
Kilenc százalékkal nőtt 
a megye iparának termelése 

Az uj gazdasági mecha-
nizmus első esztendejében a 
piaci viszonyuk már észre-
vehetően befolyásolták az 
iparvállalatok tevékenységét 
— olvashatjuk a Központi 
Statisztikai Hivatal megyei 
igazgatóságának 1968-ról köz-
zétett jelentésében. A tény-
é s számadatokból kitűnik, 
hogy 

módosult a termelés szer-
kezete, 

s az üzemek előző évhez 
mért termelésváltozása igen 
tág határok között szóró-
dott A termelési kapacitá-
soktól eltérő igények hatá-
sára a vállalatok és gyár-
egységek mintegy harmad-
részénél csökkent a terme-
lés, ugyanakkor a termelő 
egységek egy tizede a ter-
melés jelentős növelésemel-
lett sem. tudta kielégíteni a 
megrendelők igényeit Vég-
eredményben Szeged és 
Csongrád megye iparának 
termelése továbbra is 

az országos átlagot meg-
haladóan, 9 százalékkal 
emelkedett, 

a növekedés mértéke lénye-
gében megfelel az elmúlt 
években 10 százalék körül ál-
landósult fejlődési ütemnek. 

Az állami ipar termelésé-
nek 80—90 százalékát 350— 
360 termék, termékcsoport 
képviseli. E termékek köre 
H korábbi években alig vál-
tozott, viszont 1968-ban kö-
rülük 21-nek a gyártását be-
szüntették és 27 ú j termék 
gyártása kezdődött jelentő-
sebb nagyságrendben. Ta-
valy kezdte gyártani többek 
között a Hódmezővásárhelyi 
Mezőgazdasági Gépjavító 
Vállalat a takarmánykiosztó 
kocsit, a Szőrme- és Bőrru-
hakészítő Vállalat a bőr- és 
műbőr zakót, a Szegedi Kon-
zervgyár a szörpkészítmé-
nyeket, a Paprikafeldolgozó 
Vállalat a halászlékockát. 

Jelentősen módosult a me-
gyei székhelyű szocialista 
ipar ^értékesítésének irányok 
szerinti összetétele. Az ipa-
ron belüli forgalom aránya 
19 százalékról 24 százalékra 
emelkedett, a belkereskedel-
mi értékesítés az 1967. évi 
34 százalékról 30 százalékra 
esett vissza. Az exportérté-
kesítés aránya közel 1 szá-
zalékkal növekedett. Az át-
lagosnál nagyobb mértékben 
növelte exportját a Hód-
mezővásárhelyi Mérleggyár, 
a Tisza Bútoripari Vállalat, 
a Rostkikészítő Vállalat és 
st Szegedi Konzervgyár, jó-
részt a belföldi értékesítési 
problémák miatt. A legma-
gasabb — 68 százalékos — 
külföldi eladási hányaddal a 
konzervgyár értékesített. 

Szeged és Csongrád me-
gye egészének ipari exportja 
egyébként a termelés növe-
kedését meghaladó mérték-
ben nőtt. 

Az export összetétele meg-
változott, 

a kapitalista országokba ki-
szállított mennyiség a ko-
rábbi 45—50 százalékról 35 

Mérleg 
tavalyról 

százalékra csökkent, részint 
azért, mert a szocialista or-
szágokba irányuló eladás 
előnyösebb volt a vállalatok 
számára. Jelentős a vállala-
tok érdekeltsége a külföldi 
értékesítés eredményében, 
mivel az exportforgalom 
kétharmadánál az ipari 
üzemek osztoztak az ártöbb-
leten a külkereskedelemmel. 

A tavalyi évtől a vállalat: 
gazdálkodás középpontjába a 
nyereségtömeg növelése ke-
rült. Az évet valamennyi 
szegedi és Csongrád megyei 
vállalat 

nyereséggel zárta, 

sőt a nyereség nagysága ál-

talában jelentősen megha-

ladja az elmúlt év elején 

kalkuláltat, részben az in-

dulóárakba beépített nagyobb 

tartalékok, részint pedig az 

eredményesebb gazdálkodás 

hatására. De nem elhanya-

golható az a hányad a nye-

reségben, amely állami hoz-

zájárulás formájában került 
a vállalati kasszákba. Ugyan-
is tavaly, kilenc hónap alatt 
a megye minisztériumi vál-
lalatai több mint 200 millió 
forintot kaptak állami visz-
szatérítés, dotáció és árkiegé-
szítés címén. Az elért nye-
reségnek közel a felét ezek 
a költségvetési juttatások 
adták. 

