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íiiif a CSIP 
elnökségének üléséről 

A KGST 
VB ülése 

A szovjet fővárosban ked-
den reggel megnyílt a Köl-
csönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa Végrehajtó Bizottsá-
gának 35. ülése. A Végrehaj-
tó Bizottság megvitat ja a 
gazdasági és tudományos-
műszaki együttműködés kér-
dése i t 

A tanácskozáson részt 
vesznek: Tano Colov bolgár, 
Frantisek Hamouz csehszlo-
vák, Piotr Jaroszewicz len-
gyel, Apró Antal magyar és 
D. Gombozsjv mongol mi-
niszterelnök-helyettes, to-

vábbá Gerhard Weiss, az 
NDK miniszterelnök-helyet-
tese, Gheorghe Radulescu 

román és Mihail Leszecsko 
szovjet miniszterelnök-he-
lyettes. 

Az ülésen Apró Antal, 
Magyarország képviselője el-
nököl. (MTI) 

Román 
pártmunkás-
küldöttség 
hazánkban 

Simion Dobrovicinek, a 
Román Kommunista Párt 
Vrancea megyei bizottsága 
első t i tkárának vezetésével 
román pártmunkás-küldött-
ség érkezett hazánkba mező-
gazdasági tapasztalataink ta-
nulmányozására. A küldött-
séget Bálint József, az 
MSZMP KB osztályvezetője 
fogadta a Ferihegyi repülő-
téren. 

^Kedvező tapasztalatok 
a „44 órás" gyárakban 

Sajtó-
tájékoztató 
Vietnamról 

Hoang Luong, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
budapesti nagykövete a genfi 
egyezmény aláírásának 14. 
évfordulója alkalmából ked-
den sajtótájékoztatót tartott 
a nagykövetségen. Rámuta-
tott, hogy az Egyesült Álla-
mok a genfi egyezményt dur-
ván megszegi. Létrehozta az 
úgynevezett délkelet-ázsiai 
védelmi blokkot, a SEATO-t. 
Vietnam kettéosztottságának 
állandósítására Dél-Viétna-
mot új t ípusú gyarmattá és 
amerikai támaszponttá igyek-
szik változtatni. A nagykövet 
ezután az amerikaiaknak a 
vietnami háborúban elszen-
vedett veszteségeiről szólt. 

UHESCO-
konferencia 

Kedden a Magyar Tudo-
mányos Akadémián megkez-
dődött az UNESCO négyna-

pos konferenciája, amelyen az 
iskolánkívüli művelődés cél-
jait szolgáló kulturális köz-
pontok — művelődési házak, 
ifjúsági klubok — fej-
lesztését, más kulturális és 
nevelési intézményekhez 
fűződő kapcsolatait és az 
egyes országok kulturális 
politikájában betöltött szere-
pét v i ta t ják meg. 

A munkaidő csökkentése 
valamilyen formában min-
denkit érint és érdekel. Az 
első lépések után egyre több 
szegedi és Csongrád megyei 
vállalatnál rövidítik a dol-
gozók heti munkaidejét 44 
órára. Az elsők között ve-
zették be a Minőségi Cipő-
gyár szegedi gyárában, a 
Szegedi Autóközlekedési 
Vállalatnál és a Budapesti 
Mezőgazdasági Gépgyár ma-
kói gyárában. Az elmúlt hat 
hónap elegendőnek bizonyult 
arra, hogy megfelelő tapasz-
talatokat szerezzenek. E ta-
pasztala tokról nyújtottak tá-
jékoztatást az említett gyá-
rak igazgatói és szakszerve-
zeti titkárai az SZMT elnök-
ségének tegnapi, keddi ülé-
sén. 

Nagyobb 
teljesítés 

A Minőségi Cipőgyár szá-
mára komoly feladatot adtak 
erre az esztendőre: az adott 
termelési kapacitással 12 
százalékos termelékenység 
növekedését. Azzal a céllal 
tették ezt, hogy a munkaidő 
rövidítése eleve 8 százalékot 
követel, míg a normális fel-
fu tás 4 százalékot. A szegedi 
gyár dicséretére legyen 
mondva: vállalta a termelés 
emelésének és a munkaidő 
csökkentésének együttes 
végrehajtását . 

Az elmúlt hat hónap bizo-
nyította, hogy különösebb 
probléma nem volt. A napi 
termelés mennyiségét a múlt 
évi 3600 párról 4200 párra 
emelték, tehát a munkaidő 
csökkentéssel egyidőben 16,7 
százalékkal nőtt a termelés, 
sőt hamarosan, szeptember 
elsejétől naponta ötezer pár 
cipőt készítenek a szegedi 
gyárban. 

