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Vevők és gondok Kongresszusi munkaversenyben 
az építők wm Te igenytelen szegénység, de messze elmaradtál tőlünk! I 

Nem nosztalgia akar ez lenni a nadrágszí.iszoritós, 
istállómeleges, szeretetecomagos világ iránt, hanem 

megkönnyítő sóhaj, hogy ma már a sok is kevés mine-
künk. S habár a húsüzletben, vagy a cipőboltban mostan-
ság is hall panaszt az ember, mégis mennyivel mások a 
mostani ba.iok. Mások bizony. 

Nincs elég férfiing például. A Kárász utcai Elegancia 
férfidivat-szaküzletben is árulnak ugyan vagy hét-nyolc 
fajtát mindenféle színárnyalatban, gyakran mégsem talál 
a vevő kedvére valót. Többen finnyáskodva nézegetik a 
szemlére kiállított kollekciót, aztán isten áldja. Szabó Ist-
ván és eladótársai ilyenkor tehetetlenül tárják szét a ke-
züket. mert az igen keresett, mutatós nylon inggel nem 
szolgálhatnak. Pedig most volna a szezonja. Mondják az 
érettségire készülő diákoknak, hogv már régen megrendel-
ték? Ennek nincs sok értelme. De ugyanez a helyzet a 
finomabb nyakkendőkkel i.s. Kapható műselyem, tiszta-
selvem és műszál, a közkedvelt tervtál azonban nem. Ha 
lenne vagy négyszáz darab, egy-két hét. alatt bizonyosan 
szétkapkodnák. Sokan érdeklődnek a nvűlszörkalap iránt 
is — hiába. 

Tömve vevővel a Széchenyi téri Cikta eipőbolt. Férfi-
lábbeliből vagy 25. nőiből közel ötven fajtával szolgálhat-
nak. A külföldi turisták — főleg a lengyelek, bolgárok, 
NDK-beliek — itt is szívesen vásárolnak. A Balkán cir-
kusz alkalmazottai csupán ebből az üzletből negyven pá-
rat vittek el. mert szerintük csinosak, szemrevalóak a ma-
gyar cipők. A szegedi vevő azonban gyérnek találja a vá-
lasztékot. Általában csak minden negyedik betérő talál 
ízlésének megfelelő árut. Pedig gondosan rendelnek itt is. 
hiszen harminc-negyven nap alatt, kiürül, majd újra meg-
telik a raktár. 

Némileg pozitivabb a helyzet a Tisza Állami Áruház-
ban. Dózsa Pál igazgató büszke arra, hogy az április 20-i 
országos értekezleten egyetértőleg leszögezték: a vidéki 
áurházakat is budapesti színvonalon kell kielégíteni. S 
ennek kedvező hatása máris érződik, amennyiben a Textil-
feldolgozó Vállalatnál ők ís rendszeresen megkapják a vá-
sárlók igényének megfelelő minőségi konfekciót. Ezen fe- ; István tetőfedő művezető 
lül négy dél-magyarországi áruház kölcsönösen támogatja munkatársai nevében azt is üteméből előrehozott húsz készleteknek is „hadat 
is egymást. Ha például a szegediek megrendelnek a makói , vállalta, hogy lakás még az idén elkészül- üzent". Két festöbrigád. Un-

a termelékenységi tervet jön. di János és Almási 
két százalékkal tultcljesi- Az állami áruház éoítíke- vezetésével 

A pártkongresszus tiszte-
letére indított munkaver-
seny zászlaiat kibontották az 
építőmunkások is. A Csong-
rád Megyei Építőipari Vál-
lalat szakszervezeti irodajá-
ba egymás után érkeznek 
meg a versenvfelaiánlások. 
A szegedi l-es számú fóépi-
tésvezetőség kötelékében 
dolgozó brigádok 80. az V-ös 
számúnál 60 százaléka tett 
vállalást, összesen 

körülbelül -100 dolgozó csat-
lakozott eddig a verseny-
mozgalomhoz. 
A kongresszusi verseny a 

vállalat éves terve nek telje-
sítését szolgálja, ezért első-
sorban a lakásátadási határ-
idők betartását, 

a minőségi munka foko-
zását és a munkaidő mind 
jobb kihasználását segíti 
elő. 
Az V-ös számú főépítés-

vezetőség bádogos és tetőfe-
dő részlege külön verseny-
felhívással fordult a válla-
lat többi részlegéhez, s eb-
ben arra hívja fel a figyel-
met, hogy az eddiginél job-
ban dolgozzanak össze, ki-
ki úgv tartsa be a határidő-
ket. hogy ne hátráltassa a 
másik munkáiét. Ábrahám 
József bádogos és dr. Futó 

