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A pártkongresszus tiszteletére 

Reális célkitűzések 
a verseny középpontjában 

A szegedi üzemek dolgo-
zói közül elsőként az újsze-
gedi kenderszövőgyár cér-
nazó üzemének brigádjai in-
dítottak versenyt az MSZMP 
IX. kongresszusának tiszte-
letére. Azt a célt tűzték ma-
guk elé, hogy elnyerik a 
Bzocialista műszak címet. A 
cél érdekében növelik a ter-
melékenységet, gazdaságo-
sabban dolgoznak és jó mi-
nőségű árut adnak ki üzem-
részükből. A kongresszus 
tiszteletére kibontakozó 
munkaversenyhez persze 
nem csupán a cérnázó üzem-
rész dolgozói csatlakoztak, 
hanem a Kenderfonó- és 
Szövőipari Vállalat minden 
gyára és üzemrésze. 

Hegtakarított anyagból 

A nagv vállalat egész tevé-
kenységét is áthatja a párt-
kongresszus tiszteletére in-
dult verseny, s a vállalat 
elkészítette felajánlását az 
idei gazdasági évre. Igen fi-
gyelemre méltó, hogy válla-
lásuk elsősorban a gazdasa-
gosabb termelésre irányul. 

Azonban a kenderfeldol-
gozó ipar többlettermelésre 
is vállalkozhat, mivel erre 
szükség van: a belföldi és a 
külföldi vásárlók igényeinek 
kielégítése szempontjából. 
Nemrégiben is jelentkezett 
vevő: 100 ezer négyzetméter 
matrac-sávolyra van szük-
ségük. de még ebben az év-
ben. A vállalat kongresszusi 
felajánlása között szerepel, 
hogy ezt az igényt kielégíti 
es terven felül elkészíti a 
100 ezer négyzetméter sá-
volyanyagot. A második ne-
gyedévben 20 ezer. a harma-
dik negyedéi ben 40 ezer és 
a negyedik negyedévben 
ugyancsak 40 ezer négyzet-
métert gyartanak. 

Ugyancsak jelentős, hogy 
a vállalat megtakarított 
anyagból nagyobb mennyi-
ségű ponyvát készít, s olyan 
minőségben, hogy mind ex-
portra kerüljön, mert a kül-
földi vevők igénylik a pony-
vaanyagokat Ez a mennyi-
ség kereken 100 ezer négy-
zetméter. E vállaláshoz szo-
rosan csatlakozik •— mivel 
exportra kerül — a 300 ton-
na zsineg előállítása terven 
felül. 

A HUNGAROTEX 
igényei szerint 

A szegedi kenderfönógyár 
kongresszusi versenyhiradót 
jelentetett meg. Az első 
számban a gvár vezetőinek 
felhívását is közlik, amelyet 
a párttitkár, az igazgató, a 
szakszervezeti titkár és a 
KISZ-titkár írt a lá A fel-
hívás tartózkodik a hangza-
tos szavaktól és nem törek-
szik látványosságra: tar-
talmilag annál értékesebb 
felkészülés folyik hazánk-
ban az MSZMP IX. kong-
gresszusára és ebből a mi 
gyárunk dolgozói is szeret-
nék erejükhöz méltóan ki-
venni részüket.. ." — írják. 

Azonban a több termékre 
ez esetben is szükség van. 
ezért helyes, hogy a vállalás 
nem hagyta figyelmen kívül, 
bár hangsúlyozták: csakis 
ott kívánnak mennyiségi 
túlteljesítést, ahol arra a re-
ális szükségletek igényt is 
tartanak. Magyarul: nem 
raktárra termelik a többet, 
hanem a fogyasztóknak. 
Ezért rögzíti a vállalásuk, 
hogy a 450 tonnás export-
tervüket 50 tonnával túltel-
jesítik úgy. hogy az előző 

esztendei zsineg-fonal ará-
nyát a zsineg javára növe-
lik a HUNGAROTEX igé-
nyeinek megfelelően. 

