
Újabb légitámadás Haiphong ellen 

A kérdezés morálja 

Aratják a kendert 

A munka új vonásai 
a ruhagyárban 

Megnyílt a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsának ülésszaka 

Ismét Alekszej Koszigin a Szovjetunió miniszterelnöke 
Kedden délelőtt a moszk-

vai Kremlben megnyílt az 
ú j összetételű Legfelső Ta-
nács ülésszaka. 

A Szövetségi Tanács — a 
Legfelső Tanács egyik háza 
— ülésszakát Konsztantyin 
Fegyin író nyitotta meg. Ez-
után a szövetségi tanács ú j ra 
elnökévé választotta Ivan 
Szpiridonovot, aki 1962 óta 
tölti be ezt a tisztséget. 

Megválasztották a mandá-
tumvizsgáló bizottságot is. 

A Szövetségi Tanács jóvá-
hagyta az ú j összetételű Leg-
felső Tanács első ülésszaká-
nak napirendjét. Ez a követ-
kező pontokat tartalmazza: 
a mandátumvizsgáló bizott-
ság megválasztása, a Szövet-
ségi Tanács és a Nemzetiségi 
Tanács állandó bizottságai-
nak megalakítása, a Szov-

jetunió Legfelső Tanácsa 
Elnöksége által kiadott ren-
deletek jóváhagyása, a Leg-
felső Tanács ú j elnökségé-
nek megválasztása, a Szov-
jetunió ú j kormányának 

megalakítása. 
Nyikolaj Podgornij, a 

Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Elnökségének elnöke ked-
den beszédet mondott a Leg-
felső Tanács első ülésszakán. 
Beszédében hangoztatta a 
kommunista építés jelenlegi 
szakaszának feladatai meg-
követelik, hogy a demokra-
tikus fejlődés alapjain kö-
vetkezetesen tökéletesítsük a 
tanácsok egész rendszerének 
munkáját, a helyi tanácsok-
tól a Legfelső Tanácsig. 

Az SZKP Központi Bi-
zottsága és a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Elnökségé-

nek nevében javaslatot tett 
arra, hogy a tanács mindkét 
házában kilenc-kilenc állan-
dó bizottságot hozzanak lét-
re. Podgornij ezután elemez-
te az egyes bizottságok fel-
adatait . 

A Legfelső Tanács keddi 
ülésén a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsa benyújtotta 
lemondását. A Legfelső Ta-
nács a lemondást elfogadta 
és újból Alekszej Koszigint 
bízta meg a miniszterelnöki 
teendők ellátásával. Egyben 
megbízta, hogy tegyen javas-
latot az új kormány össze-
állítására. 

A minisztertanács az ú j 
kormány megválasztásáig hi-
vatalban marad. 

A Legfelső Tanács üléssza-
kát ma folytatják. (MTI) 

Kállai Gyula elvtárs látogatása 
a Dunamenti Hőerőműben és a Dunai 

Köolajfinomítóban 

A kongresszusi versenyben 

j é 

utcai eme-
vagy Jernei 

Ütemes munka — Több a 
minőségű áru 

Az MSZMP Központi B izottságának legutóbbi ülése határidőket, amit többek kö-
összefoglalta a kongresszusi munkaverseny eddigi ered- zött Szögi István brigádjá-
ményeit, s ú jabb lendületet adott a további erőfeszité- nak munkája bizonyított a 
sekhez. A kongresszusi zászló birtokába kerülni olyan 
megtisztelő lehetőség, amely a verseny biztos erkölcsi-
politikai alapját képezi 

ménye a vasöntöde szociá-
Feilodo termeles , i s . épületének elkészítése 
« C / I U M U t c i I f m i c a idején. Jernedék a termelé-

Á közelmúltban készült el feladatokat a kongresszusi kenység növelésében is igen 
a kongresszusi munkaverseny munkaversenyben, s ezért szép eredményt értek el. 
eredményeinek összesítése — teljesítményük értékelésére Az idén a Bécsi körúton 
a mérlegadatokkal együtt — is három hónapos idősza- épül a legtöbb lakás Szege-
a Minőségi Cipőgyár szegedi konként kerül sor. A máso- den, érthető, hogy az itt vég-
gyáregységében. A segítségé- dik évnegyedben a javító- zett munka pontosságára 
vei kialakított kép ugyan műhely és a kötélgyár jár t igen nagy gondot fordítanak, 
nem meglepő, de általában elöl a munkában, s ezért a Szűcs Tibor ácsbrigádja 
jónak mondható. Megfelelően dolgozók jutalomban is ré- kongresszusi munkafelaján-
növekedett a munka terme- szesültek. Az üzem azonban lásában például az úgyneve-
lékenysége és a gazdaságos- még 1966 első felében sem zett ciklogramok betartását 

termelés számszerű tudta minden részletében is vállalta. Ha másként nem 
ment, még munkaidő után is 
betonozták a födémeket. 

