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Spró Untai elvtárs 
Szegeden 

Tegnap délután Szegedre napot is Szegeden tölti. Dél-
érkezett Apró Antal elvtárs, előtt ellátogat a Csongrád 
az MSZMP Politikai Bizott- negyei Húsipari Vállalat 
ságának tagja, a Miniszter- szalámigyárába és megtekin-
tanács elnökhelyettese, Sze- t j a z épülő házgyárat. Dél-
ged országgyűlési képviselő- u t a n fél 3 órakor választói-
je. Találkozott és megbeszé- v a l t a l á l k o z i k > 

és képviselői 
lést folytatott az MSZMP ̂  „ , , . ,, . beszamolot tart a Kender -Csongrad megyei bizottsága 
és a Szeged városi pártbi- fonó és Szövőipari Vállalat 
zottság, és a Szeged városi újszegedi szövőgyárában, 
tanács vezetőivel. Apró An-

Harci 
cselekmények 

Kambodzsában a partizá-
nok fokozzák nyomásukat a 
fővárosba vezető egyik fő-
útvonal mentén fekvő, stra-
tégiai fontosságú Kompong 
Thom városara. 

A várost védő két zászlóal-
jat július 2 óta repülőgépek-
ről látják el hadianyaggal és 
élelemmel. 

A Reuter P'nnom Pr-nh-i 
tudósítója szerint a főváros-
tól délre és délnyugatra szin-
tén fokozódik a partizánok 
nyomása. 

tal elvtársat tájékoztatta 
Győri Imre elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a megyei párt-
bizottság első titkára és Sí-
pos Géza elvtárs, a Szeged 
városi pártbizottság első tit-
kára a megyei és a Szeged 
városi árvízkárokról, a ter-
meléskiesésről és azokról a 
tervezett intézkedésekről, 
amelyekkel az árvízkárok 

„Üdülőiskola" 
A SZOT „üdülőiskolát'' letve Parádsasváron — töltik 

szervez az árvíz sújtotta te- el. A kisdiákok a szó szoros 
rületről való 1100 általános értelmében vendégei lesznek 
iskolás számára. Ezek a gye- a SZOT-nak. mert egészen a 
rekek szeptember 1-től az tanév végéig egyetlen fillér 
egész iskolaévet 8 gyermek- térítés nélkül kapják a szál-
üdülőben - Mikosdpusztán. ellátást és az 
Ormandpusztan, Rojtokmu- 1 

okozta kiesést pótolni lehet. . ^ a jon , Kőszegen. Vajtán, iskolai oktatast a szaktanacs-
Apró Antal elvtárs a mai | Tóalmáson, Parádfürdőn, il- tói. 

Feck leni elvtárs 
látogatása 
a hagógy árban 

A miniszterelnök 
tájékoztatott 
időszerű politikai 
és gazdasági 
kérdésekről 

Kongresszusi wersenyben 

Munkasikerek, vállalások 
az ecset és seprűgyárban 

Az MSZMP X. kongresz-
szusának tiszteletére nemes 
verseny bontakozott ki a sze-
gedi üzemekben is. Dolgozók 
es műszakiak, szocialista cí-
met nyert és szocialista cí-
mért küzdő brigádok tagjai, 
idősebbek és fiatalok együtt 
keresték a módját : hogyan 
lehetne jobb termelési ered-
ményeket elérni, s ezzel 
méltóképp köszönteni a part 
X. kongresszusát. 

Szerte az országban nagy 
visszhangot keltett az üze-
mekben a Szegedi Konzerv-
gyár dolgozóinak-vezetőinek 
felhívása; az, hogy a maga 
munkaterületén ki-ki járul-
jon hozzá a nemzeti jövede-
lem egyszázalékos növelésé-
hez. A Szegedi Ecset- és 
Seprűgyár kollektívája is 
egyhangúlag csatlakozott a 
konzervgyári kezdeménye-
zéshez. A kongresszusi ver-
seny felajánlásait azóta kö-
zös akarat fűt i át — ehhez 
a célkitűzéshez megtalálni a 
legjobb eszközöket. 

Június 12-én a brigádok 
vezetői a párt-, szakszerve-
zeti és gazdasági vezetőkkel 
tanácskoztak, együtt keres-
ték a lehetőségeket a szük-
séglet szerinti többlet meg-
termelésére. ,'SAbban vala-
mennyien egyetértettek a 
műszaki vezetővel, hogy nem 
egyszerű többletmunkáról 
van szó, hogy a vállalásokat 
szervezési, műszaki intézke-
désekkel, az igényeket figye-
lemmel kísérve lehet reali-
zálni. 