Heves csata 
Del-Vietnamban 

Hagy 
internacionalista 
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Hazatérők 
— kapnn kiynl 

Hnszonötezer jegy 
már elkelt 

a játékokra 
m 

Ház, ahol nincs 
békesség 

(Enyedi Z. felv.) 

Befejezés előtt az állami áruház építkezése 

ktsz-től 3 ezer darab közkedvelt öltönyt — egész negved-
evi termelést —. akkor ebből juttatnak a szolnoki, a kecs- f 

István 

keméti és a békéscsabai áruházaknak is. rekonpenzációs és a szavatossági és hiánv 
zésén már csak befejező 
munkák vannak. Verba Ist-

a termelékenységi terv túl-
„ teljesítésére készül. 

alapon. Ugyanakkor, ha az említett másik három áruház Pótlási munkákat is határ- ván kőművesbrigádja mégis Mihályteleken, az Űj Élet 
közül bármelvik hozzájut egy-egy keresett ruházati cikk- í f r * elvégzik. Daka József megtalálta a módját a kong- T « gazdasági énidetein d o -

. . . . . . . . _ . ötszörös szocialista brigadja resszusi felaianlasnak: az gozik Padar Laszlo acs-. Hai-
hez, akkor az szinten gondol tarsaira. Termeszetesen ne- : f e k s z i k ismét élen járni a utólag betervezett rabic- ler Sándor kőműves- és Né-
ha itt is kifogy ez vagy az a fajta áru, azonban valami- . részlég versenvében. csatornák elkészítését vál- meti Mihály kubikosbrigad-

vel gyorsabban kapják az utánpótlást, mint más üzletek. A vállalatnál működő 51 íalta határidőre. A Nádor ja. Mindhárom 110 százalé-
szocialista, illetve az e cí- utcai lakóház-építkezésen kos teljesítmény elérését, a 

Ha egybevetjük a tapasztalatokat, ketsegtelen: eleg nx:r1 dolgozó munkacsapa- dolgozó Kormányos István határidők betartását tűzte ki 
tokhoz két. brigád most. a ácsbrigádja az ütemtervek célul. Ha másként nem megy. 
kongresszusi versenyben pontos betartásán kívül a vállalják a munkát szabad 
csatlakozott. Rácz Mátyás hulladékoknak és az elfekvő szombatokon s vasárnap is. 

messze vagyunk még attól, hogy az ipar kielégítse a la-
kosság megnövekedett igényeit. Gyors intézkedések helyett 
nem egyszer megmagyarázzák a „bizonyítványt", hivatkoz-
nak mindenféle gátló körülményre, objektív okokra. Ha 
valahol kereslet mutatkozik bizonyos árucikk iránt, a meg-
rendelő könnyen ilyen választ kaphat a gyártól, cégtől: 
máshonnan nem érkezett ilyen igény, ezért nem lenne ki-
fizetődő az előállítása. Vajon Szegeden azért van mindig 
baj az extraméretekkel? Mert 45-ös, 46-os számú férfi-
cipő bizony nem mindig kapható, vagy ha igen, akkor 
csak egy vagv kétfélét tudnak a boltokban ajánlani. Rég-
óta megoldatlan probléma, hogy ugyanazt a modellt — 
fóleg női cipőkből — kétféle bőségben gyártsák, keske-
nyebb és szélesebb lábakra is. Lehetetlen állapot, hogy 
akinek a testmérete eltér az átlagostól, annak le kell 
mondania a csinos holmikról, illetve többnyire meg kell 
elégednie olyannal, amilyet éppen eléje tesznek. 

Az általános szegénység megszűnt ebben az országban. 
Vége a lódenkabátos, micisapkás, egybakancsos, melegitős 
korszaknak. Az emberek manapság nem azért, vesznek 
cipőt elsősorban, mert fáznak, hanem azért mert szeret-
nek divatosan, változatosan, az évszakoknak megfelelően öl-
tözködni. S itt azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy Szeged egyetemi város, több az értelmiségi, akik kü-
lönösen szeretik megválogatni, mit vesznek magukra. Nem 
véletlen tehát, hogy elsősorban a drágább divatcikk ellá-
tásában mutatkoznak zavarok. 

