
A városi 
tanács vb 

ülése 
Szeged m. j. városi taná-

csának végrehajtó bizottsága 
tegnapi, keddi ülésén dr. 
Biczó György vb-elnök be-
számolt a legutóbbi ülés 
óta tett intézkedésekről és 
a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról. Ennek 
tudomásul vétele után meg-
tárgyalták dr. Varga Já -
nos igazgatási osztályvezető 
jelentését a panaszügyek és 
közérdekű bejelentések in-
tézéséről. A jelentést a vb 
elfogadta és határozatot ho-
zott az ügyintéző munka fo-
kozottabb ellenőrzéséről, a 
feltárt hiányosságok mielőb-
bi megszüntetéséről. 

Végül közterület haszná-
lati díj megállapításáról szó-
ló előterjesztéseket hagyott 
jóvá a végrehajtó bizottság. 

Szocialista országok 
szakszervezeti tanícsiozísa 

Moszkvában 
Kedden délelőtt Moszkvában, a munka palotájában 

megnyílt a KGST-tagállamok és Jugoszlávia szakszerve-
zeti központjának értekezlete. Bulgária, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, az 
NDK, Románia és a Szovjetunió szakszervezeti képvise-
lői azt vitatják meg, milyen szerep és milyen feladatok 
hárulnak a szocialista országok szakszervezeteire az új 
tervezési rendszer és a gazdasági reformok végrehajtá-
sában. 

A magyar szakszervezeti küldöttséget Gáspár Sándor, 
a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára vezeti. 
Az értekezletre Moszkvába érkezett a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség küldöttsége is, élén Louis Padillával, az 
SZVSZ titkárával. (MTI) 

fl koolai- és a gázipar 
műszerezése, automatizálása 

A kőolaj- és a gázipar 
műszerezéséről, automatizá-
lásáról kétnapos ankétot 
rendez az Országos Köolaj-
és Gázipari Tröszt védnök-
sége alatt a Magyar Kémi-
kusok Egyesülete és a Mé-
réstechnikai és Automatizá-

lási Tudományos Egyesület. 
A tanácskozást tegnap, ked-
den reggel Bencze László, 
az Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt vezérigazgató-
helyettese nyitottá meg a 
Technika Házában. 
(MTI) 

Könnyű, tartós, gyurhetellen 
Üj anyagok, új fazonok a textil- és ruhagyárakban 

A címben felsorolt tulaj-
donságok nem egyetlen ú j 
textília dicséretes jellemzői: 
követelmények, s ma már 
nagyrészt teljesített követel-
mények textilgyáraink ú j 
anyagainál. Csak így tart-
ha t juk meg helyünket a vi-
lágpiacon: a textilipari ter-
melés 35 százalékát 100 or-
szágba exportáljuk, a pa-
mutipar termelésének pedig 
50 százaléka kerül külföldi 
vevőkhöz. Ilyen magas ex-
port aránnyal a világ egyet-
len országának pamutipara 
sem dicsekedhet! A világpiac 
ösztönző hatása a belföldi 
piacon is megérződött: egy 
esztendő alatt is észrevehe-
tően javult a minőség, bő-
vült a választék, s a divat 
szeszélyeit könnyebben kö-
vetheti honi árukból válo-
gatva az, aki akar ja . 

Nyolcdekás pulóver 
A Hódmezővásárhelyi Kö-

töttárugyárban kötik a hab-
könnyű, s mégis meleg 8 
dekás pulóvereket, fele-fele: 
Polyamid és Acryl fonalból, 
a merinói juhtenyésztőknek 
úgy lehet, nem kis bosszúsá-
gára. A vásárhelyiek puló-
vere élénk, változatos színek-
ben készül fiatal és fiata-
labb (női pulóverről van szó) 
vásárlók igényeit egyaránt 
kielégítve. Könnyen mosha-
tó, gyorsan szárad, vasalni 
nem kell, kézitáskában, ösz-
szegyűrve hordható, viselés-
kor a test melege azonnal 
kisimítja. A vásárhelyiek 
másik pulóvere Trilobál és 
gyapjú keverékéből készül. 
Fazonja a twist pulóverhez 
hasonló, csak tartósabb, 
szebb esésű — a gyapjúfo-
nal ad ja ezt a tulajdonságát 
— és csillogó, színjátszó ha-
tású. 