A termelékenység viszont 
másképpen alakult. Az egy 
foglalkoztatottra számított 
termelékenység a korábbi 
években tapasztaltnál ki-
sebb mértékben, mindössze 3 
százalékkal emelkedett, s 
így a termelés növekedésé-
nek csak egyharmadát jelen-
tette. A mérséklődéshez hoz-
záiárult, hogy több vállalat-
nál 

csökkentették a munka-

időt. 

így átlagosan 2 százalékkal 

csökkent az egy munkás ál-

tal teljesített munkaórák 

száma. A megváltozott igé-

nyek hatására módosult a 

gyártmányösszetétel, nőtt a 

magasabb munkaigényű ter-

mékek termelésének aránya, 

s vele párhuzamosan nőtt a 

kisszériás gyártás arány a is. 

az asszonygondokban 
Társadalmunk tisztelete 

és megbecsülése jár a 
dolgozó nőknek, asz-

szonyoknak. édesanyáknak, 
ö k azok, akik a tisztesség-
gel végzett munka után le-
győzik a fáradságukat, s cso-
dálni való szeretettel gon-
doskodnak a családról. A 
derűt, a mosolyt is ők ad-
ják a családi fészekben. A 
párt és a kormány politiká-
ja a dolgozó asszonyok meg-
becsüléséről nemcsak elve-
ket rögzít, hanem lehetősé-
geinknek megfelelően kötele-
ző intézkedéseket ír elő az 
asszonyok munkahelyi és ott-
honi tevékenységének köny-
nyítésére. 

A jól ismert terhességi, 
gyermekágyi és gyermekgon-
dozási segély, ezt megelőző-
en a „kismamák" kímélése a 
munkahelyen — szintén se-
gítség. A szabad szombatok 
általánossá válása ls olyan 
eszköz, ami kíméli az asszo-
nyokat, s azt is jelenti, hogy 
a vasárnap — legalábbis an-
nak jó része — valóban a pi-
henéssel, a szórakozással tel-
jék el. Szegeden, ahol a 
könnyűipari üzemekben sok 
nő dolgozik, különösen ör-
vendetes a szabad szombatok 
bevezetése. Lényeges, hogy az 
óvodák és iskolai napközi ott-
honok befogadóképessége az 
elmúlt öt év alatt országosan 
13—15 százalékkal nőtt. Az 
igazsághoz az is hozzátarto-
zik — amint a kormány ezt 
is nyíltan megmondotta —, 
hogy ez a növekedés koránt-
sem tartott lépést a dolgozó 
családanyák számának emel-
kedésével. 

A szocializmus az embe-
rért van, a leghumánu-
sabb társadalom. Ez a 

humanitás az országos és a 
helyi vezetésből sugárzik, 
önmagában véve azonban ez 
nem elég: a humanitásnak 
minden munkahelyen érvé-
nyesülnie kell! Ha a külön-
féle munkahelyeket vizsgál-
juk, akkor már jócskán lehet 
találkozni negatív jelensé-
gekkel. Nemcsak az itt-ott 
felcsattanó, tűrhetetlen, go-
romba hangra gondolok, ha-
nem általában a humanista 
szellemű, helyileg megtehető 
intézkedések elmaradására. 

