtak a kender-
gyáriak társadalmi munká-
val. Igen sok múlt a műhely 
dolgozóin is, mivel az átala-
kítást jobbára sa já t erőből 
kellett elvégezni. 

Ma m á r a nagyvállalat va-
lamennyi szegedi üzemében 
egyforma árért , egyforma mi-
nőségű ebédet szolgálnak fel. 
Mivel még most is hiányos a 
konyha felszerelése, nincs 
elegendő nagyméretű főzőüst, 
egyelőre 1200 ebédet tudnak 
főzni. Ebből 400 adag a ken-
dergyáriaknak. 520—530 a 
központi gyáriaknak. 100 a 
jutagyáriaknak. 90 a szomszé-
dos rostkikészítő üzem dol-
gozóinak, a többi adag a böl-
csődének jut. A konyha tel-
jes kapacitása napi 1500 ebéd 
lesz, úgyhogy további igé-
nyeket is ki tudnak majd elé-
gíteni. Teljesült tehát a ken-
derfonógyár dolgozódnak régi 
vágya! 

Kitüntetett vállalatok 
és szövetkezetek 

Az SZKP május 1-i jelszavai 

Tavalyi jó munka ja alap-
ján Csongrád megyében is 
több vállalat és szövetkezet 
kapott kitüntetést. 

A Minisztertanács és o 
SZOT Vörös Vandorzászlójá-
val tüntették ki a Szegedi 
Ecset- és Seprűgyárat, vala-
mint a budapesti ÉM Epítő-
gépjavító és Gépgyártó Vál-
lalat Fűtőberendezések Gyá-
rát. amelynek Csongrádon is 
van gyáregysége és az EM 

Rekordtermés lesz salátából 
Április 6-an kezdte meg a 

MÉK a Szeged-Mihálytelek 
röszkei körzetből a korai h ® 
napos pirosretek e x p o r t j á t 
Ezt megelőzően csak a szen-
tesi és a szegedi Felszal>a-
dulás Tsz-ek üvegházaiból 
szállítottak mintegy 170 ezer 
csomót, S jelenleg — a teg-
napi szállí tmányt is hozzá-
véve — már több mint 1 
millió 300 ezer csomót ju ta t -
tak ebből az ízletes korata-
vaszi vi tamindús csemegéből 
exportra és a hazai fogyasz-
'óközönség asztalára 

Széli La.ios. a MÉK é r t® 
kesítési előadója mondotta 
el, hogy a sürgős, mindamel-
lett nagyon hasznos munká-
ra való tekintettel a mihály-
teleki és röszkei gazdaságok-
ban még húsv® napján is 
dolgoztak a családok. Csupán 
ezen a napon 

158 ezer csomó retket k® 
töttck össze, 

csomagoltak be s részben az 
NDK-ba. részben pedig Cseh-
szlovákiába továbbították. 

Az igazi retekszezon azon-
ban még mindig hát ra van, 

Ha az időjárás napsütésesre 
fordulna, a napi telvásárlás 
azonnal — mondotta Széli 
Lajos — napi 700—800 ezer 
csomóra ugrana. Ezzel az 
óriás tempóval egy hét alat t 
fel tudnák vásárolni mind a 
8 millió csomó hónapos ret-
ket, amire leszerződtek a ter-
melők. Annál is sürgősebb ez 
a munka, mert már a Tiszán 
túli salátaköizetben — pon-
tosabban Tiszaszigeten — 

szállításra érett az első 
szabadföldi saláta 

is. Ebből pedig a tavalyi 6,5 
millió fejjel szemben most 
10 millió te j ígérkezik. A 
Tiszán túli szabadföldi sa-
látafelvásárlás egyébk®it 

a jövő hét elején kezdő-
dik. 

S az eddig egyedülállónak 
ígérkező rekord salátatermés 
zömét ugyancsak az NDK-
ba, Csehszlovákiába és Auszt-
riába exportál juk Termé-
szetesen 

salátabőség lesz 
a szegedi üzletekben és pia-
cokon w. 

Epuletasztalosipari Vállalat 
Fa- és Vászonredőnygyárát, 
amelynek Makón is van gyár-
egysége. Élüzem lett Szege-
den a Csongrád megyei Ta-
nácsi Tervező Vállalat, a I l -
es Autójavító Vállalat, a Sze-
gedi Közlekedési Vállalat, 
Hódmezővásárhelyen a Di-
vat- Kötöttárugyár és a Ma-
jolilcagyár. 

