
VILÁG PROLETÁRJAI, Megérkeztek az első vendégek 
az MSZMP IX. kongresszusára 

Csütörtökön Budapestre Bizottság első titkára, to-
érkeztek a testvérpártok el- vábbá Georg Kwiatovsky, a 
ső küldöttségei, amelyek Központi Bizottság tagja ér-
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részt vesznek a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt IX. 
kongresszusán. 

Németország Kommunista 
Pártjának képviseletében 
Max Reimann, a Központi 

A pár tkon gresnziin tiszteletére: 

Versenyben a gyárkapun 
belül és kívül 

A tanácsi iparvállalatok 
idén már az „előmechaniz-
mus" szellemében végezhet-
ték munkájukat. A tíz-egy-
néhány korábbi mutatóból 
csak a hét legfontosabb ma-
radt számukra kőtelező: ez 
már a nagyobb önállóság 
útjait egyengette, s éreztet-
te is jótékony hatását az 
üzemekben. 

Már most, tíz hónap el-
teltével megállapítható, hogy 
eredményesen dolgoztak, 
nagy lépést tettek előre 
ezek a nem nagy kiterjedésű 
és létszámú, de fontos vál-
lalatok. Idén is nagyrészt 
a termelékenység emelése 
volt „aranyfedezet" a ter-
melésnövekedéshez. A ta-
rács ipari osztályának fel-
ügyelete alá tartozó könnyű-
ipari vállalatoknál 4,5 szá-
zalékkal, átlagban pedig 4,2-
del emelkedett ez a fontos 
és sok összetevőjű mutató; 
b 'így is egészében véve a 
termelésbővülés 77 százalé-
kát teszi ki. 

Ezen a téren már eddig 
Is születtek kiugró telje-
sítmények. A Fémfeldolgo-
zó és Finommechanikai Vál-
lalat például teljes egészé-
t en termelékenyebb munká-
ból növelte a termelést, s 
nem sokkal marad el tő-
le az Ecset- és Seprűgyár 
sem, ahol szintén jó, 93 szá-
Ealékos eredmény született. 

A szorgos munkán kívül 
eredménykulcs volt a követ-
kezetes műszaki fejlesztés, 
a számottevő gépesítés és 
egy sor sikeres üzemszerve-
zési intézkedés is. Mind-
ezekkel együtt hatott an-
nak a versenynek a len-
dülete, amelyet a IX. párt-
kongresszus tiszteletére in-
dítottak a tanácsi iparválla-
latok dolgozói, s ezen belül 
ezoknak a szocialista bri-
gádoknak a munkája, 
b melyek a gyári köznapok 
során szép példáit adták 
a hármas jelszó megvaló-
sításának. 

Az éves verseny válla-
lásait a pártkongresszus 
tiszteletére egész sor je-
lentős felajánlással toldot-
ták meg. Valamennyi ered-
mény létrejötténél a ver-
senymozgalom bábáskodott, 
amely az előző évekénél tar-
talmasabb lett, jobban konk-
retizálta az általános fel-
adatokat S éppen a célki-
tűzések pontos volta, az 
állandó értékelés, a legjobb 
dolgozók és módszerek nép-
szerűsítése, a versenyszel-
lem folytonos ébrentartá-
sa hozta meg a sikert 
Erősödött az újítómozga-
lom, csökkent a túlórák és 
balesetek száma, gazdasá-
gosabban dolgoztak, s min-
denütt a helyileg adott le-
hetőségek, tartalékok kihasz-
nálására törekedtek. A ter-
ir, elékenység növekedéséből 
tíz hónap alatt kilencmil-
lió forintnyi többletterme-

lés született a vállaló és 
teljesítő kedv eredménye-
ként. 

A verseny a gyárkapun 
belül és kívül egyszerre 
zajlik, a tanácsi vállalatok 
sorában hibapont nélkül 
vezet az Ecset- és Seprűgyár, 
messze megelőzve a je-
lenlegi második helyezett 
Fémfeldolgozó és Finomme-
chanikai Vállalatot A ki-
sebb termelési értéket hozó 
üzemek vetélkedésében a 
Magfeldolgozó és Vegyésze-
ti Vállalat a listavezető, de 
alig marad el tőle a Szege-
di Fodrász Vállalat. Az em-
lített üzemekben. de a 
nyomdában is példás a ver-
senynyilvánosság. 

