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JFlcíl izájntiuikbái: 
Az atomsorompó kérdése 

az ENSZ-bizottság előtt 

Új menzát kap a 3ATE 

A költők felelősségéről 

Befejezés előtt a szüret 

A pártkongresszus tiszteletére 

Milliós megtakarítások, 
több termék exportra! 

Az MSZMP IX. kongresz-
szusa közeledtével mind 
több és több üzemben ér-
tékelik a munkaverseny-
eredményeket Számiba ve-
szik a dolgozók közel há-
romnegyed éves áldozatkész 
munkáját, azt, hogy ígére-
teikből mit váltottak ed-
dig valóra. 

T e r m e l é k e n y e b b e n 
A fiatal szegedi Ipari 

üzemek közül talán a ká-
belgyár fejlődik, terebélye-
sedik leggyorsabb ütemben. 
Szinte naponta érkeznek hí-
rek új gépekről, gyártmá-
nyokról, sőt működésbe lé-
pő üzemrészekről. A ká-
belgyárban egy időben épít-
keznek, fejlesztenek és dol-
goznak. A munkásság ezt az 
összetett feladatot kitűnően 
megoldja, s ez érződák a 
kongresszusi munkaverseny 
eredményeiben is. 

A dolgozók a termelést 
szorosan érintő brigád- és 
egyéni felajánlásokat tettek. 
Nevezetesen a termelékeny-
ség emelését, az anyagtaka-
rékosság növelését, és az 
igazolatlanul mulasztott na-
pok. valamint a balesetek 
számának csökkentését 

Az ígéreteket betartották, 
a kábelgyár sikerrel oldotta 
meg bonyolult termelési 
feladatait A kongresszusi 
verseny vállalásaival terme-
lékenyebb lett a munka, s 

ez majdnecn 3 millió forin-
tot hozott az üzemnek. 100 
ezer forint import PVC-t 
eredményezték az anyagta-
karékossági vállalások. 

Nőtt a fegyelem 

Legfigyelemre méltóbb 
mégis a balesetek és az iga-
zolatlanul mulasztott na-
pok csökkentésében elért 
eredmény. 

1965-ben Igen sok baleset 
törtónt a kábelgyárban. El-
sősorban a dolgozók figyel-
metlenségéből, a munkavé-
delmi szabályok, előírások 
megszegéséből következtek 
be. Idén azonban változott 
a helyzet. Okulva aiz elmúlt 
év tanulságaiból, szigorúb-
ban jártak el a magukban 
kárt tevő gondatlanokkal, 
figyelmetlenkedőkkel szem-
ben, valamennyi balesetet 
— tekintet nélkül arra, hogy 
kisebb, vagy nagyobb volt 
az — alaposan kivizsgáltak, 
kiderítették az előidéző oko-
kat. Az eredmény: közel 50 
százalékkal csökkent a bal-
esetek miatt kiesett napok 
száma! 

1966 elején ugyanaz Jel-
lemezte a mulasztásokat is. 
Ma szinte 180 fokon for-
dulat észlelhető: közel 40 
százalékos javulást állapítot-
tak meg a kiértékeléseknél. 

Épül az Alföldi Porcelángyár 

Ahogy a kábelgyárban 
mondják, a kongresszusi 
versenyben összekovácsoló-
dott a munkáskollektíva, a 
fegyelmezetleneket elsősor-
ban dolgozó társaik nevel-
ték a rendre. 

Export fogók 

A kábelgyár szomszédsá-
gában egy, az öreg beren-
dezéseivel fiatalosan dolgozó 
üzem, a kéziszerszámgyár 
áll. A számtalan országba 
exportált, jó minőségű fo-
gók első világháború előtt 
született munkagépeken ké-
szülnek. A kéziszerszámgyá-
riak feladata tehát nem ki-
sebb, mint a kábel gyáriaké. 
A kongresszusi vállalások-
ban mégis 100 ezer fogóval 
többet ígértek terven fe-
lül, majdnem teljes egészé-
ben exportra. A vállalás fi-
gyelembevételével szabták 
meg, szervezték az üzemré-
szek tevékenységét. Célsze-
rűbben osztották él a fel-
adatokat és így sikerülhe-
tett, hogy szeptember 31-ig 
már 65 ezer egyetemes fo-
gót sikerült jó minőségben 
elkészíteni. 

