
Korszerű áruk parádéja 
Előzetes a Szegedi Ipari Kiáll ításról 

Augusztus 10-én nyílik 
meg a Szegedi Ipari Kiállí-
tás. Ahogy ez az időpont kö-
zeledik, úgy nő a kiállítási 
láz. az előkészületek üteme 
a szegedi vállalatoknál, üze-
melőiéi, ktsz-eknél. Hat év 
után ú jból seregszemlére vo-
nul fel városunk iparának 
színe-java, sőt — és ez nó-
vum a hagyományokhoz — 
egyre több országos, nagy-
vállalat hozza le termékeit 
Szegedre 

Gumikajak, 
autóköpenyek 

Az Országos Gumiipart 
Vállalat hozzávetőleg 70 
négyzetméternyi területen 
három gyáregységének, a 
Cordaticnak. a Pálmának és 
a Szegedi EMERGÉ I.-nek 
a készítményeit állítja ki. 
Ezek közül a nagyközönség 
számára a legérdekesebb 
kétségtelenül a Palma kem-
pingcikkei lesznek- A színes, 
könnyű gumimatracok, a fel-
fújható gumikajakok és mat-
racból alakítható csónakok? 

Az antőtulajdonosoik meg-
ismerkedhetnek a Cordatic 
legújabb autógumijaival is, 
az EMERGÉ szegedi gyár-
egység pedBg fő termékei ti 
az ipart száltftóhevedereket? 
a különböző minőségű gumi-
nadlókat és tömlőfejtákat 
mutatja be. 

Dolgozószoba, 
konyhabútor 

A Tisza Bútoripari Válla-
lat III-as számú, szegedi 

gyáregysége legújabb termé-
kével: a 18 darabos modern 
dolgozószobával nevezett a 
kiállításra. A korszerű bú-
torok érdekessége, hogy a fa-
alkatrészeket fémmel kom-
binálták. a székeket úgyne-
vezett poliuretán műanyag-
habbal és műbőrrel kárpi-
tozták. Ennek a korszerű 
dolgozógarnitúrának egy fa j -
tája a legutóbbi BNV-n is 
szerepelt és ott miniszteri 
dicséretet kapott. A jó ered-
mény Szegeden sem fog el-
maradni. 

A vállalat csongrádi, köz-
ponti üzeme szintén ú j ter-
mékkel. a modern, műanyag-
bevonatú konyhabútorral 
rukkol kl Szegeden. Ez a 
berendezés méltán lehetne 
minden háziasszony álma: 
az úgynevezett felületkezelt-
színes farostlemez borítású 
asztalok, szekrények. ízlése-
sek. csinosak, könnyen tisz-
títhatók. 

Divatköpenyek, 
kabátok 

A Szegedi Ruhagyár a D5-
vatszabósággal közösen. 20 
négyzetméteren állítja ki leg-
újabb termékeit. A modern 
női divatköpenyeket mun-
kaköpenyeket és esőkabáto-
k a t 

A t f z f l S t e . p a s z t e ü s z i T i f l d i -
vatos női köpenyek választé-
ka között már a szintetikus 
anyagból készített mintapél-

flz acélsínek útján 
Arasutasoap. a vasu-

tasok ünnepe mindig 
jó afkalom arra, hogy 

mwrieget készítsünk a meg-
tett útról; arról mit hogyan 
végeztünk az előző ünnep 
óta. Elbizakodottság nélkül 
megállapíthatjuk, panaszra 
most sem lehet okunk. Ered-
ményesen befejeztük a má-
sodik ötéves terv utolsó 
évét és megkezdtük az új 
feladatokban bővelkedő har-
madik ötéves tervet. Az el-
mét ft esztendő a párt és a 
kormány 1964 decemberi 
határozatának végrehajtásá-
ra irányuló törekvések je-
gyében telt el; a gazdaságo-
sabb munka, a termelékeny-
ség emelése mellett igyekez-
tünk célkitűzéseinket telje-
síteni. 