A milliókat érő verseny-
mozgalom finise a mostani 
időszak; az ipari osztály de-
cember 15-én értékeli és 
jutalmazza a legjobbak 
munkáját A versenyben, 
az elsőségért és a kongresz-
szusi zászló megszerzéséért 
folyó lendületes munkában 
nagy érdemeket, megbecsü-
lést szereztek maguknak a 
szocialista munkacsapatok. 
ötvennyolc szocialista és 
negyvenhét, e címért küzdő 
brigád van a tanácsi válla-
latoknál, taglétszámuk köze-
líti az ezeret. S ez az „ez-
red", aminthogy első volt a 
felajánlások megtételében, a 
valóraváltásban is első ma-
radt 

A verseny kamatai 
a mezőgazdaságban 

A mezőgazdaságban is 
sok-sok millió forintnyi 
terven felüli új érték, több-
lettermés jelzi, mennyire 
komolyan és őszintén ké-
szülnek az emberek pártunk 
IX. kongresszusára. A Dél-
alföldi Mezőgazdasági Kí-
sérleti Intézet gazdaságá-
nak négy szocialista és 17 
más brigádja nevezett az 
év elején a kongresszusi 
versenybe. A 21 brigád 521 
tagja együttesen azt vállal-
ta, hogy 2 millió 258 ezer 
forinttal teljesítik túl a gaz-
daság éves termelési tervét. 
Ezzel szemben a legutóbbi 
értékelés alapján a kong-
resszusi verseny már 3 mil-
lió 944 ezer forint terven 
felüli jövedelmet mutat a 
gazdaság javára. Különösen 
a szőlészek jeleskedtek a 
versenyben. Az idei eszten-
dő sem kedvezett a szőlő-
termesztésre, mégis a szőlé-
szek a vállalásukban sze-
replő 908 mázsa helyett 5 
ezer 491 mázsával termesz-
tettek több szőlőt a terve-
zettnél. 

A sertéshizlalók szolidan. 
3 százalék anyagköltség-
csökkentést ígértek, s e vál-
lalást eddig kereken 10 szá-
zalékkal teljesítették túl. 
Ezek után érthető, hogy az 
igazgatóság 57 ezer forint 
jutalmat tűzött ki a verseny 
legjobbjai számára. 

A Kiskundorozsmai Gép-
javító Állomáson is kima-
gasló sikert hozott a kong-
resszusi munkaverseny. A 
traktoristák eredetileg az 
éves terv 3 százalékos túltel-
jesítését vállalták, a javítók 
pedig 2 százalék terven fe-
lüli bevételt ígértek. Két 
hónappal a határidő előtt 
azonban már 117,5 százalé-
kos éves tervteljesítésről ad-
hattak számot. Különösen 
az őszi munkák idején bon-

takozott ki nemes vetélkedés 
a traktoristák között A bri-
gádok versenyében Tóth 
József csapata 133,51 szá-
zalékos éves tervteljesítéssel 
viszi a pálmát. Nagy Jó-
zsef brigádja pedig 128,22 
százalékos eredménnyel sze-
rezte meg magának a má-
sodik helyet. A verseny 
mérlege az eredetileg vál-
lalt 386 ezer forint helyett 
máris félmilliót mutat 
Kiskundorozsmán. 

A balástyai Egyetértés Tsz 
gazdái ugyancsak arról érte-
sítették a minap a szegedi 
járási párt-végrehajtóbizott-
ságot, hogy vállalásaikat 
minden vonatkozásban tel-
jesítették. Késedelem nél-
kül és jó minőségben fe-
jezték be a betakarítást, ve-
tést, ugyanakkor valameny-
nyi növényféleségből na-
gyobb termést takarítottak 
be a tervezettnél. Fűszer-
paprikából például 923 má-
zsával termeltek többet, a 
burgonyatermesztésben 24 
százalékot mutat a tervtúl-
teljesítés mértéke. 

ENSZ-határozat, 
magyar kezdeményezésre 

Az E^esült Nemzetek 
Szervezetének politikai bi-
zottsága magyar kezdemé-
nyezésre szerdán határozatot 
hozott a vegyi és baktérium-
fegyverek alkalmazásának el-
ítéléséről. Az új határozat 
minden országot felhív arra, 
hogy csatlakozzék az Ilyen 
fegyverek alkalmazását el-
tiltó 1925. évi genfi jegyző-
könyvhöz. 

A szerdai ülésen az Egye-
sült Államok küldöttsége is-
mét több módosítást terjesz-
tett elő, s a többi között azt 
akarta elérni, hogy ne fog-
lalják bele a határozat szö-
vegébe a csatlakozásra vo-
natkozó felhívást. Mint is-
meretes. az Egyesült Államok 
mindmáig nem írta alá a 
mérges gazok használatát el-
tiltó genfi jegyzőkönyvet 
Csatorday Károly nagykö-
vet hazánk állandó ENSZ-
képviselője ezzel kapcsolat-
ban rámutatott, az amerikai 
javaslatok célja a fontos ha-
tározat eredményességének 
gyengítése. 