Az osztozást az asszony-

gondokban jelenetette az is, 

hogy a kormány felkérésére a 

Központi Népi Ellenőrzési 

Bizottság a Szakszervezetek 

Országos Tanácsával és a 

Magyar Nők Országos Taná-

csával közösen közel 300 vál-

lalatnál, szövetkezetnél, in-

tézménynél vizsgálta meg a 

közelmúltban a nők, az asz-

szonyok élet- és munkakörül-

ményeit. A vizsgálat, majd a 

kormány — egyebek között 

ÓVODÁBAN. Hasznos játékot készítettek ügyeskezű — megállapította, hogy sok 

édesapák a Ságvári Endre utcai óvoda lakóinak. Az pozitív intézkedés történt, de 

„igazi" hajszárító búra, hajmosóállvány mellett szor- ez még egyáltalán nem elég. 

pük, mert sokrétű munkát 
végeznek, számuk növekszik 
a szakképzettséget kívánó 
munkakörökben is. A nép-
gazdaság különböző ágazatai-
ban közel kétmillió nő dol-
gozik. Szeged ipari üzemei-
ben is nagy számmal dol-
goznak nők, s a szegedi já-
rás közös gazdaságaiban szin-
tén igen értékes tevékenysé-
get végeznek. 

A kormány a népi ellenőr-
zés jelentéséből azt a követ-
keztetést is levonta, hogy 
életszínvonal-politikánkban 

az eddiginél is fontosabb 
részt kell kapnia a munkás-
nők — elsősorban pedig a 
dolgozó anyák — élet- és 
munkakörülményeinek állan-
dó vizsgálatának, problémá-
ik megoldásának. Elsősorban 
azokban az iparágakban, 
amelyekben a legtöbb nő 
dolgozik, megkülönböztetett 
gonddal kell vizsgálni a nők 
körülményeit, ú jabb köny-
nyítő intézkedéseket téve. 

Rendkívül fontos, hogy 
az asszonygondok 
enyhítéséhez a válla-

latok, a gyárak, a szövetke-
zetek elsősorban a maguk 
lehetőségeit felhasználva já-
ruljanak hozzá. Erre ösztö-
nöz és ebben is segít a város 
és a szegedi járás vezetése. 
Jó, követendő, ha például a 
vállalat a kerületi ú j böl-
csőde, napközi építését anya-
giakkal is segíti. 

Szükséges, hogy tovább 
emeljük a kereskedelem és 
az ipar szolgáltatásainak 
színvonalát, bővítsük a ház-
tartási eszközök kölcsönzésé-
nek skáláját, kiterjesszük a 
házhoz szállítást. 

Leszögezte a kormány —í 
a párt politikájának megfe-
lelően —, hogy további lé-
péseket tesz a dolgozó nők 
helyzetének, életkörülmé-
nyeinek javítására. A gon-
dok ismeretesek. hazánk 
anyagi erejéhez mérten egy-
re csökekntjük őket. 

Morvay Sándor 

S o m o g y i K á r o l y n ó fe lvé te le 

goskodnak a kislányok, s mint látható, jól megfigyelték, 

hogy s mint keli velük bánni 

A nőknek a népgazdaság-

ban is igen jelentős a szere-

nál érezzük a vihart, amely bennün-
ket körülvesz és ostromol". Ebben a 
viharban — amelynek lényege az 
egyházon belül az. hogy a pápa szem-
beszáll az ú j modernizmussal, — VI. 
Pál csak a konzervatívokra támasz-
kodhat. 

Pál pápa pálfordulása azokat a ka-
tolikusokat, akik a haladásért küz-
döttek, nem tántorította el céljaitól. 
Spanyolországban, ahol törvény tilal-
mazza a marxistákkal való párbeszé-
det, sok katolikus úgy tekint a mar-
xistákkal való szövetségre, mint a fa-
siszta rendszerrel való leszámolás 
egyetlen olyan útjára, amely elhárít-
ja a második véres polgárháborút, A 
diktatúra ellen harcoló munkások 
megmozdulásaiban, a letartóztatottak 
névsorában elsősorban baszk földön, 
papokat is találunk. A Spanyolországi 
Katolikus Munkásifjúság Lapjában 
a napi akcióegységen túlmutatva, 
Vonzalez Ruiz páter a következőket 
írta: „A szocializmus a világnak 
több igazságot hoz, mint a régi tár-
sadalmi struktúrák". 

A latin-amerikai nagy befolyású 
egyházak egy nemzedékkel ezelőtt 
a fennálló elnyomó rendszerek ki-
szolgálói voltak. Ma a társadalmi és 
osztályharcokban a katolikus hívők-
kel együtt sok esetben részt vesznek 
a klérus tagjai, különösképp az al-
sópapság. 