A fontosabb gazdásági mu-
tatók alakulása bizonyítja, 
hogy fokozott fejlődés ta-
pasztalható a minőségi mun-
kát illetően, így a tehervo-
natok átlagos terhelésénél, a 
tolató tehervonatok utazási 
sebességének növelésénél, 
menetrendszerűségnél, a 
munkatermelékenység növe-
lésénél, a vonóerő gazdasá-
gosabb felhasználásánál. 
Csökkent a balesetek száma 
és kevesebb volt a társa-
dalmi tulajdon elleni vétség. 
Jelentós az előrehaladás a 
munkaerő-gazdálkodás, a 
létszám helyes átcsoportosí-
tása terén is. összeségébem 
a jó munka eredményét mu-
tatja az a tény, hogy az igaz-
gatóság területén több mint 
48 szolgálati hely lett él-
üzem. és a dolgozók közel 13 
napnak megfelelő év végi 
üzemi jutalékot kaptak. 

Az idei terveink megva-
lósítása — mint ismeretes — 
szerves folytatása a már em-
lített párt- és kormányhatá-
rozatok végrehajtásának az 
ú j gazdasági mechanizmus 
fokozatos megvalósításának. 
Legfontosabb célkitűzésünk, 
hogy gazdálkodjunk korsze-
rűen a reform szellemében, 
törekedjünk a gazdasági 
munka minőségi mutatóinak 
javítására, a műszaki fej-
lesziésre, a munka termelé-
kenységének növelésére, az 
önköltség csökkentésére és 
következetesen érvényesített 
takarékosságra Mivel fel-
adataink a tavalyinál na-
gyobbak, így az előzőeknél 
is szükségesebb követelmény 
a mozgalmi szervekkel, a 
megyei szállítási bizottsá-

gokkal, a szállíttató vállala-
tokkal való jó együttműkö-
dés és kölcsönös segítség 
út ján biztosítani, hogy a je-
lentkező szállítási igényeket 
a lehető legkevesebb élő és 
holt munka felhasználásával 
oldjuk meg. 

Örömmel és az elismerés 
hangján tudunk szólni ar-
ról a kezdeményezésről, ami 
a dolgozók, elsősorban a szo-
cialista brigádok részéről 
pártunk IX. kongresszusának 
tiszteletére tett munkaver-
seny vállalásokban, azok tel-
jesítésében megnyilvánul. Ez 
elsősorban az elmúlt évi hiá-
nyosságok megszüntetését, 
ez év elején történt elmara-
dások pótlását, éves tervünk 
minőségileg történő teljesí-
tését kívánja biztosítani. Már 
eddig is megállapítható, 
hogy kiegyensúlyozottabb, 
következetesebb munkával, 
nagyobb megtorpanások és 
kapkodások nélkül a mun-
kaverseny fokozásával a 
párt, szakszervezet és KISZ-
szervezetek segítségével a 
dolgozók aktív részvételével 
1966 első felében a bázishoz 
viszonyítva 11,5 százalékkal, 
a tervhez képest pedig 3,12 
százalékkal több árut. 3.4 
százalékkal, illetve 1,15 szá-
zalékkal több utast szállítot-
tunk el. Tovább javult a gőz-
mozdonyok felhasználása, a 
teherkocsik gazdaságos ki-
használása. Jelentós az elő-
rehaladás a vonalátépítési, 
felújítási és beruházási mun-
kák tervszerű megvalósítá-
sában. 

Mint minden évben, ez-
úttal is sajátos jelle-
get ad az ünnepnek, 

hogy a forgaom, a személy-
es áruszállítás ezen a na pori 
sem szünetel. A pályaud-
varok ugyan olyan hangosak, 
mint másnapokon, a szolgá-
lat is éppen olyan fegyel-
mezett, pontos, lelkiismere-
tes munkát követel meg. 
mint bármikor. Az acélsínek 
országútján egy percre sem 
áll meg az élet. 

A XVI. vasutasnapon szív-
ből köszöntök minden vas-
utas dolgozót és kedves hoz-
zátartozoit. Kívánok min-
denkinek jó szórakozást, a 
mindennapi munka elvégzé-
séhez sok sikert és erőt, 
egészséget. 