A jelentős munkasiker 
mellett a balesetek csökken-
tésére itt is nagy gondot 
fordítottak. Nem eredmény-
telenül, a múlt évhez vi-
szonyítva közel 40 százalék-
kal csökkent a balesetek 
miatt kiesett napok száma. 

Erösödö brigádmozgalom 
Az eredmények két for-

rásból származnak. A dolgo-
zók lelkesedéséből, áldozat-
készségéből és az állandóan 
erősödő brigád-mozgalom-
ból. 

A kábelgyárban például 
egy év alatt 26-ről 40-re 
emelkedett a szocialista cí-
mért küzdő munkásikollektí-
vák száma. A kéziszerszám-
gyárban jelenleg 11 brigád, 
100 fővel dolgozik. Ez azt 
jelenti, hogy az üzemben 
dolgozók egyharmada aktí-
van bekapcsolódott a bri-
gád mozgalomba. 

A számok azon ban még-
sem mondanak el mindent. 
Változás történt a brigádon 
belüli viszonyban is, a dol-
gozó emberek nemcsak a 
munkában, hanem a hétköz-
napi életükben is közelebb 
kerültek egymáshoz. A kö-
zös célok, a szoros összetar-
tozás érzése, a kollektív vál-
lalások megsokszorozták azt 
az erőt, amely ilyen kima-
gasló eredményeket szült a 
kongresszusi versenyben. 

M:. L 

(MTI Foto — Tóth Béla felvételei 

Hódmezővásárhelyen épül az Alföldi Porcelángyár, főbb 
mini félmilliárdos beruházással. A hatalmas üzemben 
már megkezdték a gépek szerelését. Képünkön: a nyers-

anyagtároló -csarnok 

Megemlékezés 
az ENSZ napjáról 

A Magyar ENSZ Társaság 
elnöksége kedden a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak klubjában ünnepi ülé-
sen emlékezett meg az Egye-
sült Nemzetek Szervezete 
megalakulásának 21. évfor-
dulójáról. Dr. Mihdlyfi Ernő, 
a társaság elnöke üdvözölte 
a megjelenteket, majd dr. 
Hajdú Gyula tanszókvezető 
egyetemi tanár, méltatta az 
évforduló jelentőségét, s 
vonta meg az ENSZ immár 
több mint két évtizedes te-
vékenyeégének mérlegét 

Ezután Komját Irén, a 
Magyar ENSZ Társaság fő-
titkára számolt be az ENSZ 
társaságok világszövetségé-
nek 20. közgyűléséről. El-
mondta, hogy o vietnami 
háború árnyékában ellent-
mondásokkal terhes minden 
eddiginél viharosabb tanács-
kozás zajlott le Nizzában. 
Sajnálatos hidegháborús mes-
terkedések akadályozták a 
napirendre tűzött kérdések 
alkotó megvitatását, a jobb 
megértést a közeledést 
(MTI) 

Megjutalmazzák a legjobb 
tanácsi vállalatokat 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága kedden 
tartott ülésén — a többi kö-
zött — elfogadta a megyei 
munkaügyi osztály és az 
SZMT közgazdasági bizott-
sága együttes előterjesztését 
a kongresszusi munkaver-
senyben legjobb eredményt 
elérő tanácsi — ipari és szol-
gáltató — vállalatok pénz-
beli jutalmazására. 

A tanácsi vállalatoknál is 
szocialista munkaverseny 

folyik, s a vállalatok a IX. 
pártkongresszus tiszteletére 
többletfelajánlásokat tettek. 
Ezért 1967. április 4-e alkal-
mából 50 ezer forint pénz-
jutalmat osztanak ki a kong-
resszusi munkaversenyben 
legjobb eredményt elérő vál-
lalatoknak. 