Helder Camara, aki a 30 milliós 
Észak-Brazília érseke, — és a klérus 
azon szárnyához tartozik, amely 
XX I I I . János reform-eszméit vallja 
— azért küzd, hogy híveit öntudatra 
ébressze. Azt hirdeti: a rossz nem a 
kommunizmus, hanem az elmaradott-
ság. A nyomorban élő tömegek a ki-
váltságokat élvező hatalmasok kis 
csoportja erőszakának áldozatai. Az 
érsek országa és a földrész problé-
máit vizsgálva, arra a következtetés-
re jut, hogy Latin-Amerika problé-
máinak megoldására egyáltalán nincs 
remény a kapitalista vagy neo-kapi-
talista rendszerben. Ehelyett a meg-
oldást a szocializmus vonalán kell 
keresni. A változást Herder Camara 
„morális nyomással, a jog és az igaz-
ság eszeméi és demokratikus módsze-
rei révén"' véli elérhetőnek. 

A harmadik világ püspökeinek 
1967. augusztusában kiadott közös 
dokumentumából idézzük: „Nem, Is-
ten nem akarja, hogy legyenek gaz-
dagok, akik a szegényeket kizsákmá-
nyolva, élvezik a világ javait". 

A legmesszebb, a forradalmi harc 
hirdetéséig és vállalásáig Camillo 
Torres kolumbiai pap jutott el, aki 
megtalálta útját a kolumbiai parti-
zánokhoz. 1966. február 15-én fegy-
veres harcban ölték meg a rendőrök. 
„Forradalmár vagyok, mint kolum-

biai, mint szociológus, mint keresz-
tény, mint pap — vallotta. — A for-
radalom nemcsupán megengedett, ha-
nem kötelező a keresztények számá-
ra, akik ebben látják az egyetlen ha-
tásos módszert, a mindenki iránt való 
szeretet megvalósítására". Torres hí-
veit a földrészen szövetség fogja ösz-
sze. Haladó hetilapjuk, El Puma cím-
mel jelenik meg. Nézeteikre fényt vet 
a következő megfogalmazás: „A ka-
tolikusok és a marxisták nézetei az 
ember és a világ viszonyának meg-
ítélésében eltérnek. De ettől eltekint-
ve elismerjük, hogy a marxizmus 
nyújtja az imperializmus legponto-
sabb tudományos analízisét, és ezért 
ebből a tanításból fakadnak a töme-
gek forradalmi harcának leghatéko-
nyabb ösztönzői . . . A katolikusoknak 
és a marxistáknak a barikádnak 
ugyanazon az oldalán van a helyük 
a harcban"'. 

A konzervatívok ellentámadásai 
csapásokat, vagy itt-ott ideiglenes 
vereséget is mérnek a haladó kato-
likus mozgalmakra. Ebben a küzde-
lemben a haladás hívei támaszkod-
nak XX I I I . János tekintélyére, prog-
resszív intézkedéseire és nem utol-
sósorban a haladó erőkre, amelyek 
sokkal szélesebb és kidolgozottabb 
koncepció alapján akarják megújíta-
ni a társadalmat. 

MÁTÉ SÁNDOR 

Sok interpelláció 

a II. kerületben 
Tegnap a felsővárosi párt-

szervezet Római körút 11. 
szám alatti helyiségében 
ülést tartott a szegedi II . 
kerületi tanács. A napiren-
den elsőként a lakásügyi ál-
landó bizottság és a hozzá-
tartozó aktívacsoport tevé-
kenységének értékelése sze-
repelt, amelyet Kiss Sándor-
né, az állandó bizottság el-
nöke terjesztett elő. A té-
ma közérdekűségét bizo-
nyítja az elhangzott 17 fel-
szólalás. Mind a jelentés, 
mind a felszólalók vélemé-
nye egyezik abban, hogy a 
rendkívül sok lakásigénylő 
kérésének objektív elbírálá-
sához sok segítséget adott az 
utóbbi években az állandó 
bizottság és a társadalmi 
aktívacsoport. Szükséges len-
ne bővíteni a társadalmi 
aktívahálózatot, hogy a la-
kások elosztásánál még in-
kább érvényesüljön az 
igénylők rászorultsági sor-
rendje. A vitában felszólal-
tak: Nagy József, Sólymost 
Lajos, Jámbor Jánosné, 
Hallai Gyuláné, Nagy 
László, Sarnyai István, 
Benkő István, dr. Várkonyi 
László, Kondorosi János, 
Pásztor Albert, Laczkó Ist-
vánné, Szekeres István, Ra-
dics Sándor, Iglói Ferenc 
tanácstagok, Lácsán Mihály-
né országgyűlési képviselő, 
Koncz Mihály vb elnökhe-
lyettes és dr. Kerepesi Jó-
zsef vb titkár. A tanács az 
előterjesztést elfogadta. 