Rövidesen megérkezik a 
boltokba a Váci Kötöttáru-
gyár ú j női tréning ruhája, 
krepp-nylon és perionfedésű 
anyagból. Ez az ú j tréning 
ruha a pamutból készülttel 
szemben tartósabb, méret-
tartóbb, rugalmasabb, mele-
gebb és szebb színű. A Bu-
dapesti Finomkötöttárugyár 
szeptembertől kezdve folya-
matosan több ezer jersey 
kosztümöt küld piacra: meg-
jelent már az üzletekben 
bánion és polyeszter keveré-
sű férfi ingpulóvereivel is. 
Érdemes keresni e gyár ter-
mékeit — nem rossz márka! 
A divattal is lépést tarta-
nak: a harmadik negyedév-
ben megkezdték a gyorsan 
népszerűvé vált kötött női 
ingruhák szállítását. 

A Debreceni Ruhagyár 
tervezői most rendszeres 
piackutatásra tértek át, s 
hetenként egy-egy napot az 
áruházakban töltenek, a vá-
sárlók kívánságait „elsőkéz-
ből" akar ják megismerni, 
hogy gyorsabban kielégít-
hessék az igényeket A piac-

kutatás eredménye, hogy 
máris négy ú j termék gyár-
tását kezdték meg, s rövi-
desen szállítják is a mikro-
pliszés terlyster szoknyák, a 
pliszírozott szoknyájú tri-
acetát selyemruhák, és a se-
lyemmel bélelt kiskosztümök 
és ruhák első sorozatait 

bátok 4—5 centiméterrel rö-
videbbek a tavalyinál. Test-
reszabottabbak, karcsúsítot-
tabbak, pánttal, szőrmével, 
szegéssel, op-art mintával — 
csak a színek „komolyod-
nak". A férfi kabátok pedig 
teljesen elsportosodtak ta-
valy óta. Bővül a bélés-vá-
laszték is: egyszínű selyem-
től a tarkakockás szövetig, 

— pátosz nélkül sokfélében válogathatnak a 
H vásárlók. A Vörös Október 
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Csendben, szerényen, de a 
nemzetközi piac szorító kö-
vetelésére — nagyon gyor-
san készítették el a Gyap-
júmosó és Szövőgyár szak-
emberei ú j ke lméjüke t a 
„Pátosz"-t. Bár a pátosz nem 
illik dicséretükhöz — a 
mindennapok teendőit lát ták 
el jól —, ám azért valamivel 
nagyobb hírverést csaphat-
tak volna munkájuknak, 
vagy legalábbis az eredmény-
nek. Ez az ú j szövet ugyanis 
megérdemli a f igyelmet Az 
idén 200 ezer négyzetmétert 
gyártanak belőle a belkeres-
kedelemnek, s 200 ezret a 
külkereskedőknek. Gyűrtele-
nítették, s — így mondják 
a szakemberek — hőrögzí-
tették, tehát a mosást is 
állja a „Pátoszból" készült 
leányka és női ruha, leány-
ka és fiú pantalló, zakó vo-
nala, és éle. Testvére a 
„Suma" még edzettebb anyag. 
Férfi és kamaszöltönyöknek 
feldolgozva kerül majd for-
galomba. 

A Magyar Posztó ú j női 
ruhaanyagának a „Lektor"-
nak összetétele 65 százalék 
polieszter és 35 százalék 
viscosa szál, s a keverék 
előnye, hogy a „Lektorból" 
készített ruha szebb esésű, 
lágy, simulékonyabb, és fé-
nye van, nem úgy mint a 
teljesen poli-szálból készített 
anyagoknak. A viscosa fel-
lazítja a műanyag merevsé-
gét, akár a gyapjú — a ruha 
mégis megtart ja a műanya-
gok nyújtotta valamennyi 
kedvező tulajdonságát: nem 
gyűrődik, mosható, gyorsan 
szárad. 