Ugyancsak élüzem-kítün-
tetésben részesült a Hódme-
zővásárhelyi Állami Gaz-
daság, a Deszki Gépállomás, 
a Kisteleki Gépállomás és 
a Csongrád megyei Mez® 
gazdasági Gépjavító Válla-
lat. 

A kiváló vállalat címet a 
szegedi Városgazdálkodási 
Vállalat, valamint az Élel-
miszer Kiskereskedelmi Vál-
lalat nyerte el, mely utóbbi 
megkapta a Belkereskedelmi 
Minisztérium és a KPVDSZ 
vándorzászlóját is. 

Miniszteri dicsérő oklevél-
ben részesült a szegedi Fa-
lemezgyár. Szálloda és Ven-
déglátó Vállalat, Fürdők és 
Hőforrás Vállalat. Tisza Ál-
lami Áruház, a hódmezővá-
sárhelyi Fémipari Vállalat. 
Csongrád megyei Élelmiszer 
Kiskereskedelmi Vállalat és 
Vendéglátó Vállalat. 

A megye 5* kisipari ter-
melőszövetkezete közül a 
sándorfalvi Vegyesipari 
KTSZ, a szegedi Univerzál 
KTSZ, a hódmezővásárhelyi 
Elektrofém, valamint Építő 
KTSZ nyerte el az OKISZ jó-
váhagyásával a KISZÖV ál-
tal adományozott vándor-
zászlót, valamint kiváló kis-
ipari szövetkezet oklevelet. 
Ugyancsak kiváló szövetkezet 
kitüntetést kapott az OKISZ 
és a HISZÖV részéről a hód-
mezővásárhelyi Háziipari 
Szövetkezet. 

Az SZKP Központi Bizott-
sága közz®ette má jus elsejei 
jelszavait. Jelszavaiban él-
teti a mai-xízmust—leniniz-
must , az SZKP lenini fö 
irányvonalát , amelyet a pár t 
XX . XXI: é s XXII. kongr 
resszusán dolgoztak k i a 
nemzetközi kommunista moz-
galom egységét és összefo-
gását a marxizmus—leniniz-
mus, a proletár nemzetközi-
ség, a moszkvai tanácskozá-
sok nyilatkozatai a lapján . 

Az egyik jelszó így hang-
zik: „Testvéri üdvözlet a 
Magyar Népköztársaság szo-
cializmust építő dolgozóinak! 
Éljen a szovjet és a magyar 
nép örök, megbonthatat lan 
barátsága és együt tműk® 
dése!" 

Az SZKP Központi Bizott-
sága felhívja a világ népeit, 
harcol janak a szégyenletes 
gyarmati rendszer teljes és 
végleges felszámolásáért, az 
imperialista függőség vala-
mennyi fo rmá ja ellen, a lto-
kéért. az ál talános és teljes 
leszerelésért, az atomfegyve-
rek bet i l tásáér t Harcra sz® 
lít fel az amerikai imperia-
lizmus dél-vietnami inter-
venciója és a VDK ellen 
irányuló agresszív cselekm® 
nyei ellen. 

Jelszavaiban az SZKP 
Központi Bizottsága elítéli a 
sokoldalú NATO-atomhaderő 
tervét, harcra hív a nyugat-
német revansista és milita-
rista erök ellen, a német b® 
keszerzödés megkötéséért. 

Élteti a Szovjetunió és a 
Kínai Népköztársaság, to-
vábbá a Szovjetunió és Al-
bánia, Bulgária, Csehszlová-
kia, Jugoszlávia, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztár-
saság. Kuba. Lengyelország 
Magyarország Mongólia és 
Románia népeinek örök meg-
bonthatat lan barátságát és 
együttműködését. 

„Éljen a szocialista világ-
rendszer — a nemzetközi 

munlcásosztály fö vívmá-
nya!" — hangzik az egyik 
jelsző. 

Az SZKP Központi Bi-
zottsága forró üdvözletét 
küldi India, Indonézia és 
más ázsiai országok népei-
nek, az a r a b országoknak, 
az afr ikai á l lamoknak és La-
t in-Amerika népeinek. 