KISS KAROLY. 
az Igazgatóság vezetője, 

dányokat is bemutatják. A 
sláger mégsem ez lesz. ha-
nem a „szegedi orkánkabát". 
Ebből a közeljövőben a ha-
zai kereskedelem részére is 
elkészítik az első 40 ezres 
sorozatot. Az exporttermé-
kek között a két legsikere-
sebb árucikket találjuk: a 
többméretű farmernadrágot 
és a női-férfi lastexnadrá-
got Az utóbbit szovjet meg-
rendelésre ez idő, szerint is 
sorozatban készítik a ruha-
gyárban. 

Új szállitólánc, 
kempingszerszám 

A Kézi szerszámgyár sze-
gedi gyáregységében az első 
negyedévben ú j szabadalom 
alapján kísérletezték ki a 
térbeli seállítóláncot. Ez a 
berendezés lényegesen jobb 
az eddig használtaknál, cél-
szerűbben felhasználható az 
üzemek, vállalatok belső 
anyagtovábbítására. Nem-
csak egv, hanem kívánság 
szerint több irányban, tet-
szés szerint vezethetőek. Eb-
ből a szállítóláncból —< az 
úgynevezett konvejőrből — 
eddig már jelentősebb meny-
nyiséget készítettek, viszont 
a Szegedi Ipari Kiállítás 
lesz a szélesebb körű bemu-
tató? 

A szállítói áne szenzáció-
ján kívül érdeklődésre tart-
hat számot a zseb -szerszám-
készlet és a camping s z e r -
számkombináció. Az előző 9 
darabból áll. csavarhúzókat, 
fűrészt, reszelőt kalapácsot 
éa fúrót tartalmaz. Az 
ügyes szakemberek mindezt 
egy kisméretű, zsebben is 
hordható bőrtokban hegyez-
ték ei. 

Matkó István 

HETEN TIINnCSKOZNnK 
Három párttagot is meg-

kérdeztem a PANNÖNIA 
Szőrmekikészítő és Szőrme-
konfekció Vállalat szegedi' 
gyárában, hogy ki áll az 
alapszervezet élén. illetve 
milyen az alapszervezet ve-
zetése. Egyöntetűen azt a 
választ adták, hogv az alapi-
szervezet élén a titkár áll, s 
ő vezeti a pártszervezetet 
Lehet, hogy a kérdés kissé 
csalóka volt, de a válasz 
semmiképpen nem helyes, 
mert a pártala,pszervezet 
élén a vezetőség áll, amely 
kollektív testület, s amely 
tagjai között megosztja a 
munkát, a funkciókat, így a 
titkárit is. 

Gyakori vezetőségi ülések 
A gyárban 63 tagja van a 

pártszervezetnek, s a tagok 
több mint a fele női dolgo-
zó. Az alapiszervezet vezető-
sége hét főből áll. Rimár 
Gábor az agitációs és propa-
gandamunkát lá t ja el a ve-
zetőségen belül. ahogyan 
mondják, 6 a propagandistá-
ja az alapxszervezetnek. Egy 
kissé meglepődött, hogy a 
vezetőség tevékenységéről 
faggattam, elsősorban arról? 
hogy a kollektív vezetés el-
vei mennyire érvényesülnek 
pártszervezetükben. 

— Rendszeresen megtart-
juk a vezetőségi üléseket, 
általában kéthetenként. de 
előfordul, hogy gyakrabban 
is sór kerül a vezetőség 
ülésére. Attól függően, hogy 
mit kell megbeszélnünk. 

A legutóbbi vezetőségi 
ülés munkájáról érdeklő-
döm. 

— Néhány nappal ezelőtt 
üléseztünk, mind a hét ve-
zetőségi tag jelent vol t A 
titkárnő beszámolt a városi 
pártbizottságon tartott titkári 
tájékoztató anyagáról és 
annak alapján azonnal meg 
is határoztuk a reszortfele-
lősök termivalóit Például 
azt. hogy ki foglalkozzon a 
gazdasági területtel, a tö-
megszervezetek munkájával 
és külön a pártoktatási év 
eredményeivel, tapasztalatai-
val. 