A műanyagból készült 
könnyű és vékony férfi öl-
tönyökhöz könyebb és fino-
mabb „kellékek" kellenek. A 
lenipar az év elején kezdte 
a felkészülést, s az elvállalt 
belkereskedelmi és konfek-
cióipari rendelések értelmé-
ben most ősszel meg kell 
kezdeniök a mérettartó, vé-
konyszálú bélésvásznak, az 
úgynevezett csúszásmentes 
lószőrsziták és a terylén öl-
tönyökhöz szükséges speciáli-
san könnyű kellékek szállí-
tását. 

Mini-kabát 
Itt a mini-kabát? Ügy. le-

het: igen. Igaz is, különben 
semmi értelme a mini-szok-
nyának. Mindenesetre a 
Május 1. Ruhagyár ú j őszi-
téli kollekciójában a női ka-

Ruhagyár őszi-téli kollek-
ciójához a textilgyárak nyúj-
totta teljes anyagválasztékot 
felhasználja: tiszta gyapjúból, 
a tiszta műanyagig, az ösz-
szes keverési varriációt 
Ezeket 150 különböző fazon-
ban hozza piacra a konzer-
vatív változattól a szuper-
modernig. Az uralkodó vo-
nal a karcsúsítás lesz, s ó 
örök szembenállás: amíg a 
nők ruhája „összemegy", a 
férfiak zakója 2—3 centivel 
megnyúlik. Az anyagok mé-
rettartóvá váltak, a divat 
egyre jobban elveszti ezt a 
tulajdonságát. 

Ketten vitatkoznak... 
Az ipar az idei nyáron 

több mint egymillió női és 
leányka ruhát adott a keres-
kedelemnek, a modellválasz-
ték is nagyobb volt, mint 
eddig bármikor. A kereske-
delem mégis elégedetlen a 
választékkal, sőt, valljuk 
meg: néha a vásárlók is azok 
voltak. Az ipar állítja, hogy 
a méretválasztékot kielégít-
hetnék, ha a kereskedelem 
rendelne, de nem rendel, 
mert szűk a raktárkapacitá-
sa. A kereskedelem állítja, 
hogy 750 millió forint érték-
ben többet kért az ipartól 
a tervezettnél, ezt a kérését 
azonban az ipar néhány 
cikkcsoportban nem teljesí-
tette. 

Nos, ha az ipar és a ke-
reskedelem vitatkozik, a har-
madik, a vevő, csak jóljár-
hat. Hiszen ez a vita azt bi-
zonyítja, hogy a termelés és 
az értékesítés szakemberei is 
ma már elsősorban a szük-
ségleteket ta r t ják szem előtt! 

G. F. 
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Szeptemberben a párt-
szervezetek vezető-
ségválasztó taggyűlé-

sei kétségkívül magukra 
vonták a figyelmet, a köz-
vélemény fókuszába állítot-
ták a párt politikáját, a 
kommunisták tevékenységét. 
Nincs ebben semmi túlzás. 
Az a tény, hogy Szegeden 
nem egy vállalatnál, intéz-
ményben a pártonkívüliek 
is érdeklődéssel várták, mi-
ről tárgyal, milyen döntése-
ket hoz a taggyűlés, arról 
tanúskodik: az MSZMP erős 
gyökeret eresztett a társa-
dalomban, s egy-egy mun-
kahelyen alapszervezeteinek 
döntésed is befolyásolják a 
termelést, az alkotást, az 
emberek magatar tásá t 

