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ipari övezetében felavat-
ták a Hungária Műanyagíel-
doigozó Vál lalat 2. számú 
gyárát. Az avatóünnepségen I 
megjelent dr. Lévárdi Fe- | 
renc, nehézipari miniszter is. ] 
Avatóbeszédében hangoz- ! 

tatta, a műanyagipar a leg- j 
gyorsabban fejlődő iparág. A 
petrokémiai alapanyagbázis i 
megteremtésére törekszünk. ! 
Ezt a célt szolgálja az ú j 
gyár is. 

Gyártás-
szakosítás 
a KGST-áen 

A KGST építésügyi állan-
d ó bizottságának üveg- és 
kerámiaipari munkacsoport-
j a március 25-től 28-ig Bu-
dapesten tartotta második 
ülésszakát Megtárgyalta a 
tagországok érdekelt ágaza-
tainak együttműködési mun-
katervét. az 1971—1975 kö-
zötti időszakra. 

Magyar javaslatra egyes 
kerámiaipari termékek gyár-
tásszakosí tás i célzó ajánlá-
sok kidolgozását is előirá-
nyozták ebben a tervezet-
ben. A korábbi előkészítő 
munkák alapján a munka-
csoport most jóváhagyta azt 
az előterjesztést amelyben 
javasolják, hogy a Szovjet-
un ió és Csehszlovákia ren-
dezkedjen be a politírozott 
síküveg és a nagy átmérőjű 
üvegcső szakosított gyártá-
sára. 

A tagországoktól kapott 
Információk a lap ján a mun-
kacsoport magyar szekciója 
dolgozta ki és terjesztette 
elő javaslatait azokról az 
üveg- és kerémiaipari alap-
anyagokról, amelyeknek a 
KGST-országok közötti ter-
melésszakosítását célszerűnek 
és gazdaságosnak tartják. 

Somogyi Károlyné felvétele 

ÜJ TABLAK. A Szegedet álszclo főközlekedési útvonalak mentén fokozatosan ki-
cserélik a régi helység jelző táblákat újakra, nagyobb m íretüekre. Képünkön közvet-
lenül a Kossuth Lajos sugárút előtt, a Nagykörút és a Hétvezér utca kereszteződé-
sében is felállították már az új irányító, helységjelző táblát, amely Budapest és Belg-

rád felé mutatja az útvonalat 

A vásárló joga 

Mennyit ad vissza 
a pénztáros? 

Bódog Jánosné olvasónk 
hosszú levélben ír ja le, 
hogy nem egyszer kellemet-
len jelenetek vannak az 
üzletekben a pénztárnál. 
Egyrészt: némelyik pénztá-
rosnő olyan gyorsan nyomja 
a számokat a gépen, hogy 
követni alig lehet, s ha a 
vásárló ellenőrizni szeretné 
a blokkot, szinte lehetetlen 
a sok vásárló miatt. Ezt 
különben nem egy pénztáros 
sértésnek veszi. 

Másrészt: ha a vevő nem 

tudna 5—10 fillért pontosan 

adni, az nagy hiba. Ellen-
ben a boltok pontossága? 
Kérdezi Bódog Istvánné: 
vissza kell-e adni a pénztá-
rosnak fillérre pontosan? 

Noha a „borravaló korá-

ban", napja inkban naivnak 

tűnhetnek ezek a kérdések, 

szólni kell róla. Mert nem 

lehet úgy érvelni — s az 

igazság persze az, hogy be-

csületes kereskedő ilyet ki 

se mond ! — hogy bezzeg a 

pincérnek, vagy a fodrász-

nak borravalót adnak, ná-

Szegedi „oroszlánkörmök" 
A Szakma kiváló tanulója verseny eredményhirdetése 

Szakmunkásképzési rend-
szerünk szép hagyománya, 
hogy a K ISZ K B és a Mun-
kaügyi Minisztérium április 
4. tiszteletére minden tava-
szon meghirdeti a Szakma 
kivá ló tanulója versenyt Az 
országos döntő színhelye 
idén a 600-as számú Móra 
Ferenc Ipari Szakmunkás-
képző Intézet révén négy 
szakmában Szegeden volt. 
Ugyancsak itt bonyolították 
le a magyar irodalom és he-
lyesírás országos tanulmányi 
versenyét is. 