sag, a 
növekedése mellett a minő- teljesíteni tervfeladatait, s 
ség is sokat javult: az első ezért most az eddiginél is 
osztályú áruk részaránya a nagyobb erőfeszítésekre van 
tavalyi 95-ről 97 százalékra szükség: a lemaradást meg 
emelkedett. A dolgozók kell szüntetni, 
kongresszusi munkaversenyé- Augusztus elsejétől alap-
nek tudható be az is, hogy jában véve ú j módszereket 
az export biztonsági tartalé- vezetnek be az üzemben a 
ka, ú jabb nevén a „szabad versenyeredmények értékeié-
keret" a programban megje- sében és jutalmazásában, 
lölt 3,2 helyett csupán 2,1 Külön-külön jutalmazni fog-
százalékot tett ki. Különösen ják azokat a dolgozókat, 
jelentős az állásórák szórná- akik például üzemrészükben 
nak csökkenése: tavaly egész a legjobb teljesítményt ér-
évben 1300 órát, az idei év ték el, akiknek teljesítménye 
első felében csupán 202 tett a legtöbbet javult. Azokat a 
ki a veszteségidő az üzem- brigádokat is, akik a munka-
ben. A felsorolt adatok egy- terem vagy az osztály átla-
ben azt is jelzik, hogy a gánál különb eredményt ér-
cipőgyár dolgozói teljesítet- tek el. Ezentúl a vándor-
ték egész évre szóló verseny- zászló mellett jutalmat kap 
felajánlásaik időarányos ré- az osztályok legjobb fonó-
szét. nője, kiszerelője stb. címért 

Az elért sikerekben nagy indított verseny első helye-
része volt a szocialistabrigád- zettje is. Augusztusra, szep-
mozgalomnak. A' napokban temberre és októberre össze-
értékelték a brigádok tevé- sen 85 ezer forint jutalmat 
kenységét is, s megállapítot- tűztek ki a dolgozók elé, s 
ták, hogy leginkább négy természetcsen részletesen ki-
munkacsapat végzett átlagon dolgozták azokat a feltétele-
felüli munkát. Kettő közű- ket. célfeladatokat is, me-
lük, az aljazó műhely Előre lyek teljesítése szükséges a 
és a szabászat Kilián György jutalom kifizetéséhez, 
nevét viselő brigádja 

Kállai Gyula elvtárs, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnöke kedden Szurdi 
Istvánnak, az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága titkárának, 
Cservenka Ferencnének, a 
Pest megyei pártbizottság el-
ső ti tkárának és Varga Pé-
ternek, a megyei tanács .vb 
elnökének társaságában a 
Százhalombattán létesülő 
Dunamenti Hőerőmű, illetve 
a Dunai Kőolajfinomító épitr 
kezéséhez látogatott e l 

A vendégek először a hő-
erőművet keresték fel. Ho&z-
szabb időt töltöttek az 50 
megawattos turbinák hő ve-
zénylő termében, ahol ipari 
televízió látja el a vízállás-
jelző szolgálatot. A berende-
zés tökéletesen helyettesíti az 
emberi munkaerőt, s 60—70 
fokos hőségtől kíméli meg 
az ott dolgozókat A kor-
mány elnöke itt is és más 
gépegységeknél is szívélye-
sen elbeszélgetett a dolgo-
zókkal, közöttük több szov-
jet szakemberrel, akik mint-
egy ötvenen segítenek- ma-
gyar kollégáiknak a magas 
műszaki színvonalú szovjet 
gépek, berendezések szerelé-
sében. 

A belső berendezéseken 
kívül az erőmű környéke 
hűen szemlélteti az építke-
zés hatalmas méreteit. A 
látogatók az egyik magas 
építmény teraszáról szemlél-
ték a tá ja t , s a két nagy-
üzem dolgozói részére a kö-
zelben épülő modern lakó-
telepet Azután az erőmű 
szomszédságában levő, vele 
kooperáló Dunai Kőolajfino-
mító Vállalatot keresték fel. 

A vendégek több helyütt 
megszakították útjukat , s ki-
szállva az autóbuszból, köz-
vetlenül is megszemlélték az 

olajfinomító-berendezése-
ket, elbeszélgettek a gépe-
ket kezelő munkásokkal, 
műszaki akkaL 

Az üzemlátogatás után 
Kállai Gyula a központi épü-
let tanácstermében aktíva-
értekezleten találkozott a két 

idén alakult, a közelgő párt-
kongresszus tiszteletére. Az 
Előre brigád a társadalmi 
munkában is kiváló. A tűzö-

Legfontosabb 
a határidő 

A határidők megtartása az 
egyik legfontosabb célkitű de Voros Crillag nevű szo- £ C s £ n g r á d m e g y e i É p í „ 

c ia i s ta munkacsapata es az t - vál lalat dolgozóinak 
:f.iu.sagi szocialista brigád k o n z u s i m u n k a v e r s e n y é -
szintenazelen jar. Az üzem- ^ E n n e k e g y i k feltétele 
részek versenyében a 14. szá-
mú aljakészitő kör került az 
első helyre. 