.Visszakanyarodunk a párt-
tagok válaszára, s kiderül, 

hogy az alapiszervezet veze-
tősége valóban kollektíven 
irányítja, vezeti a pártszer-
vezetei A gyakori közös 
megbeszélések példázzák ezt 
és a vezetési munka részle-
tes elosztása a vezetőség tag-
jai között 

Részű ödés a beszámolóra 
Nem a titkári beszámolóra, 

hanem a vezetőség beszámo-
lójára készülnek. Gondosan 
áttekintik az elmúlt két 
esztendő munká j á t 

— Egyformán elosztottuk a 
feladatokat A vezetőség tag-
jai írásbeli feljegyzéseket 
készítenek az általuk meg-
vizsgált területről. Én pél-
dául a pártoktatást elem-
zem majd. A feljegyzéseinket 
megvitatjuk a vezetőség 
ülésén és csak annak alapi-
ján kerülhet a közös beszá-
molóba. amelyet természete-
sen a titkár készít el és 
mond majd el a párttaggyű-
lésen. 

— ö n tartott-e már beszá-
molót a vezetőség nevében 
valamelyik taggyűlésen? 

— Még nem tartottam, ál-
talában a titkár tart ja, de 
esetleg spieciális témáról? 
mondjuk a vállalat gazdasá-
gi tevékenységéről az igaz-
gató tartott beszámolót Vé-
leményem szerint a vezető-
ség jól együtt van. érvénye-
sül a kollektív vezetés min-
den követelménye. 

Tagja a vezetőségnek Ba-
kai Mihály is, ő a termelési 
felelős. Beszámolót még ő 
sem tartott a taggyűlésen. 

— De a termeléssel kapv-
esolatos részét a beszámoló-
nak általában én állítom ösz-
sze és úgy kerül a vezetőség 
beszámol ó j ába. 

Azt hiszem, ez nagyon he-
lyes, hogy a vezetőség be-
számolóját tényleg kollektí-
ven készítik el. annak össze-
állításában részt vesz min-
denki. 

A terhek elosztása 
A pá rtalapwze rvezetn ek 

éppen t í z , esztendeje 
Schwarcz Imréné a titkára. 
Igen nagy tapasztalatokkal 
rendelkezik a pártmunkában. 

Gyűlik a gabona a zsákokba 
Tegnap Öttömös és Forráskút is végzett az aratással 

Szerinte is legfontosabb fel-
adat jelenleg a IX. párt-
kongresszusra való gondos 
felkészülés. 

— A beszámolónkat való-
ban kollektív munka hozza 
majd létre, mert megalakí-
tottuk a beszámolót előkészí-
tő bizottságot Ebben nem te 
csupán a pártvezetőség tag-
jai működnek csak közre? 
hanem a pártcsoportok ve-
zetői. a gazdasági vezetés és 
a tömegszervezetek vezetői 
is. A pártvezetőség a beszá-
moló irányvonalát megvitat-
ta, Hogy milyen kérdésekkel 
foglalkozzanak. Végül aztán 
a vezetőség a beszámoló 
anyagát témakörönként be-
széli meg és hagyja jóvá. 

Ez rendben is lenne. de 
amikór az ember belepillant 
a vezetőség munkatervébe? 
az intézkedési tervekbe, ak-
kor a terhek elosztása mátf 
nem olyan kollektív. Pél-
dául az éves intézkedési 
tervben 13 p>ontban határoz-
ták meg a vezetőség tenni-
valóit, de majdnem minden 
pont után azt olvasni: felelős 
a párttitkár. Pedig ezt na 
intézkedési tervet is megvi-
tatta a vezetőség. 

— A gyakorlatban perszu 
nem így van, — mondja 
Schwarczné — régül te nem 
én személyesen végzem el 
mind a tizenhárom pwnfban 
foglalt munlkát, hanem csak 
a felelősséget vállalom an-
nak a megvalósításáért. 

Nagyobb öntevékenységgel 
Az alapszervezet legköze-

lebbi taggyűlésének ismert a 
programja. A titkár értékeli 
a kongresszusi munkaver-
seny során eddig elért ered-
ményeket. majd a vállalat 
első féléves tevékenységéről 
tájékoztatják a párttagsá-
got. 