„Fejlődjék és erősödjék 
Anglia, az Egyesült Államok. 
Franciaország és a Szovjet-
unió népeinek barátsága és 
együttműködése az egyete-
mes béke érdekében!" — ol-, 
vasható a jelszavak között 

AJZ SZKP Központi Bi-

zottsága élteti a Szovjetunió 
lenini békeszerető külpoliti-
kájá t . m a j d felhívja a Szov-
jetunió dolgozóit, hogy állít-
sák minden e re jüke t a kom-
munizmus anyagi-műszaki 
bázisa létrehozásának, szol-
gálatába. 

Áz egyik jelgzó á munkás-
osztály és a kolhozparaszt-
ság szöv®ségét, az össznépi 
szocialista á l lam megbontha-
tatlan a lapjá t élteti. 

A .jelszavak hangsúlyoz-
zák a párt és a nép meg-
bonthatat lan egységét élte-
tik a korhmuntzmust építő 
saovj® nép®, a kommuniz-
must. amely megvalósítja a, 
világon minden nép számá-
r a a békét, a munkát , a sza-
badságot, az egyenlőséget, a 
testvériség® és a boldogsá-
g é (MTI) 

Szüntessék meg 
az agressziót Vietnamban 

Budapesten tanuló külföldi diákok 
szolidaritási gyűlése 

A Budapesten tanuló kül-
földi diákok forró hangulatú 
gyűlésen tettek hitet szer-
dán a Budapesti Műszaki 
Egyetemen a szabadságért, 
függetlenségért harcoló viet-
nami nép igazságos ügye 
mellett, s bélyegezték meg 
az amerikai imperial is ták 
fokozódó agresszióját. Az 
összejövetelt Tonruang. az 
indonéziai diákok képvise-
lője, a Magyarországon ta -
nuló külföldi f iatalok Viet-
nami Szolidaritási Bizottsá-
gának vezetője nyitotta 
meg. majd Király András-
né. a KISZ budapesti bi-
zottságának ti tkára szólott 
a vietnami városok és falvak 
lakóinak megpróbáltatásairól, 
a mind elvetemültebb bomba-
támadások okozta károkról, 
s a provokációk, a gázfegy-
verek és napalmbombák al-
kalmazásának, hírére kibon-
takozó világméretű össze-
fogás legjelentősebb állomá-
sairól. Hangsúlyozta: a ma-

gyar i f júság minden rétege 
őszintén együtt érez a vi®-
nami néppel. a vietnami 
fiatalokkal. Követéli az 
agresszió megszüntetését, az 
amerikai csapatok kivoná-
sát, az Indokínával kapcso-
latos genfi egyezmények 
tiszteletben tartását . 

Nguyen Viet, a Vietnami 
Demokrat ikus Köztársaság 
nagykövetségének id®glenes 
ügyvivője emelkedett ez-
után szólásra. Megrendítő 
szavakkal számolt be azok-
ról a szenvedésekről, pusz-
tításokról. amelyeket az 
amerikai agresszorok okoz-
nak a vietnami népnek. 

A továbbiakban a hazánk-
ban tanuló afr ikai , ázsiai és 
lat in-amerikai fiatalok kép-
viselői szólaltak fel. Társaik 
nevében szolidaritásukról, 
testvéri támogatásukról biz-
tos ítottáik a vietnami ha-
zafiakat, s követették az 
agresszió megszüntetését. 
Délkelet-Ázsia békéjének 
helyreállítását. (MTI) 

Kicserélték a szovjet—lengyel 
szerződés ratifikációs okmányait 

# Moszkva (TASZSZ) 
Gromiko szovj® külügy-

miniszter és Naszkowski 
lengyel külügyminiszter-he-
lyettes szerdán Moszkvában 
kicserélte az ú j szovjet—len-
gyel barátsági, együt tműk® 
dési és kölcsönös segély-
nyúj tási szerződés ratifiká-
ciós okmányait . 

A ratifikációs okmányok 

kicserélése után Naszkowski 
az Újságírók előtt kijelen-
tette, hogy a szerződés a 
lengyel és a szovjet nép, az 
egész szocialista közösség ér-
dekeit szolgálja. Biztosítja 
az Odera—Neisse-határt . Ez a 
körülmény kétségtelenül elő-
segíti Európa és az egés z v i . 
lág békéjének és biztonság® 
nak fenntar tását . 
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