Lezárult a pártkongresz-
szus előkészítésének egy je-
lentős szakasza. A múlt hé-
ten a még hátralevő néhány 
alapszervezetben is megtar-
tották a taggyűlést, s ezzel 
Szegeden munkához láttak 
a felfrissült, tet tre kész, op-
timista pártvezetőségek. 
Minden okuk megvan a de-
rűlátásra, a nagyobb ambí-
cióra. Az üzemekben példá-
ul a kommunisták 90—95 
százaléka részt vett a tag-
gyűléseken, és a jelenlevők-
nek körülbelül egynegyede 
véleményt mondott a helyi 
pártmunkáról, a vezetőség 
tagjairól. Mindenütt csorbí-
tatlanul érvényesül a de-
mokrácia. A párttagságnak 
egy hónapnyi idő állt ren-
delkezésére ahhoz, hogy a 
jelölő bizottság tagjaival 
együtt mérlegre állítsa a 
pártti tkárt és külön-külön a 
vezetőség t ag ja i t A felüle-
tesség, a formalitás úgy-
szólván sehol sem érvénye-
sülhetett, mert a kommunis-
ták nem a javaslatok sze-
rint, hanem sa já t józan 
megítélésük ós tapasztala-
tuk alapján döntöttek. Aki 
nem állta ki a párttagiság 
kr i t iká já t aki iránt meg-
csappant a bizalom, azt leg-
többször nem is terjesztet-
ték a szeptemberi taggyűlés 
elé, annak a neve fel sem 
került a szavazólapokra. Ha 
mégis előfordult ilyen eset 
— például a konzervgyár-
ban —, akkor a jelölt kény-
telen volt tudomásul venni: 
a taggyűléstől utolsó lehe-
tőséget kapott arra, hogy 
magatartásbeli hibáitól meg-
szabaduljon. 

~~ lénkség és érdeklődés 
dominált az alapszer-
vezetek legfelsőbb fó-

rumain. Szó sem lehetett 
arról, hogy a kommunisták 
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csak rábólintottak volna a 
beszámolóra, vagy a veze-
tőségbe javasolt elvtársak-
ra. Mintegy ötven alapszer-
vezetben ú j párttitkárt, s 
közel 200 ú j vezetőségi ta-
got választottak. Volt aki 
maradni szeretett volna a 
megtisztelő funkcióban, de 
a taggyűlés visszavonta tő-
le a bizalmat. Az egyik párt-
titkártól a felettes szerv va-
lamilyen oknál fogva szaba-
dulni kívánt volna, vi-
szont a taggyűlés egyértel-
műen kiállt mellette. Az 
történt tehát, amit a kom-
munista közösség akart, a 
szubjektív megítélések ál-
talában háttérbe szorultak. 
A tényleges demokratizmus 
megnövelte a szavazatok ér-
tékét, s erős Impulzust adott 
az ú j vezetőségeknek. 

Akik most az alapszerve-
zetek élére kerültek, azok 
valóban a párttagság akara-
tából jutottak oda. Ez pe-
dig tanulásra, elvi szilárd-
ságra, s főleg az emberek 
problémáinak megértésére 
kötelez. Általános tapaszta-
lat szerint súlyosan esett 
latba a szakmai hozzáértés, 
vagyis annak az igénye, 
hogy a pártvezetőség tag-
jai méltó partnerei legye-
nek az igazgatóságnak. A 
közelgő ú j gazdasági mecha-
nizmus t á l á t már ezeken az 
alsófokú kommunista tar 
náoskozásokon is éreztette 
hatását, magasabbra emelte 
a mércéit. 

Csupán egyetlen szem-
pont előzte meg a 
szakmai hozzáértés 

követelményét: a dolgozó 
ember tisztelete. A kommu-
nisták — mintegy képvisel-
ve a pártonkívüliek törhe-
geit — elsősorban azt néz-
ték, hogy az ú j vezetőség 
tagjai szerény, mások gond-
ját-baját meghallgató, segí-
tőkész emberek legyenek. 
Ahol ez a jellemvonás hi-
ányzott valamelyik jelölt-
ből, ott egykettőre kihúz-
ták az illető nevét még ak-
kor is, ha egyébként kivá-
lóan értett a vállalat, in-
tézmény dolgaihoz. Érthető 
az ilyen disztmgválás. A 
pártszervezetet elsősorban 
nem a termelés mechaniz-
musa érdekli, hanem a 
munkásak egymáshoz való 
viszonya, hangulata, gondol-
kodása a termelés folyama-
tában, s ha ezek a viszo-

nyok megfelelőek, akkor a 
munka hatalmas lendítőivé 
válhatnak. 