Ezután dr. Kerepesi Jó-
zsef vb titkár az 1968. évi 
fejlesztési pénzügyi terv 
zárszámadását és az 1969— 
1970. évi fejlesztési tervja-
vaslatot, Hévízi János pénz-
ügyi osztályvezető pedig az 
1969. évi költségvetés pénz-
ügyi tervjavaslatát terjesz-
tette elő. Nagy László, Sar-
nyai István, Pásztor Albert. 
Szöllösi Sándor. Nagy Jó-
zsef, Koics Erzsébet és 
Csányi János tanácstagok 
felszólalása után a tanács az 
előterjesztéseket módosítás 
nélkül elfogadta. 

Gombai Mihály arról in-
terpellált, hogy az Eszperan-
tó utcában már több napja 
nem tudnak fűteni. mert 
nincs gáz Berzsenyi Lajos 
azt tette szóvá, hogy a Re-
tek utcában szanált házak 
előtt senki nem takarítja a 
járdát. Nagy József kifogá-
solta, hogy a József Attila 
sugárúton gyakran egy hé-
tig is várni kell a szemét 
elszállítására. Sarnyai István 
javaslatot tett társadalmi 
munka szervezésére a fej-
lesztési 'tervek gyorsabb 

megvalósításához. Daróczi 
Istvánné bejelentette, hogy a 
Bihari utcában 70 méter 
hosszúságban lenne szükség 
vízvezeték lefektetéséhez, 
ennek földmunkáit vállalja 
a lakosság. Hajnal László 
bírálta a közlekedési válla-
latot, mert a 4-es villamos 
vonalán naponta hibásod-
nak meg a szerelvények. 
Soós Károlyné kérte, hogy 
az Ilona utcában a konzerv-
gyárat és MÉK-et is köte-
lezzék a járda takarítására. 
Radics Sándor a baktói víz-
hiánnyal kapcsolatban még 
egy ú j kút fúrását javasolta 
és Góbor Ferencné kérte, 
hogy a dorozsmai villamos-
vonalon a túlzsúfoltság 
megszüntetésére a reggeli 
órákban kisegítő szerelvényt 
is közlekedtessenek. 

Pántya" József vb-elnök és 

az építési és közlekedési 

osztály vezetője válaszolt az 

elhangzottakra. 

Szegedi ipari vásár 

fl századik 
kiállító 

A Szegedi Ipari Vásár és 
Kiállítás egyik legsikeresebb 
esztendejének ígérkezik 1969, 
A vásár igazgatóságára a na-
pokban jelentette be részvé-
telét a századik kiállító. A 
jegyzőkönyvek tanúsága sze-
rint főként élelmiszeripari 
üzemek kívánják ú j termé-
keiket bemutatni a közönség-
nek. Ugyancsak nagy szám-
ban képviselteti magát a fo-
gyasztási cikkeket gyártó 
iparág is. Köréből például 
először hozza el termékeit 
Szegedre az Esztergomi 
Elektromos Mérőkészülékek 

| Gyára, a Fővárosi Műszer-
készítő és Javító Vállalat, a 

j Pest Vidéki Gépgyár, vaia-
\ mint a budapesti Fővárosi 
Felvonójavító Vállalat. 

A vállalatok előre tájéKoz-
tatták a vásár igazgatóságát 
a benevezett új termékekről, 
sőt néhány üzem azt is kö-
zölte. hogy önálló pavilonnal 
szerepel majd Így a Szegedi 
Ecset- és Seprűevár, a Szege-
di Fémipari Vállalat, a Sze-

! fedi Konzervevár. a Paprika-
I feldolgozó Vállalat. 
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