Javuló teljesítmény 

A szegedi gumigyár ter-
melése az év első három hó-
napjában nem volt kielégítő. 
Üzemzavarok és a munka-
erő-probléma lemaradásokat 
okozott a tervek teljesítésé-
ben. Az MSZMP IX. kong-
resszusa tiszteletére az üzem 
dolgozói újult erővel láttak 
munkához. Megjavult az 
egyes üzemrészek teljesít-
ménye, s a gyáregység üze-
mi szinten április hónapban 
átlagosan 105 százalékra 
teljesíti terveit 

Nemrégiben Munkásőr 
névvel szocialista címért 
küzdő brigád alakult Ez a 
brigád az MSZMP IX. kong-
resszusa tiszteletére vállalá-
saival versenyre hívta ki a 
gumigyár valamennyi dolgo-
zóját A verseny feltételei-
ként olyan feladatokat ke-
restek, amelyek az üzemré-
szek munkáját, s ezen felül 
pedig az egész gyáregység 
tevékenységét segítik. A kör-
nyezetükben fennálló reális 
lehetőségek közül válogatták 
ki azokat amelyek minden 
egységben a verseny alap-
jául szolgálhatnak: a kiesett 
munkaórák csökkentését, a 
munkafegyelem megszilár-
dítását jelölik meg elsősor-
ban. Érdekes pontja ennek 
a munkaversenynek az. hogy 
a Munkásőr-brigád dolgozó-
társait a munkaterületük 
szépítésére, rendben tartásá-
ra — ahol erre lehetőség 
van. a parkosításra is fel-
hívta. Természetesen ezeket 
a feladatokat társadalmi 
munkában kell megoldani. 

Külön vállalásokkal 

A kábelgyár dolgozói a 
múlt héten, termelési ta-
nácskozásokon döntötték el 
a IX. kongresszus tisztele-
tére indított munkaverseny 
formáját és tartalmát. Va-
lamennyi — a szigetelő, a 
műanyag, a fémhúzó. a 
TMK és MEO üzemrész kü-
lön tett vállalást, a gyár-
egység számára legfonto-
sabb feladatok megoldására. 

Ezek a vállalások egytől 
egyig a termelés alapos 
elemzéséből kiindulva. a 
minőség megjavítását és a 
tervezett termékmennyiség 
időbeni előállítását tűzik ki 
célul. 

A fémhúzó üzemrész töb-
bek között vállalta, hogy az 
új gyártmányok huzalszük-
ségleteit a műszaki előírá-
soknak megfelelően, a lehető 
legpontosabban és a legjobb 
minőségben készítik el úgy, 
hogy munkájukért reklamá-
ciót ne kapjanak. 

A szigetelő üzemrész ver-
senyfeltételeit az éves szocia-
lista brigádszerződések rög-
zítik. Kimondják, hogy vala-
mennyi munkafolyamatot, a 
legnagyobb gondossággal, az 
előírt minőségi követelmé-
nyek betartásával kell elvé-
gezni. A lehetőségek szerint 
csökkenteni kell az új gyárt-
mányoknál jelentkező hulla-
dékot, az alapanyagokkal az 
eddigieknél is jobban kell 
takarékoskodni. A szocialista 
brigádok ezen felül fokozot-
tabban betartják a technoló-
giai utasításokat, csökkentik 
a gépállási időt. 

A műanyag-üzem szintén 
a technológiai fegyelem meg-
szilárdításában jelöli meg 
legfontosabb feladatát Ezen 
felül az önköltségcsökkentést 
ós az exporttermékek minő-
ségének fokozatos javítását 
tűzik ki célul. Nem lehet 
megfeledkezni a két segítő 
üzemrész, a MEO és a TMK 
vállalásairól sem, hiszen az 
ö munkájuktól az üzem biz-
tonságos működése, és a 
gyártmányok pontos ellenőr-
zése függ. 

A TMK üzemrész szocialis-
ta brigádjai révén vesz részt 
a munkaversenyben: a Kos-
suth, a Petőfi, a Haladás, a 
József Attila, az Ady brigád 
lényegében korszerűsítő 
munkára tett vállalásokat. A 
többi között elvállalták, 
hogy egy új 12 soros sodró-
gépet készítenek, illetve már 
meglevő munkagépeket ala-
kítanak át korszerűvé. A 
JVIEO üzemrész többek között 
a gyorsabb, az időben elvég-
zett vizsgálatokat tűzte ki 
célul. Ezenkívül vállalták az 
exporttermékek soronkívüli 
ellenőrzését úgy. hogy ezekre 
lehetőleg ne érkezzen rekla-
máció. 