Milyen elképzelések ala-
kultak ki erről? Üj gyártmá-
nyok bevezetésére töreksze-
nek. így a lapos lakk- és 
oszlató ecsetek műanyag 
nyelű gyártására. Exportál-
nak méretre vágott cirok-
anyagot; az ehhez szükséges 
kisebb gépeket házilag készí-
tik el. A seprűgyár műszaki 
gárdája már korábban is 
sokszor bizonyított; kitűnő-
en bevált, ma is üzemelő gé-
pek a tanúi, hogy az üzemi 
„csináld magad!" mozgalom 

nagyon hasznos az egész kö-
zösségnek. Két ú j importgép 
beszerzése is segíti őket a cé-
lok megvalósításában; egv 
szőrkeverő géppel és egy 
nagy kapacitású ragasztó-
anyag-beontő géppel gazdago-
dik a közeljövőben az ecset-
üzem. 

Mindehhez a dolgozók 
egyéni felajánlásai, a brigá-
dok vállalásai járulnak hoz-
zá. A gyárban szép hagyo-
mányai vannak a hármas 
jelszó mozgalmának. Negy-

ven szocialista brigád 273 tag-
ja szerveződött közösségek-
be, közülük számosan már 
elnyerték az arany-, illetve 
az ezüstplakettet is. A Szo-
cialista Munka Vállalata cím 
elnyerése — ennek korábban 
birtokosai voltak — idén is 
célkitűzés az ecset- és seprű-
gyárban. 

Első félévi eredményeik 
láttán azt mondhatjuk, na-
nagyot lépett előre idén ez a 
közösség. Tavaly a termelé-
kenység nem volt kielégítő: 
ezúttal azonban jelesre vizs-
gáztak ebből a feladatból. A 
termelési tervet — noha az 
árvízveszély náluk is komo-
lyan közbeszólt — 133 szá-
zalékra teljesítették az első 
hat hónapban. 

Fock Jenő, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Politikai 
Bizottságának tagja, a forra-
dalmi munkas-paraszt kor-
mány elnöke szerdán látoga-
tást tett a Magyar Hajó- és 

Darugyárban. Társaságában 
volt Németh Károly, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának póttagja, a budapesti 
pártbizottság első titkára és 

j Kónyi Gyula, a XIII. kerü-
I leti pártbizottság első tit-
; kára. 
j A vendégeket az üzemben 
| Maracskó László vezérigaz-
I galó, Egresi Károly, az 

üzemi pártbizottság titkára, 
í valamint a szakszervezet és 
a KISZ helyi vezetői fogad* 
ták. A Minisztertanács elnö-

; ke az üzem vezérigazgató-
jának és párt t i tkárának tá-
jékoztatója alapján megis-
merkedett a vállalathoz tar-
tozó öt gyáregység — a két 
angyalföldi részleg, valamint 
az óbudai, a balatonfüredi 
és a váci hajóépítő üzem 
— munkájával, termelési 
eredményeivel, tájékozódott 

í az említett üzemek több 
! mint tízezer dolgozójának 

élet- és munkakörülményei-
ről, a gyárban működő moz-
galmi szervek munkájáról. 

A tájékoztatók alapján a 
miniszterelnök a helyszínen, 
a különböző gyárrészlegek-
ben is meggyőződhetett a 
Magyar Hajó- és Darugyár 
dolgozóinak jó munkájáról. 

Képünkön (balról jobbra) Bcnkő Andor, a hajó gyáregy-
ség vezetője, Fock .Ienő és Maraeskó László, a gyát 

vezérigazgatója üzemlátogatásra indul 

Á hajószerelő részlegek 
megszemlélése során a gyár 
vezetői elmondták, hogy ter-
melésük az öt gyáregység 
1962-ben történt összevoná-
sa óta több mint 25 száza-
lékkal emelkedett, s a koo-
peráló vállalatokat is • bele-
számítva, mintegy 20—22 
ezer ember megélhetését biz-
tosítja. A gyártmányok 
mintegy 75 százalékát expor-
tálják — közölték a gyár 
vezetői, majd a miniszterel-
nöknek a piaci kapcsolatok 
fejlesztését tudakoló kérdé-
sére elmondták: változatla-
nul erőteljesen fejleszteni 
akar ják kapcsolataikat a 
Szovjetunióval. 

Figyelemre méltóak az eredményeink 

a dorogi bányában 
Hatalmas erejű vízbetörés 

sújtotta kedden a dorogi 
szénbányák borókási bánya-
üzemét. A robbanásszerűen 
beáramló, percenként miWt-
egy 100 köbméterrivi víz még 
a riasztásra is alig hagyott 
időt. A hatalmas víztömeg 
két óra alatt teljesen elön-
tötte a napi l 2 " vagon kiváló 
minőségű szenet adó bányát, 
a szénmedence legnagyobb 
üzemét. 

A rohamosan emelkedő 
víz sorra elöntötte a szi-
vattyúkamrákat és lehetet-
lenné tette a védekezést. 
Ezért a bánya legfelső szint-
jét is ki kellett üríteni, s a 
víz rövidesen az egész bá-
nyát hatalmába kerítette. Az 
„elúszott" bánya 1200 főnyi 
kollektíváját a vállalat más 

földalatti és felszíni munka-
helyein foglalkoztatják mejd. 