Így aztán 19 megye fiatal-
ja i gyűltek össze tegnap dél-
előtt a Szabadság Filmszín-
házban. már csillapult ver-
senylázzal az ünnepélyes 
eredményhirdetésre. Az el-
nökségben a városi és me-
gyei pártbizottság tanács, a 
tarsadalmi és tömegszerveze-
tek, intézmények és vállala-
tok képviselői foglaltak he- gét emelte a színvonalas mű- relés, víz-gázvezeték 
lyet, köztük Lacsán Mi- sor, melyben Molnár Piros- lés — Frányó István és 
hályné és Bódi László or- ka és Jászai László, a Szege- Bencsik István, a szegedi 
szággyűlési képviselők. di Nemzeti Színház művészei 624-es számú intézet tanu-

A 600-as számú intézet működtek közre, va lamint a lói harmadik helyezést értek 
igazgatóhelyettese. Hampel Tömörkény G imnáz i um el. Hétszáz forint jutalom, 
Ferenc köszöntötte a megje- énekkara. Az énekkar ez- 15 napi külföldi üdülés, ok-
lenteket. ma jd Kőhid i Lász- úttal mutatta be Mihá lka levél és plakett az elsők df-
ló, a K ISZ K B osztályveze- György—Andrássy Lajos ja, ugyancsak szép juta lmat 
tője mondott ünnepi beszé- „If júsági induló"-ját: a mun- kaptak a helyezettek. Velük 
det. Ismertette, hogy ezen kásfiataloknak ajánlott mű- együtt mestereik, szakokta-
a napon Budapesten, s több vet nagy tetszéssel fogad- tóik is átvehették a megér-
vidéki centrumban ugyan- ta a közönség. demelt jutalmat, ö r ü l ü n k a 
csak eredményt hirdetnek a Elismerő taps köszöntötte szegedi sikernek, s mégin-
kiválóak versenyében. Ez a ezután a győzteseket, akik- kább örülnénk, ha hasonló-
kedvelt szakmai vetélkedő nek Létási Ferenc, a Mun- an szerepeltek volna a ta-
arra ösztönzi a harmadéves kaügyi Minisztérium osz- nu lmányi versenyben is, ott 
szakmunkás-tanulókat, hogy tályvezetője adta át a díja- azonban vendégeknek ter-
tudásuk legjavát nyújtsák, kat. A mezőgazdasági gép- mett a babér, 
megmutassák tehetségüket, szerelők közül Szabó Jó- M íg az úttörők virágcso-
oroszlánkörmeiket. A részt- zsef, a szegedi 600-as szá- korral köszöntötték a győz-
vevők idén is bizonyították; m ű intézet harmadévese első. teseket, a vállalatok, in-
minden szakmának megvan Oskó Károly makói tanuló tézmények, munkáltatók is 
a maga szépsége, minden második lett. Szegedi a hír- megtalálták a módjá t a meg-
foglal kozásban lehet kiemel- adástechnikai-hálózatsze- becsülés kifejezésének. Szép 
kedőt alkotni. J ó szereplé- relők legjobbja is: Czombos gesztus, hogy közel negyven 
sük egyben záloga holnapi József, a 600-as számú in- értékes különdí j ja l jutal-
munkás helytállásuknak is. tézetből. A másik két szak- mázták az országos verseny 

Az alkalom ünnepélyessé- mában — központifűtés-sze- legjobbjait, 

la meg k ivár ják az öt fil-
lért is. Ami visszajár, az 
visszajár. És a kereskedelmi 
rendeletek szerint a vissza-
járó pénznek pontosan meg 
kell lennie. Nem lehet áru-
val megváltani, se tűzkö-
vet, se gyufát, se csokit 
nem köteles a vásárló „ap-
rópénz h í j án " elfogadni. Az 
sem valami dicséretes, hogy 
ezeket ott tart ják maguk 
mellett a pénztárosok, hi-
szen sok vevő restell szól-
ni. amikor rásózzák az ilyen 
apróságot, főleg, ha mások 
is lát ják. Nem szeretünk 
filléreskedőnek tűnni , pedig 
nem egyszer bosszantóan fö-
lösleges holmit sóznak ránk. 

Amt pedig a blokkot il-

leti: aki nem csalódott, nem 

kell, hogy feltételezze, be 

akarja csapni a pénztáros. 