Harmincezer hold 
kukorica 

A belvizes földeken kézzel is vetnek 
A Csongrád megyei ta-

nács vb mezőgazdasági osz-
tályának jelentése szerint a 
nyárias meleg, kedvező időt 
jól hasznosítják a falvak 
dolgozói. A megye termelő-
szövetkezeteiben lényegében 
befejeződött a kora tava-
sziakon kívül a cukorrépa 
vetése is és most teljes 
erővel a kukoricán a sor. 
Amíg tavaly ilyenkor mint-
egy hétezer holdon került 
földbe a fontos takarmány-
növény magja, most több 
mint harmincezer holdat, az 
előirányzott területnek csak-
nem a negyedét vetették 
már be a közös táblákon ós 
a háztáji földeken. A gé-
pak mellett a fogatok is 
dolgoznak a belvíz járta 
földeken kézzel is vetnek. 
A szegedi járásban azokon 
a helyeken, ahol gépekkel 
nem tudnak rámenni a víz-

tói nemrég megszabadult 
talajra, lófogattal szántanak 
és a barázdába szórják a 
magot, utána pedig fogas-
sal munkálják el a földet. 
Az idén már nagy terüle-
ten, mintegy nyolcezer hol-
don „mutatkozik be'' a sze-
gcdi 71-es hibrid kukorica. 
Ez a fajta koraiságban és 
terméshozamban egyaránt 
felveszi a versenyt a leg-
jobb külföldi fajtákkal, így 
például a hiaes Prior-kuko-
ricával is. 

Az esőzések és a talajban 
felgyülemlő nedvesség ha-
tására gyorsan fejlödnek a 
gyomnövények. Ezért mind 
nagyobb létszámmal jelen-
nek meg a földeken a nö-
ványápoló brigádok. Me-
gy eszer te megkezdték a 
hagymaföldek első „kapará-
sát". kézi gyomtalanítását. 

Készülődés az ünnepre 

(Somogyi JMrolvné 

A kenderfonógyárban Papdi István a nagyméretű plakáton az otoisó eesetvonásokat 
végzi 

Május elsején a Széchenyi téri nagygyűlésen dr. Korom Mihály elvtárs, 
az MSZMP Központi Bizottságának titkára mond beszédet 

Szeged dolgozói is készülnek május 1. 
ünnepére. A gyárakban, intézményekben 
már napok óta serényen dolgoznak azo-
kon a dekorációkon, amelyek az épületek 
homlokzatára kerülnek. A készülődéshez 
tartozik a transzparensek és májusfák 
készítgetése is, melyeket a felvonulók 
hoznak majd magukkal menetükben. 

A hagyományokhoz híven, Szeged népe, 
a gyárak, vállalatok, hivatalok, intézmé-
nyek, termelőszövetkezetek dolgozói együtt 
vonulnak a Széchenyi térre, hogy részt 
vegyenek a délelőtt 10 órakor kezdődő 
ünnepi nagygyűlésen. Az MSZMP Szeged 
városi bizottsága, a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsa és a Hazafias 
Népfront városi bizottsága által rendezett 
nagygyűlésen ünnepi beszédet dr. Korom 
Mihály elvtárs, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának tit-
kára mond. 

A MÁV Igazgatóság épületének főfalán ezer égő világítja majd meg a dekorációt. 
Képünkön: előkészítik a hatalmas zászlókat 

Az ecsetgyárban Pipic Józsefire brigád-
vezető a műhelyt díszíti 

színpadok, társastánc-klubok és tánczene-
karok adnak műsort. 

Az újszegedi ligetben ezúttal is egés2 
napos lesz a vidám majális. 

Május elsején a szegedi járás valameny-
nyi községében szintén ünnepi nagygyű-
léseket, vidám majálisokat tartanak. 

A nagygyűlés után változatos az ünne-
pi kulturális és sportprogram. A Széche-
nyi téren délelőtt 11 órakor a szegedi 
Gera Sándor munkásőrzenekar ad térze-
nét Ugyancsak a Széchenyi téren este 
fél 7 órakor az ifjúsági harmonikazenekar, 
majd este 7 órakor az EDOSZ Szeged 
népi együttese ad műsort. Az újszegedi 
Vigadóban délután 3 órakor vidám, ze-
nés ifjúsági műsor lesz. Az újszegedi sza-
badtéri színpadon délután 4 órakor a népi 
tánccsoportok, balettiskolák, irodalmi 