A jutalmazás feltételeit 
három kategóriában állapí-
tották meg. Az I. kategóriá-

A megye/ tanács 
vb ülése 

ban az élüzem szintet, a II.-
ban a vállalati munkaver-
seny feltételeit, a Ill.-ban a 
tervüket legjobban teljesítő 
vállalatok 1. és 2. helyezett-
jeit jutalmazzák. Minden ka-
tegóriánál figyelembe ve-
szik a megyei pártbizottság 
január 28-i, illetve az SZMT 
elnöksége január 21-i állás-
foglalásában meghatározott 
feltételek teljesítését is. A 
jutalom összege kategórián-
ként 20 ezer, 17,5 ezer, illet-
vet 12,5 ezer forint. 

Kategóriánként 2 vállala-
tot jutalmaznak: 

az első helyezett a kitűzött 
összeg 65, a második pedig 
35 százalékát kapja. 

Megvitatta a végrehajtó 

bízottság — a megyei szak-
igazgatási szervek vezetőinek 
részvételével — a Csongrád 
megyei Népi Ellenőrzési Bi-
zottság és a megyei tanács 
vb-titkársága együttes jelen-
tését is, mely a közérdekű 
bejelentések és panaszok, va-
lamint 

az államigazgatási pana-
szok intézésének módját 
elemezte, 
A múlt évben — a vb ii»-

tézkedésére — egységes nyil-
vántartási és ellenőrzési 
rendszert vezettek be. Ennek 
aíapján a tanacsi szervek ne-
gyedévenként rendszeresen 
értékelik a tanácsi appará-
tus ügyintéző tevékenysége 
keretében a közérdekű beje-
lentések és panaszok intézé-
sét is. így lényeges fej lődé-
ről, a bejelentések, panaszok 
jobb elintézéséről számolha-
tott be a jelentés. 

Erdősítenek a t s z - e k 
Novemberben összeül a városi tanács 

Tegnap tartott ülésén Sze-
ged m. j. városi tanácsának 
végrehajtó bizottsága részle-
tesen meglátatta az egész-
ségügyi állandó bizottság 
előterjesztését a város köz-
egészségügyi helyzetéről. Az 
előterjesztést a vb tagjai ál-
tal javasolt kiegészítéssel 
bővítve majd a decemben 
tanácsülés fogja megtár-
gyalni. 

Ezután határozatban enge-
délyezte a vb a Felszabadu-
lás és az Oj Élet Termelő-
szövetkezetek erdőtelepítési 
tervét Ennek megfelelően 
az országos fásítási program 
keretében 

az Ű.) Élet 19, a Felszaba-
dulás pedig 34 kataszter! 
holdon végez erdősítést a 
sándorfalvi út menti terü-
leten. 

A városi tanács 
| vb ülése 

Ugyancsak határozatban 
állapította. meg a vb, hogy 

a városi szociális otthon 
50 férőhellyel való bővíté-
sére mér a jelenlegi ötéves 
terv Időszakában lehető-
ség van. 

Ezért utasította az egész-
ségügyi és a tervosztályt 
hogy javaslatukat a jövő év-
ben, az 1968. évi tervnek ké-
szítése előtt terjesszék a vég-
rehajtóbizottság elé. 

A vb határozati javaslatot 
készített a tanács elé a köz-
ponti községfeilesztési alap 
költségvetésének módosításá-
ról. E szerint 

a bevételek megfelelő nö-
velésével 

a petőfi telepi szociális o*-
hon részleges felújítására a 
Vedres utcai gyógyszerár 
énületének gyerrpekszakív o-
delés céliára való átalakttá-
sára, a .Partizán utcai fc X-
csőde belú jítására, kórh izí 
műszerek beszerzésére, a 
Marx téri piac tervezési 
költségeinek kiegészítés: re 
és a Kisstadion bővítésé-el 
kapcsolatos kisajátításokra 
összesen 442 ezer forint ki-
adást állapított meg. 