A jutalmazás 
úi módszerei 

'A kenderfonógyár dolgozói 
negyedévenként vállalnak 

a munkaterületek tiszta át-
adása, ami annyit jelent, 
hogy az egyik szakma úgy 
adjé át helyét a másiknak, 
hogy az nyomban dolgozni 
tudjon. Az építőmunkások 
az első félévben szinte kivé-
tel nélkül megtartották a 

PARADICSOMSZEZON 

meglátogatott nagyüzem 
műszaki vezetőivel, a helyi 
szervezetek képviselőivel, a 
szocialista brigádok tagjai-
val. A kormány elnöke el-
ismerő szavakkal összegezte 
látogatásának tapasztalatait, 
majd az időszerű gazdasági 
és politikai kérdésekről 
tájékoztatta az egybegyűlte-
k e t A többi között említést 
tett belpolitikai életünk kö-
zelgő nagy fontosságú ese-
ményéről, a párt IX. kong-
resszusáról, s részletesen vá-
zolta a tanácskozás előké-
szítésének fe ladata i t 

Népgazdaságunk helyzeté-
rő] szólva foglalkozott az 
utóbbi időben hozott konk-
rét intézkedésekkel, s fel-
hívta a figyelmet a követke-
ző időszak legfontosabb te-
endőire. Külpolitikai vonat-
kozásban a többi között em-
lítést tett az utóbbi idő-
ben lezajlott fontosabb 
nemzetközi tanácskozások-
ról, s különösen aláhúzta a 
nemzetközi kommunista és 
munkásmozgalom egységé-
nek további megszilárdítá-
s á t (MTI) 

Eredményes fél év 
a tanács beruházási 

programjában 
Hosszú évekre visszamenő-

en nem volt olyan kedvező 
a szegedi tanácsi beruházá-
sok első félévi programjá-
nak teljesítése, mint 1966-
ban — ezt állapíthatta meg 
tegnapi ülésén a Szeged vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottsága, miután napirendre 
tűzte a tervosztálynak e 
témával kapcsolatos összefog-
laló jelentését ia. Vannak 
ugyan kisebb nehézségek, 
amelyek akadályozzák a be-
ruházási terv pontos és idő-
arányos teljesítését a kivi-
telező vállalatok ígérete sze-
rint azonban, főleg a lakás-
építkezéseknél, nagyobb ösz-
szegű munkát végeznek el, 
mint a megnyitott hitelkeret. 
Ennek fedezetét a rendel-
kezéseknek megfelelően biz-
tosítja a Beruházási Bank 
a túlteljesítési lehetőség ter-
hére. 

Az első félévi programtel-
jesítés tapasztalatait úgy 
foglalta össze a jelentés — 
és a végrehajtó bizottság ez-
zel egyetértett —, hogy a to-
vábbi eredményes beruházá-
si tervteljesítés érdekében a 

kivitelező vállalatoknak 
gyorsítaniuk kell a munkát, 
elsősorban a kórházi kazán-
ház-építésnél, a Patyolat ú j 
üzemének készítésénél és a 
leányszállás kivitelezésénél.. 
Jelentős összeget építettek 
be a Lenin körúti magas-
háznál, a kivitelező vál-
lalat mégsem érte el azt az 
építési fokot, amelyet az el-
ső fél évre kitűztek. 

A tanácsi beruházások 
időbeni elkészítését a vég-
rehaj tő bizottság főként és 
elsősorban azért szorgalmaz-
za, mert összefüggésben 
vannak a szegedi lakosság 
szükségleteinek jobb kielégí-
tésével. Az eredményes és 
időbeni kivitelezés Szeged 
egész lakosságának közvet-
len érdeke. 

Tanácsi beruházásokra 
Szegeden 1966 első felében 
67 millió 420 ezer forintot 
költöttek, s ebből az ösz-
szegből építésre 61 millió 
110 ezer forint jutott. Az 
építési program teljesítése 
az egész évi építési elő-
irányzatnak 44,8 százaléka. 

Naponta 15 vagon nyers paradicsomot válogatnak a Sze-
gedi Konzervgyár paradicsomlé-üzemének egy-egy sza-

lagján 

(Stmogyiné felvételeit 

A paradicsomlé szárazanyag-tartalmát gyártásközi ellett^ 
őrzés közben refaktométerrel vizsgálják 
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