Megesik tévedés is — kivel 

nem? De az ellenőrző blok-

kot mindenkinek joga van 

valóban ellenőrizni. Vala-

mire külön felhívjuk a fi-

gyelmet: az ú j rendeletek 

szerint április l-e után az 

önkiszolgáló boltok pénztá-

rosai nem kötelesek a ko-

sárba beletenni a pénztárgép 

blokkját, csak kü lön kérésre 

adják oda. Ha a vevő kéri, 

akkor viszont kötelesek! J ó 

ezt tudni, mert elkerülhet-

jük az utólagos vitát, pa-

naszt. 

P. Sz. M. 

Példát mutatnak 
Ezekben a napokban különösen sok szó esik a szocia-

lista brigádmozgalomról. Két országos tanácskozás 
között vagyunk, az egyik elmúlott, s a húsvéti ün-

nepek után kezdődik a másik. Előzőleg a mezőgazdaságban 
tevékenykedő szocialista brigádok munká já ró l vallottak leg-
inkább, ápril isban pedig ipari és mezőgazdasági szocialista 
brigádok életéről, munká já ró l lesz szó az országos tanács-
kozáson. 

A szegedi és a szegedi járási közös gazdaságokat is 

méltóképpen képviselték, képviselik az országos fórumon. 

Hiszen egyszerre terebélyesedik, terjed ez a népszerű moz-

galom a mezőgazdaságban. Az elmúlt esztendőkben a ver-

senyző 71 brigád közül 27 nyerte el a szocialista c ímet A 

számok beszédesek, de nem mind ig fejeznek ki tökéletesen 

egy-egy foga lmat egy-egy munkát . Hiszen a szocialista bri-

gádmozgalom se csak a számokra, az eredményekre ala-

pul. Bizonyítja ezt éppen az is, hogy a legtöbb termelőszö-

vetkezetben a versenybe benevezett brigádok teljesítették 

vállalásaikat, megfelelő gazdasági színvonalat értek el, ám 

ez még nem jogosította fel őket arra — nagyon helyesen 

—, hogy a szocialista brigádcímet elnyerjék, viselhessék. 

Néhány adalékot közreadunk ezeknek a brigádoknak 

az életéből. Az egyik szövetkezeti közgyűlésen idős nénike 

mellé kerültem, ö mondta el. Gyenge már a keze a mun-

kára, bizony háztá j i földecskéjét sem tudná megdolgozni, 

művelni , ha nem jönnének a fiatalok. De amikor az idő 

már a földekre szólítja az embert, akkor mind ig megje-

lennek, szombaton, vasárnap, s megkapál ják a nénike ház-

táj i ját . Pénzt, ajándékot, s kedvességet sem fogadnak el 

érte. Csak bezörgetnek az ajtón, s nagyhangon mond ják : 

Bözsi néni, k i ne menjen a földre, ellepi a gaz. ö már érti 

a tréfát, s tudja, megkapálták a kukoricáját, bőven terem-

het a nyáron. 

A szőregi Egyetértés Termelőszövetkezetben a tagság 

33 százaléka, mintegy 100 ember vesz részt a szocialista 

brigádmozgalomban. J ó eredményeiről híres gazdaság ez és 

a legjobbak közé sorolják nemcsak a járásban, hanem me-

gyeszerte, ta lán még az országban is. A nagyközösség mun-

ká jában benne tükröződik a gépműhelyiek szorgalmatos-

sága. Éves tervüket legutóbb 130 százalékra teljesítették. 

Nem ismerik a késést, a lazítást, ha valaki „kirúg a hám-

ból" maguk korhol ják egymást. Az idősebbek, tapasztaltab-

bak meg segítenek. Szárnyuk alá veszik a fiatalabbakat, 

gyorsan, h ibát lanabbul menjen a munka. Sőt. előfordult 

már, hogy egyikük technikumot végzett levelezőn, mert a 

brigád megsegítette a tanulásban, lehetővé tette, hogy kel-

lőképpen jusson szabadidőhöz. 