A szeptemberi taggyűlések 
meggyőzték az ú jjá válat--
tofct vezetőségeket: érdemes 
teljes lendülettel dolgoz-
niok, hiszen munkájukra el-
engedhetetlenül szükség van 
az alapszervezetben és a vál-
lalatnál egyaránt A kom-
munistáknak nem közömbös, 
hogyan dolgozik a pártveze-
tőség Részükről a havon-
kénti taggyűléseken rend-
szeres ellenőrzés és értéke-
lés várható ezentúl is, te-
hát a megválasztották csak 
úgy lesznek képesek meg-
felelni a bizalomnak, ha be-
hatóan foglalkoznak az élet 
által felvetett kérdésekkel. 
A kórházi párttaggyűlés 
szünetében kiderült, hogy a 
nacionalizmus, a nyugati 
propaganda, az egzisztencia-
lista filozófia stb. hatása 
eléggé foglalkoztatja az or -
vosok és a személyzet egy 
részét, a beszámoló szarv-
ban megkerülte ezt a fontos 
problémát Nyilvánvaló, aa 
ú j pártvezetőségnek más-
képpen kell dolgoznia: nem 
szabad kitérnie a politikai 
kérdések dől , hanem hatá-
rozott választ kell adnia 
azokra. 

Néhány hónappal ez-
előtt még hallhattunk 
olyan véleményt, 

hogy a pártmunkának nincs 
elég becsülete. Nos, a szep-
temberi taggyűlések beszá-
molói, ezernyi felszólalója 
hangsúlyozta, hogy ezek el-
szórt, periférikus jelenségek. 
A pártszervezet nevelő 
munkáját , lendítő erejét, 
szervező- és kezdeményező-
készségét legtöbb helyen 
igénylik és meg is köszö-
nik a gazdasági vezetők. 
Nemcsak a kommunista 
kollektíva, hanem sok-sok 
pártonkívüli is számon tart-; 
ja az ú j pártvezeíoség mun-
ká já t — amelyet a IX. kong-
resszus konkrétan meghatá-
roz ma jd —, s kész részt 
vállalni annak nehezéből 
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Itt termett 
trópusi csemege 

Korábban már országos 
lapok is hírt adtak arról, 
hogy a szakemberek egy ú j 
trópusi csemegenövényt ho-
nosítottak meg, elsősorban a 
hazai tápszer- és édesipar 
számára. S főleg dunántúli 
tájakon máris elterjedten 
termelik a földi mandulát. 
Ize, cukor- és fehérjetar tal-
ma szinte teljes mértékben 
megegyezik a mogyoróéval. 
A cukrászatban azonban jól 
helyettesíti a diót is. Szege-
den elsőként a Felszabadulás 
Tsz-ben kezdték meg kísér-
leti termesztését, s láthatóan 
igen jó eredménnyel. Az egy 
holdnyi kísérleti ültetvény-
ről 15 mázsa termést várnak 
most. 

Jugoszláv jogászok Szegeden 
Az újvidéki egyetem és a 

József Attila Tudomány-
egyetem között ez évben kö-
tött egyezmény alapján hét-
főn Szegedre érkezett dr. 
Vladimír Kapor professzor, 
a jogi kar dékánja és dr. 
Gyetvai Károly, a polgári 
jogi tanszék professzora. A 

alatt a vendégek látogatást 
tesznek egyetemi intézetek-
ben ós előadásokat is tarta-
nak. 

Dr. Vladimir Kapor dé-
kán „A jugoszláv polgári 
jog új vonásai" címmel ok-
tóber 6-án délután 6 óra-
kor, dr. Gyetvai Károly pro-

vendégeket dr. Kemenes Bé- fesszor „A társastermelés és 
la, az Állam- és Jogtudomá- szervezeti társulás jogviszo-
nyti Kar dékánja fogadta és nyairól a jugoszláv mezönaz-
megbeszólést folytatott az daságban" címmel október 
egyezménnyel kapcsolatos 5-én déli 12 órakor tar t 
időszerű kérdésekről. Több- előadást az Állam- és Jog-
napos szegedi tartózkodásuk tudományi Kai- épületében. 

r 
JSE 

(Sornosrvlné felvétele) 

Képünkön: Sonkoly László, a tsz üzemegységvezetó 
mezőgazdásza bemutatja ennek a nálunk még ismeret-
len sásszerü növénynek a tisztított termését. Így nyer-
sen fogyasztva is igen ízletes. Amennyiben a szegedi 
cukrászok is sikerrel próbálják ki, úgy jövőre nagyobb 
területen foglalkoznak term esztésével. 
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