A cipőgyáriak keresetéről 
csupán annyit, hogy az óra-
béreket emelték ugyan 7 fo-
rint 54 fillérről 8 forint 5 
fillére, de az átlagkeresetek, 
a havi jövedelem mindössze 
0,3 százalékkal (öt fillérrel) 
emelkedett. Ennek egyik oka 
az alacsony teljesítmények-
ben van, mert sokan nem 
érik el a 100 százalékot. Hogy 
miért nem? Azért, mert az 
elmúlt hónapokban 122 ú j 

dolgozót veitek fel, akik még 
nem szerezték meg a kellő 
gyakorlatot. 

Műszaki 
fejlesztéssel 

A Szegedi Autójavító Vál-
lalat elsősorban műszaki fe j -
lesztéssel teremtette meg a 
feltételeket. Felettes szervük 
2 millió forintot biztosított 
ú j gépek vásárlására, de a 
vállalat is hozzájárult a fe j -
lesztéshez negyedmillióval. 

A munkaidő csökkentését 
nem követte a termelés vagy 
a keresetek csökkenése. Az 
elmúlt esztendő első félévé-
hez viszonyítva az idei ha-
sonló időszakban a termelé-
kenység 14,8 százalékkal 
emelkedett. A munkások ha-
vi átlagos keresete 1780 fo-
rintról 1830 forintra nőtt. 
Különösen a dolgozók lelke-
sedése segített még sokat. 

A hiba máshol van 
A BMG makói gyárában 

az az eltérés, hogy ott hétfőre 
tették a „szabadszombatot". 
A makói üzem nem tud any-
nyi jót elmondani, mint a 
két szegedi. Az elmúlt hóna-
pokban visszaesett a ter-
melés és ezzel együtt a dol-
gozók keresete is. A félév 
átlagában alig emelkedett 
valamit a munkások átlagos 
jövedelme: a tavalyi idő-
szakban (hat hónap alatt) 
10 569 forintot, az idén pedig 
10 623 forintot kerestek. 

A visszaesést elsősorban 
anyaghiánnyal és a munkás-
állományba került ipari ta-
nulók alacsony teljesítmé-
nyével magyarázzák. 

Húszezer dolgozó 
A három említett vállala-

tot többen követték az év 
elején, s jelenleg már 19 
üzemben, vállalatnál dolgoz-
nak rövidebb munkaidővel. 
A július elsején bevezetett 
rövidítés a teljes létszámot 
érintette a szegedi kábelmű-
vekben, a vasöntödében, a 
hajójavítóban, az EMERGÉ 
Gumigyárban, a szegedi bú-
torgyárban, a megyei ta la j -
erőgazdálkodási vállalatnál, 
a vásárhelyi mérleggyárban 

Rendelet az építtetők 
védelmére 

A lakosság részére végzett építőipari munkák áráról 
és állami árkiegészítéséről korábban kiadott rendelet 
végrehajtásának egységes értelmezésére és végrehajtá-
sára az Országos Anyag- és Árhivatallal egyetértésben 
közös közleményt adott ki most az Építésügyi és Város-
fejlesztési Minisztérium és a Pénzügy-minisztérium. A 
tájékoztató alapján lakossági munkának kell tekinteni 
és állami árkiegészítést kell nyújtani az Országos Taka-
rékpénztár beruházásában értékesítés céljára épülő, de 
öröklakásnak nem minősülő lakóházak után is. Azonos 
elbírálás alá kerülnek az emeletráépítéssel, vagy tetőtér-
beépítéssel személyi tulajdonba kerülő lakások is, ha az 
épület nincs állami tulajdonban, vagy vegyes tulajdon 
esetén az ötven százalékot nem haladja meg az állami 
tulajdon aránya. 

Kimondja a közelmény, hogy az állami hozzájárulás 
arányos részének kiszámításában figyelembe kell venni 
annak az anyagnak az értékét, amelyet az építtető adott 
a kivitelezőnek a munka elvégzésére. Az építtető szak-
értő kijelölését kérheti az illetékes árhatóságtól, ha az 
1968. január 1. előtt kötött régi áras építési szerződés 
költségvetését — amennyiben az építés január 1-én, vagy 
előtte még nem kezdődött meg — a kivitelező átárazza. 

és még több szegedi vagy 
megyei vállalatnál. 

Az év második felében, il-
letve január elsejével ú jabb 
üzemekben vezetik be a he-
ti 44 órás munkahetet. Jövő 
év elején már 20 ezernél több 
munkás és alkalmazott dol-
gozhat csökkentett munka-
időben. 

A 
Uj igények 

A Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsának köz-
gazdasági bizottsága érdekes 
felmérést végzett és össze-
gyűjtötte a rövidített mun-
kaidőben dolgozó emberek 
észrevételeit. Érdemes eze-
ket az újszerűnek tűnő igé-
nyeket felsorolni, többségük 
reális és könnyen megvaló-
sítható. 