A politikai bizottság előbb 
csekély többséggel elfogadta 
az Egyesült Államok kül-
döttségének néhány módosító 
javaslatát. William C. Fosber 
amerikai delegátus viszont 
bejelentette, hogy az USA „a 
kompromisszum érdekében" 
eláll eredeti tervétől s haj-
landó elfogadni a határozat 
részeként a csatlakozásra 
vonatkozó felhívást. Ezt kö-
vetően a bizottság elfogadta 
a határozattervezetet, ame-
lyet Magyarországon kívül 
Burundi, az Egyesült Arab 
Köztársaság, Felső-Volta, 
Guinea, Mauritania, Szomá-
lia, Tanzánia és Uganda ter-
jesztett elő. 

Az új határozat utal arra, 
hogy a vegyi és baktérium-
fegyverek kérdésével a ti-
zennyolchatalmd leszerelési 
bizottság is foglalkozik. Ros-
csdn szovjet küldött ezzel 
kaocso'atban leszögezte, hogy 
a bizottság előtt összetett le-
szerelési javaslatok vannak, 
így az ENSZ-nek külön is 
foglalkoznia kell a vegyi és 
baktérium-fegyverek problé-
májával. 

A határozat elítél minden 
olyan akciót, amely ellenté-
tes a mérgesgázok és egyéb 
vegyi fegyverek alkalmazá-
sát eltiltó, 1925. június l?-i 
genfi jeffvzőköny szellemével. 

Az ENSZ-közgyűlés politi-
kai bizottságában szerdán a 
vegyi- és bakteriológiai had-
viseléssel kapcsolatos ma-
gyar javaálat mellett két 
másik javaslatot is elfogad-
tak. Az egyik felszólítja U 
Thant ENSZ-főtitkárt, hogy 
készítsen jelentést az atom-
fegyverek esetleges felhasz-
nálásának következményei-
ről, valamint a fegyverkezé&i 
verseny folytatásának kihít-
tásairóL Másik határozati ja-
vaslat indítványozza, hogy 
a tizennyólchatalmi genfi 
leszerelési értekezlet a lehe-
tő leghamarabb folytassa 
munkáját. Az értekezlet elő-
reláthatólag 1967. januárjá-
ban ül ismét össze. 

kezett a magyar fővárosba. 
A vendégeket a Ferihegyi 
repülőtéren Nemes Dezső, a 
Politikai Bizottság tagja és 
Dabrónaki Gyula, a Köz-
ponti Bizottság tagja fogad-
ta. 

Egy másik repülőgéppel 
több északi ország pártkül-
döttsége jött Magyarország-
ra. A Finn Kommunista 
Pártot Anna Liisa Hyvönen, 
a Politikai Bizottság tagja 
és Kaarlo Tammela, a 
Központi Bizottság tagja; a 
Dán Kommunista Pártot 
Paul Thomsen, a Politikai 
Bizottság tagja és Vesti An-
dersen, a Központi Bizott-
ság tagja; a Norvég Kom-
munista Pártot Eivind Wik, 
a párt titkárságának tagja; 
Svédország Kommunista 
Pártját Hennlng Nilsson, a 
Politikai Bizottság tagja; az 
Izlandi Szocialista Egység-
pártot Kristinn Andersson, 
a Központi Bizottság tagja 
képviselt 

Portugália Kommunista 
Pártjának küldötteként An-
tonio Ramos, a Központi 
Bizottság tagja érkezett ha-
zánkba. (MTI) 

Újabb milliók ér-
és belvízvédelemre 

Az ár- és belvízvédelem-
re, új műtárgyak elhelye-
zésére, korszerű berendezé-
sekre kifejezetten Szegedet 
és a szegedi járás területét 
érintően több mint 12 mil-
lió forintot fordított az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóság, az újonnan létreho-
zott főépítésvezetőség köz-
reműködésével. Kiépült a 
percsorai belvízelvezető 
rendszer, amely közvetlenül 
érinti Sövényháza, Baks és 
Dóc területét. A tíz évvel 
ezelőtt megépített szivaty-
tyútelephez mintegy 8—10 
kilométer hosszú főcsatornát 
kapcsoltak a szükséges mű-
tárgyakkal. Egy öntözési fő-
mű létrehozásával pedig le-
hetőség nyílt a réti gazdál-
kodás jobbá tételére. A 
munkák utolsó részével ez 
év végére készen lesznek E 
kombinált kivitélezésre 
mintegy 5 millió forintot 
fordítottak — tájékoztatta 
lapunkat Forgó László, az 
igazgatóság vezetője. 