Vrégezetül még egy fontos észrevétel a vásárlók részé-
ről: pongyola. i'z-léstelen bizonyos cikkek csomagoíasa. 
A fentebb említett Elegancia férfidivatüzletben pa-

naszkodtak az eladók, hogy mire a nagykereskedelmi vál-
lalattól megkapják például az ingeket, némelyikem már 
gyűrött, sőt elrongyolódott a csomagolópapír. A 260 fo-
rintos nylon inget most már műanyag tasakban árulják 
ugyan, mivel azonban egyik vége nincs leragasztva, az ér-
deklődök összefogdossák az árut, amely elszennyeződés 
miatt végül eladhatatlanná válik. A gyárnak nem sokba 
kerülne a tasak lezárása, de eddig hiába tette szóvá ezt 
a kereskedelem. 

Adnunk kell most már a csomagolásra is. Az igényes 
vevő — különösen, akinek külföldi tapasztalatai is van-
nak — nem szívesen ad pénzt olyan áruért amelyet minő-
ségileg megfelelőnek talál ugyan, de primitív módon tá-
lalják eléje. 

F, N. L 

A békemozgalom 
tavaszi 
demonstrációja 

Májusban, a magyar béke-
mozgalom hagyományos ta-
vaszi demonstrációjának hó-
napjában fiatalok százezrei 
tisztelegnek a fasizmus áldo-
zatainak emléke előtt, s til-
takoznak a háborús gyújtoga-
tok mesterkedései ellen. A 
KISZ „Vádoljuk az imperi-
alizmust" akciójában gyűlé-
sek, kiállítások, találkozók és 
más rendezvények százaira 
kerül sor a városokban és 
falvakban. 

Május 8-án vasárnap. a 
hitlerista Németország felett 
aratott győzelem évforduló-
jának előestéjén nagyszabású 
ifjúsági békemenetet rendez 
Győr-Sopron megyében a 
KISZ. Győrből a Széchenyi 
tétről a nyugat-dunántúli 
megyék fiataljainak ezrei za-
rándokolnak el az abdai er-
dőbe. ahol a menekülő fa-
siszták 1944-ben kivégezték 
Radnóti Miklóst és jónéhány 
más fogolytársát. A megem-
lékezésen részt vesz a ná-
cizmus magyarországi üldö-
zöttéinek. köztük a bori ha-
láltábor volt lakóinak népes 
csoportja is. A békemenetet 
záró gyűlésen felavatják a 
költő szobrát is. 

Ezzel egyidejűleg az ország 
számos más városában, köz-
ségében is megünneplik a 
fiatalok a győzelem napját. 
(MTI) 

hattagú vízvezetékszerelő és 
Matyasovszky András hat-
tagú fűtésszerelő brigádja 
elsősorban a jó minőségű 
munkát vállalta. 

Az építőknél nagv hagyo-
mánya van már a brigádok 
•vetélkedésének. A Bécsi kör-
úti lakóház-építkezésen va-
lamennyi bejelentette rész-
vételét a kongresszusi ver-
senybe. Tóth Áron. Hevesi 
István. Szetei László. Csinár 
János kőműves-. Juhász Má-
tyás. Magyar József. Fémes 
István kubikos- és Szűcs Ti-
bor ácsbrigádja egyrészt azt 
vállalta, hogv a folyamatos 
építésszervezés keretében be-
tartják a ciklogramokat, 
másrészt rajtuk múlik mn.id. 
hogy az építkezés masodik 

Napirenden a községek célszerű 
fejlesztése Megyei tanácselnökök értekezlete 

a Parlamentben 

A köziségek helyzetéről, MSZMP Politikai Bizottsa-
fejlődésének eredményeiről, g«"a.k tagja. a Miniszterta-
további perspektíváiról és a elnökhelyettese. Dr. 
tanácsok ezzel kapcsolatos Ferenc, a Miniszter-
tevékenységéről tárgyaltak } » > • » J ^ t , 
pénteken a Parlamentben a 
fővárosi, a mevyei és a me-
gyei jogú v** 
végrehajtó bizottságainak el-
nökei. Részt vett a tanács-
kozáson Fehér Lajos. az 

Alföld és Dél-Dunántúl la-
kossága csappant meg. 