A vb végül határoza'ot 
hozott arra, hogy 

november 11-re rendkívüli 
tanácsülést hívnak össze 

a jövő évi, illetve a harn a-
dik ötéves tervidőszak vái ou 
si, községfejlesztési és költ-
ségvetési terveinek megtár-
gyalására. 

Maqyar delegáció 
az UNESCO közgyűlésén 

Kedden Párizsban meg-
nyílt az UNESCO 14. köz-
gyűlése. A közgyűlésen rész-
vevő magyar küldötteéget dr. 
Rosta Endre, a Kulturális 
Kapcsolatok Intézete ügyve-
zető elnöke vezeti. A kül-
döttség tagjai: dr. Jóboru 
Magda nagykövet, a Magyar 
Népköztársaság állandó 

UNESCO képviselője, dr. 

Magyar-francia egyezmény 
A magyar—francia kultu-

rális vegyesbizottság 1966. 
július 28-án1 kötött kulturá-
lis, valamint műszaki és 
tudományos együttműködési 
egyezménynek megfelelően 
október 17—21 között Pá-
rizsban ülésezett. A bizottság 
kidolgozta a két ország kul-
turális. tudományos és mű-
szaki együttműködési prog-
ramját az 1967—68-as évek-
re. A magyar küldöttséget 
dr. Rosta Endre, a Kulturá-
lis Kapcsolatok Intézetének 
ügyvezető elnöke, a francia 
küldöttséget Jean Basdevant, 
a francia Külügyminiszté-
rium kulturális és műszaki 
főosztályának igazgatója ve-
zette. A szívélyes légkörben 
lefolyt tanácskozáson meg-
elégedéssel állapították meg 
az eddigi cserék eredményes-

ségét és elhatározták, hogy 
ezeket a jövőben fejlesztik. 

A kulturális munkatervben 
a többi között előírták az 
egyetemi cserék fejlesztését, 
magyar etnográfiai kiállítás 
megrendezését Párizsban, 
francia grafikai kiállítás ren-
dezését Budapesten és a rá-
dió-énekkarok cseréjét. Terv-
bevették a kiadói tevékeny-
ség fokozását is. A most első 
ízben kidolgozott műszaki-
tudományos munkaterv elő-
irányozza rendszeres tudo-
mányos és műszaki kapcso-
latok létesítését, valamint a 
két ország ál^l közösen 
megállapított szektorokban 
ösztöndíjasok és küldöttsé-
gek cseréjét A két fél elha-
tározta, hogy ez év végéig 
francia műszaki dokumentá-
ciós központot nyitnak Buda-
pesten. (MTI) 

Szabó Imre akadémikus, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia főtitkár-helyettese, dr. 
Malter Sándor, a magyar 
UNESCO bizottság fótitkára 
és Zádor Endre, a külügy-
minisztérium csoportvezetője. 
A közgyűlés napirendjén 
szerepel többék között a 
szervezet 1967—1968. évi 
programjának és költségve-
tésének megvitatása. (MTI) 

Hold körüli 
pályán 

a Luna—12 
Az AFP és az AP jeler W 

gyorshírben: az angliai Jol-
relí Bank csillagászati ob-
szervatórium kedden este kö-
zölte, hogy a szombaton fel-
bocsátott Luna—12 szovjot 
automatikus űrállomás ma-
gyar idő szerint 21.47 órakor 
holdkörüli pályára tért. 

Lövell professzor, az ob-
szervatórium igazgatója kö-
zölte még, hogy 19 órától 
kezdve vették az űrállomás 
jeizéseit. (MTI) 

(Kádiótelefoto — M 7 I Külföld) KéoszoleálaB 

Tüntetés Manilában i 
és a többi k o r m á n y f ő szál láshelye előtt a rendőrük brutá l isan 
letepernek esy tüntetőt . A mani la i hadi tanácsról lapunk 2. o k 
dalán közlünk cikket . 