Ilyenek többek között: 
szombaton délelőtt is lehetne 
mozielőadást rendezni, bőví-
teni kellene a kereskedelmi 
és vendéglátó üzletek ellátá-
si lehetőségeit a hét végén, 
segítsék elő jobban a taná-
csok a folyók melletti nya-
raló telepek fejlesztését, a 
szegedi par t fürdő szombaton 
és vasárnap nyisson koráb-
ban és ha a terület lehetővé 
teszi, bővítsék is a par t für-
dőt, szervezzenek több és 
népszerűbb turistautat a kö-
zeli helységekbe és hogy a 
sport se maradjon ki, több 
csapat helyesen tenné, ha 
szombaton játszaná mérkő-
zéseit. 

A CSKP KB elnöksége 
keddi ülésén megkapta a 
Bolgár Népköztársaság, a 
Magyar Népköztársaság, a 
Német Demokratikus Köz-
társaság, a Lengyel Népköz-
társaság és a Szovjetunió 
párt- és kormányvezetőinek 
varsói találkozóján elfoga-

dott közös levelét. 

Az elnökség megismerke-
dett a levél tartalmával és 
igen gondosan előkészíti vá-
laszát, amellyel a közeli na-
pokban tartandó ülésén fog-
lalkozik. 

Az elnökség ülése lapzár-
takor még tart. (MTI) 

Jubileumi pályázat 
a KMP és a KIMSZ 

évfordulójának tiszteletére 

Két közelgő fél évszáza-
dos jubileum, a Kommunis-
ták Magyarországi Pár t ja és 
a KIMSZ megalakulásának 
50. évfordulója tiszteletére 
fiatal műszakiak és közgaz-
dászok részére országos pá-
lyázatot ír t ki a SZOT El-
nöksége és a KISZ Központi 
Bizottságának intéző bizott-
sága. Olyan pályamunkákat 
várnak az iparban, a keres-
kedelemben, a közlekedés-
ben és a mezőgazdaságban 
dolgozó fiatal mérnököktől, 
közgazdászoktól és techniku-
soktól, amelyek témájuknál 
fogva — a gyakorlatban al-
kalmazva — segíthetnek a 
dolgozók munkakörülmé-
nyeinek javításában, a ter-
melés fellendítésében. 

Azokkal a szakdolgozatok-
kal lehet „indulni" a pályá-
zaton, amelyek 1968-ban ké-
szültek el a Szaktanács El-
nöksége és a KISZ KB inté-
ző bizottsága által meghir-
detett „Kiváló i f jú mérnök, 
közgazdász és technikus" 
mozgalom keretében, s szer-
zőik elnyerték a „kiváló" cí-
met. Vállalati értékelés után 
az ar ra méltó pályamunká-
kat — értékelő javaslattal 

együt t ' — a felsőbb KISZ-
bizottságokhoz kell el juttat-
ni, ahol december 30-ig el-
végzik a területi értékelést. 

1969. január 15-ig lehet 
majd beküldeni a szakdol-
gozatok országos pályázatára 
azokat a pályamunkákat, 
amelyeket a Budapesti Szak-
szervezeti Tanács és a KISZ 
budapesti bizottsága, illetve 
a szakszervezetek megyei 
tanácsai és a megyei KISZ-
bizottságok együttes elbírá-
lás alapján a legjobbaknak 
ítélnek meg. 

Iparáganként írták ki a 
pályázat díjait. Arany, ezüst 
és bronz fokozatú emlékpla-
kettet, elismerő oklevelet, s 
vele 4000, 3000, illetve 2000 
forint pénzjutalmat tűztek ki 
első, második és harmadik 
díjként. Egyidejűleg az Or-
szágos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság, az Országos Talál-
mányi Hivatal és az illeté-
kes minisztériumok az álta-
luk arra érdemesnek talált 
pályamunkákat különdíjak-
ban fogják részesíteni. 

A pályázat eredményét a 
jövő év tavaszán, a forra-
dalmi ifjúsági napok idején 
hozzák nyilvánosságra. 

A VIT 
városa 

A IX. Világifjúsági Talál-
kozót Szófiában rendezik 
meg. A bolgár fővárosban 
lázas készülődés folyik a vi-
lág ifjúságának fogadására. 

Képeink a bolgár főváros 
egy-egy részletét mutatják 
be. A felső képen: Szófia 
központja, előtérben a par-
lament épülete, mögötte a 
híres katedrális. Alsó ké-
pünkön: a 70 ezer személyes 
Vaszil Levszki Stadion, ahol 
a VIT megnyitó ünnepségét 
rendezik. 