A vízbetörésnél ember-
életben nem esett kár. A 
bánva sorsáról, esetleges víz-
telenítéséről később dönte-
nek. (MTI) 

Fock Jenő délután a vál-
lalat központi épületének 
tanácstermében rendezett 
aktívaülésen — amelyen dr. 
Horgos Gyula kohó- és gép-
ipari miniszter is részt vett 
— tájékoztatót tartott az idő-
szerű politikai és gazdasági 
kérdésekről, s válaszolt a 
gyár dolgozóinak hozzá el-
juttatott kérdéseire. 

Mindenekelőtt arról a 
! nagy érdeklődésről tett emli-

tést, amely a dolgozó töme-
gek részéről az utóbbi évek-
ben — a reformmal össze-
függésben — különféle gaz-
daságpolitikai kérdések-iránt 
megnyilvánul. Ez természe-
tesen nem azt jelenti — 
mondotta —, mintha a kü-
lönböző rétegekhez tartozó 
emberek napjaink más fon-
tos problémáiról — például 

a vietnami helyzetről, a kö-
zel-keleti válságról, az euró-
pai biztonság kérdéseiről 
stb. — megfeledkeznének. 
Az azonban tény, hogy ha 
az emberek körében bármi-
lyen kérdés felmerül, arra 
mindenképpen válaszolni 
kell. 

Gazdasági vonatkozásban 
az utóbbi évek fejlődésének 
rendkívül pozitív tényezője-
ként említette meg a minisz-i 
terelnök a gazdasági irányitás 
reformjának bevezetését; 
amely — mint mondotta — 
nemcsak a gazdálkodásban 
hozott figyelemre méltó ered-; 
ményeket, hanem egész köz-' 
életünkre igen termékenyíts 
hatással volt, elősegítette a 
demokratizmus fejlődését; 
hozzájárult államrendsze-
rünk további szilárdításéhoz; 
Jelentős eredményként köny-
velhetjük el azt is — fűztflj 
hozzá —, hogy hazánk nemu 
zetközi tekintélye az elmúlt 
esztendőkben nagymérték'-
ben növekedett, nemcsak 4 
testvéri szocialista országok 
előtt, hanem világviszony-, 
latban is. Ez mindenekelőttj 
következetes külpolitikai teJ 
vékenységünknek az ered-
ménye, továbbá annak a4 
őszinte és nyílt légkörnek 
tulajdonítható, amelyet mind 
itthon, mind pedig külföldi 
tárgyalópartnereinkkel '"i-j 
alakítottunk. 

Válaszok a dolgozók észrevételeire 

A testvérvárosok világ-
kongresszusa szerdán folytat-
ta munkáját , Leningrádban. 

A szerdai ülésen részlete-
sen megvitatták a Szovjet-
unió és Finnország test tér-
varosainak kapcsolatait. 

A kongresszus küldöttei 
szerdán megkoszorúzták a 
piszkarjovói temető emlék-
művét. Ebben az emlékte-
metőben több mint félmillió 
leningrádi katona és polgár 
nyugszik. 

A továbbiakban a minisz-
terelnök megemlített néhány, 
közérdeklődésre számottar-
tó észrevételt, amelyet a 
gyái dolgozói juttattak el 
hozzá. Egyik kérdésük pél-
dául a munkaerőhelyzet 
megoldatlanságára vonatko-
zott. A miniszterelnök rá-
mutatott. hogy tavaly és az 
azt megelőző évben valóban 
sok gondot okozott a mun-
kaerőhelyzet, amellett a ter-
melékenység sem emelke-
dett kellő mértékben. Ezt ja-
varészt az magyarázza, hogy 
az említett időszakban ke-
rült bevezetésre a rövidített 
munkaidő. Azt azonban sem-
miképpen sem lehet monda-
ni, hogy itt nincsenek ered-
mények, mert például már 
az idei első öt hónapban igen 
jelentős javulás következett 

a munkac-:ö-helyzetben. 
Ezt egyébként a avár dolgo-
zói a saját üzemük tapasz-

talatai alapján is tanúsíthat-
ják. A Dérszabályozás pedig 
népgazdasági színien további 
erőteljes javulást hoz majd. 
A kérdéssel Kapcsolatban a 
minisztereinek hangsúlyoz-; 
ta: elfogadhatatlan az a né\ 
zet, amely szerint adminiszt-
ratív intézkedésekkel talán 
eredményesebben lehetne az 
üzemhez kötni a dolgozókat. 
Ez nem volna célravezető; 
inkább átgondolt, ésszerű in-
tézkedésekkel, a szabályozó 
eszközök megfelelő módosí-
tásával kell megoldást találni 
ebben a kérdésben. 

Végezetül' közölte a mi-
niszterelnök, hogy a párt 
Központi Bizottsága rövide-
sen megtárgyalja a negyedik 
ötéves terv irányelveit, utá-
na a kormány foglalkozik ez-
zel a fontos témával, majd 
a parlament őszi ülésszakán 
is napirendre kerülnek az 
irányelvek. 