De beszélhetnénk a szegedi Móra Ferenc Tsz brigád-

jairól is, a baromfitenyésztőkről, akiket elég sokan irigyel-

nek, mert jó a hangulat, öröm a brigádban dolgozni, nem 

pironkodnak a kereset miatt sem. Nincs közöttük acsar-

kodás, irigykedés. Ebben a gazdaságban történt az is, hogy 

házépítésnél segítkeztek a fiatalok. Csak úgy. jószóra, szí-

vességből. Pusztamérgesen a Riz l ing Tsz-ben a traktorosok 

összefogását illeti dicséret. Itt a tapasztaltabb szerelők 

szombatonként valamennyi erőgépet átvizsgálnak, kar-

bantartanak, s a hibákat gyorsan ki javít ják. Nem ma-

radt el az eredmény sem. Máshol meg éppen a szocialista 

brigád határozata alapján javították meg a közös gazda-

ság erkölcsi fegyelmét. 

A szocialista brigádok szerepét, munkáját , példamu-

tatását hosszú ideig lehetne sorolni. Összegezésképp 

néhány jellemző vonásra hivjuk fel a figyelmet, 

amelyeket e nemes mozgalomban jobban ki kell bonta-

koztatni. Mindenképpen hasznos lenne, ha a termelőszö-

vetkezetekben működő szocialista brigádok nagyobb ön-

állóságot kapnának. Ne csalc többet vár junk, követeljünk 

tőlük, de *übb lehetőséget is ad junk a kezükbe. Szinte fel-

mérhetetlen annak a jelentősége, hogy ezek a kis kollek-

tívák a legöntudatosabb és a legfogékonyabb szövetkeze-

tiekből ál lnak, egyben tehát az ú j termelési eljárások leg-

jobb megvalósítói. Erre eddig jóformán keveset figyel-

tünk. J ó lenne, ha példájukkal az egész szövetkezeti kol-

lektívát magukkal ragadnák. Annyiszor beszélünk rejtett 

tartalékokról. Való igaz. lépten, nyomon találkozunk- ve-

lük. Ilyen most még a mezőgazdaságban a szocialista bri-

gádmozgalorn. Erősödik, terebélyesedik, napról napra szebb 

ágakat növeszt. De még rengeteg a kihasználatlan lehető-

ség. S az igazság az, nem is annyira rejtett tartalék. 

Sz. Lukács Imre 

Szabó József Czombos József 

szere-

Magyar—egyiptomi GáZSZfmpOZíOII 
idegenforgalom 

Dr. Tamás György, az Or- — Egyiptomi tartózkodá-
szágos Idegenforgalmi Ta- sunk alkalmat adott arra, 
nács titkára a napokban hogy meglátogassuk a leg-
aláírta Kairóban a magyar— fontosabb idegenforgalmi 
egyiptomi idegenforgalmi körzeteket. Mindenhol ta-
egyezmény 1969-es munka- lálkoztunk nyugati turisták-
tervét, ma jd részt vett az kai, éppen úgy. min t a szo-

Pénteken Harkányban be-
fejezte munká j á t a gázkitö-
rések leküzdésével foglalko-
zó I I I . ENSZ-szimpozion. a 
tizennégy ország száz szak-
emberének részvételével ren-
dezett tudományos konferen-
cia. Az elméleti szakembe-
rek számára meghatározta a 
jövő kutatási irányait. A 
gyakorlati szakemberek ré-

EAK fővárosában tartott cialista országokból érkezett szére pedig a gázkitörések 

nemzetközi turisztikai ta- látogatókkal. Két IBUSZ-

nácskozáson. Hazautazása csoport is az EAK-ban tar-

előtt dr. Tamás György nyi- tózkodott. A Szuezi-csatorna 
i . . . ovezeteben uralkodo fe-
latkozott az MTI kairói tu- ..,. „ . 

, . . . . , „ szultseg ellenere az ország 
dositojanak. Kijelentette: t ö b b i r é s z é t n y u g a l o m jef_ 

— Magyarország és az lemzi. Örömmel hallottuk, 

EAK együttműködését az hogy egyiptomi barátaink jó 

idén tovább fejlesztjük. A turisztikai idényre számíta-
most aláírt 1 munkatervben 

kiemeltük az ifjúsági turiz-

mus fontosságát. Erősíteni 

fogjuk az idegenforgalmi 

propagandát is. 

nak. 

leküzdésének jelenleg is-
mert lehetőségeit mutatta 
meg. A nagy számban hoz-
zászóló külföldi vendégek 
külön kiemelték a gázkitörés 
leküzdése területén elért ma-
gyarországi eredményeket. 

Az ENSZ bányabiztonsági 

szimpózion vendégei szom-

baton Budapestre utaznak. 
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