Dr. Dallos Ferenc hang-
súlyozta: indokoltnak és 
szükségesnek látszik, hogy 

lyának vezetője vitaindító 1975-ig körülbelül 1200 ön-
referátumában egyebek kö- álló és 700 közös tanács 

tanácsok z ö t t elmondta, hogy az or- irányítása alá vonják az or-
szág területének 90 százalé-
kán elhelyezkedő 3192 köz-

szág községeit. 
Községeink fejlesztésének 

Gomulka a lengyel export 
feladatairól 

Wladyslaw Gomulka, a venni — mondotta Gomulka 

ségben él a mezőgazdasági — mutatott rá a referátum 
népesség 88,1. s az ipari né- — egyik fontos feltétele és 
pesség 42.2 százaléka. Mint- feladata az ivóvízellátás ja-
egy 600 000-ren lakóhelyük vitása. Bár a második öt-
határain kívül — közülük éves terv végére a vízveze-
340 000-ren a városokban — 
dolgoznak. A települések 
ügyeit 2798 tanács intézi. 

ték-hálózat hossza elérte a 
4729 kilométert, a csatorna-
hálózaté pedig a 819 kilo-

A beszámoló településhá- métert — még további nagy 
LEMP KB első titkára fel- - , hogy egymillió tonna ga- lózatunk aránytalanságaival erőfeszítésekre, beruházások-
szólalt a LEMP varsói párt- bona árából olyan nagyüze- foglalkozva kitért arra, ra van szükség. Évről évre 
bizottságának exportkérdé- met építhetnének fel, mint a hogy míg 4500 katasztrális több ipari szolgáltatás ál! a 

hold hazánkban az egy köz- községek lakóinak rendelke-sekkel foglalkozó plenáris pulawai vegyikombinát, 
ülésén. Gomulka bestédében to-

Gomulka rámutatott: a fő- vábbá azt a reményét fejez-
város iparának exportja csak te ki. hogy a július elsejétől 
kis részben irányul kapita- új exportprémium-rendszer 
lista piacra, pedig erre alkal- sokat javít majd a helyzeten, 
rnas lenne. Fejlett kapitalista Fel kell számolni — állapi-
országokba való export nőve- totta meg — a nem kifizető katasztrális hold tartozik 
lése annál inkább nagyjelen- exporttevékenységei. Végül; Ugyanígy egyenetlenül osz-
tőségü. mivel ezekkel az or- az új prémiumrendszer jel-
szágokkal Lengyelország ke- legzetes vonásait ismertette, 
reskedelmi és fizetési mérlege A prémium három részre 
feszült. osztódik: az első részt a ki-

Legnehezebb a helyzet a vitelező vállalat, a második 
tengerentúli kapitalista or- részt a kooperáló üzemek, a 
szagokkal. Ennek oka a harmadik részt pedig a köz-
nagyarányű gabonaimport. S ponti külkereskedelmi szer-
itt különösen figyelembe kell vek kapják. (MTI) 

ségre jutó átlagos terület, zósére. Az állami vállalatok 
addig a legkisebb település- és a szövetkezetek 1965-ben 
hez, a Baranya megyei mar 15 100 javítóműhelyt és 
Pusztakisfaiuhoz mindö?ssze 
70, a legnagyobbhoz. Bal-

más részleget tartottak fenn 
hazánkban. A tanácsok pe-

mazűjvároshoz pedig 85 000 chg csupán tavaly 3668 ipar-
jogosítványt adtak ki a fa-
lusi lakosság ellátásának ja-

lik cl a népesség is. A leg- vitására. Ugyanakkor azon-
Icisiebb lélekszámú Nemes-
medvesen csupán 58-an, a 
legnagyobb községben, Ér-
den 23 175-en laknak. A 
statisztikák tanúsága sze-
rint 1949 és 1964 között 
640 000-ren vándoroltak el sokoldalúan elemezte a te-

let községekből. Elsősorban az nácsá dolgozók feladatait 

ban 181 községben mind-
máig nincs cipész, 432-ből 
hiányzik a fodrász, s 180— 
200-ból pedig a szabó, a 
bádogos, a lakatos stb. 

Dr. Dallos Ferenc végűi 