— A második napirendi 
pont előadójának az igazga-
tót kértük feL, aki el is vál-
lalta a z t 

Megkérdem a titkárt? 
hogy személy szerint őneki 
többet kell-e dolgoznia, 
mint a vezetőség többi tag-
jának. Természetesen leszá-
mítva a vezetőségi funkció-
val. azaz a titkári beosztás-
sal járó sajátos feladatokat: 
értekezleteken való részvé-
tel a felsőbb pártszerveknél, 
jelentések elkészítése. a 
vezetőségi ülés összehívása? 
és így tovább. 

— Többet, — mondja s 
titkár — de ne értsenek fél-
re, én azt szeretném, ha a 
vezetőség minden tagja ön-
tevékenyebben és magasabb 
fokon látná el a vezetői 
funkciójával járó feladato-
kat. 

Való igaz. hogy a kollektív 
vezetés gyakorlati megvaló-
sulásának éppen az önálló-
ság, a nagyobb öntevékeny-
ség az alapja, s e tekintet-
ben nincs is különösebb hi-
ba a PANNÖNIA Szörmeki-
készítő és Szőrmekonfekció 
Vállalat szegedi gyárának 
pártái apiszervezetében. 

G. I. 

( S o m o g y i n é f e t v . ) 
a fedett kombájnszérű gépet és az azokat kiszolgáló szö-
Móra Ferenc Tsz-ben. Naponta 10—12 vagon gabonát tisz-
szállításra. Eddig, mint Hódi József vezetőraktáros el-
San Pastore búzát és 28 vagon őszi árpát dolgoztak fel. 

Csupán egyetlen napon 12 és fél vagon árpát adtak át a Malomipari és Termény-
forgalmi Vállalatnak. Képünk a kombájnszérűböl mutat részletet. A nagyteljesítmé-
nyű automata tisztítógép önmaga szedi fel az árpát, s tisztítva zsákolja be. 

Éjjel, nappal dolgoznak 
vetkezeti gazdák a szegedi 
títanak ki, s készítenek elő 
mondotta, 14 és fél vagon 

A szegedi járási tanács vb. 
mezőgazdasági osztályához 
Csengele után újabb két köz-
ségből érkezett jelentés teg-
nap az aratás befejezéséről, 
öttömös és Forráskút hatá-
rában az őszi árpa után vé-
geztek a homokvidék kenyér-
gabonájának, a rozsnak a be-
takarításával is. A két falu 
termelőszövetkezeteiben de-
rekas munkát végzett kéve-
kötő aratógépeket a szomszé-

dos községekbe irányították, 
ahol még nagy szükség van 
munkájukra. Nincs már tal-
pon álló gabona a balástyai 
Móra Ferenc Termelőszövet-
kezetben sem. 

A szegedi járás területén 
egyébként az ötvenkétezer 
holdat felölelő kalászos terü-
letből mintegy tizenkilenc-
ezer holdon rakták keresz-
tekbe a gabonát, s befejezésé-
hez közeledik az őszi árpa 

vágása. A Kisteleki Gépállo-
másnak már két cséplőgépe 
dolgozik. Az egyik Csengel-
lén, a másik piedig Balástyán 
a Felsőgajgonya Termelőszö-
vetkezetben. A learatott ka-
lászosok után jó ütemben 
halad járásszerte a tarlóhán-
tás, s már két és fél ezer 
holdat tesz kl a megmunkált 
terület. A másodvetésű növé-
nyek magja pedig csaknem 
ezer holdon került már a 
földbe. 

Fehér La?os 
látogatása 

Borsod megyében 
Fehér Lajos, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja. a Minisztertanács elnök-
helyettese csütörtökön éa 
pénteken Borsod megyébe 
látogatott, ahol a lejtős te-
rületeken nehéz körülmé-
nyek között gazdálkodó ter-
melőszövetkezetek helyzetét 
tanulmányozta. Megtekintett* 
a Béluspatak völgyi Vízgaz-
dálkodási Társulat munkáját, 
meglátogatta a Gönc környé-
ki kajszibarackosokat, a 
Vizsolyi Termelőszövetkezet 
üszónevelő telepét, a Harsá-
nyi Termelőszövetkezetet, va-
lamint a Bükk déli lejtőjén 
folyó gyümölcs- és szőlőtele-
pítéseket. A Minisztertanács 
elnökhelyettese hosszasan el-
beszélgetett a közös gazdasá-
gok vezetőivel és tagjaival. 
(MTI) 
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