Szeged árvízvédelmi biz-
tonságát szolgáló tevékeny-
ség volt a két mindszenti 
komp között a levelényi töl-
tés megerősítése két és fél 
kilométer hosszan. Ennél a 
munkánál mintegy 80 ezer 
köbméter földet mozgattak 
meg, s az úgynevezett men-
tett oldali részt úgy képez-

KGSTülésszak 
az atomenergia felhasználásáról 

Alma-Atában — Kazahsz-
tán fővárosában — csütörtö-
kön megnyílt az atomener-
gia békés célú felhasználá-
sával foglalkozó KGST ál-
landó bizottság 11. üléssza-
Jta. Az ülésszakon foglal-

koznak a KGST-tagállamok 
együttműködésének kérdé-
seivel a reaktortudomány és 
technika, az atomenergia, az 
izotópok és az atomsugarak 
békés célokra való felhasz-
nálásának területén. 

Bevonuló 

fialatok 

fLiebmann 3. felv.i 
Szegeden tegnap, csütörtökön reggel több száz 18—20 éves 
bevonuló sorköteles fiatal töltötte meg a MÁV Petőfi 
Sándor művelődési otthonának nagytermét. Valameny-
nyien pontosan érkeztek, katonásan, a behívóparancs sze-
rint. Néphadseregünk tisztjei szeretettel fogadták, kö-
szöntötték a fiatalokat, akik a megye különböző helysé-
geiből vonultak be. A fiatalok megismerkedtek a kato-
naélettel, a korszerű fegyverekkel, s bizonyosan híven 
teljesítik kötelességüket. Képünkön: az elutazás előtti 

percek a rokonok, ismerősök körében 

ték ki, hogy azon gépesített 
legelőgazdálkodást is lehf s-
sen folytatni. Az ezekre for-
dított költség 3 és fél mil-
lió forint 

Petőfitelepet teljes mó* 
tékben mentesítették a bel-
víztől azzal, hogy a szillér-
baktói főcsatornát kiköti r-
ták a tápéi szivattyútelep i öl 
a hódmezővásárhelyi műúig 
és azon két fontos műtá -
gyat helyeztek el; egyet a 
Szilléri sugárút alatt, a 
másikat ugyancsak Petöfite-
lep érintésével, 800 ezer f >-
rint ráfordítással. Ennél a 
pontnál további munkála-
tok válnak szükségessé, 
hogy az algyői térségben az 
olajkutatás zavartalanságát 
biztosítani lehessen a fellé-
pő belvíztől. Az úgynevezt tt 
Pörös-ért kell szabályozni a 
vesszősi szivattyútelep fö-
lé. Várhatóan ez a munka 
mintegy 3—4 millió forint 
ráfordítását igényli. Szolgál-
ná ez az anyagi ráfordítás 
azt is, hogy a szegedi Fel-
szabadulás Tsz területét se 
fenyegesse belvíz. 

Szegedet érintően az ár-
vízvédelmi töltések fenntar-
tására, megerősítésére I mil-
lió forintot fordított az 
igazgatóság. A 2-es védvo-
nalon, az algyői területen 
kiépítettek 3 kilométer hoss-
szan egy szorító gátat. Ma-
gas tiszai vízállásnál ezen a 
részen a sűrűn fakadó vi-
zek elhárítása okozott ed-
dig gondot. A Tisza—Maros 
szögben a Szőreg, Deszk és 
Kübekházát összekötő főcsa-
torna korszerűsítése 600 
ezer forintba került, s e 
munka befejezése különösen 
a kübekházi Sarló-Kalaoárs 
Tsz belvízvédelmét segíti 
Tiszaszigeten most folyik 
két csatorna korszerűsítés* 
a réti területeken, és elké-
szítettek egy töltésm°nti 
szorítógátat is. A belvíz 
gyorsabb elvezetését, lefo-
lyását gyorsítja a subasa-
matyéri összekötő csatorna 
üzembe helyezése, mintegy 
300 ezer forint ráfordítá-
sával. Ez az összekötő csa-
torna a dorozsmai, dorna-
széki területek vizét szállít 
ja tovább. 

A Maros folyamszabálvo-
zésára 400 ezer forintot for 
dítottak az idén, és folytat-
ták a Sárga-üdülőtelep part-
biztosításának munkálatait 
E 600 ezer forintot érő mun-
kát másfél hónappal a ki-
tűzött határidő előtt fejez-
ték be. 

Az idén került sor közös 
munkára a jugoszláv víz-
ügyi szervekkel is. Ez a Ti-
sza hossz- és keresztszelvé-
nyének felmérése volt a 
Boszorkányszigettől lefelé a 
horgosi martonosi rétig. Az 
egyre élénkülő tiszai haj® 
forgalom biztonságát segítik 
•elő • közös munkával. 


