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SZOMBAT 

Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

Már nem növekszik 
munkaerő-vándorlás 

Szegeden 
Ülésezett a megyei képviselőcsoport 

• m 

ünnepélyesen felavatták 
az új tejüzemet 

Apró Antal és Dimény Imre látogatása Szegeden 

Az országgyűlési képvise-
lők Csongrád megyei cso-
por t ja tegnap délután ülést 
tartot t Szegeden, a szalámi-
gyár tanácskozótermében. 
Katona Sándornak, a kép-
viselőcsoport vezetőjének 
megnyitó szavai után dr. Pi-
ros László, a Csongrád me-
gyei Állatforgalmi és Hús-
ipari Vállalat igazgatója rö-
vid tájékoztatást adott a 
képviselőknek a vállalat 
munkájáról . Többek közt be-
számolt arról a most kez-
dődő beruházásról is, mely-
nek eredményeképpen a ne-
gyedik ötéves terv végére, 
1975-re megkétszerezik a 
szalámigyártást, a mostani 
évi. 500 helyett mintegy ezer 
vagonnal késztíenek majd 
ebből, a mind belföldön, 
mind külföldön igen keresett 
árucikkből. 

A képviselőcsoport ez-
után dr. Csányi Mátyásnak, 
a Csongrád megyei tanács 
vb munkaügyi osztálya ve-
zetőjének és Eperjesi Jú -
liának, a Szeged m. j. vá-
rosi tanács vb munkaügyi 
osztálya vezetőjének előter-
jesztésében megtárgyalta a 
Csongrád megye és Szeged 
munkaerőhelyzetéről szóló 
jelentést. 

Ami Szegedet illeti, a fog-
lalkoztatottak száma az 1969. 

január 1-i 57 ezer 500 főről 
1970. december 31-ig vár-
hatóan 79 ezer 200 főre nö-
vekszik. Ma már az ipari 
üzemek egy része, mint pél-
dául a textil ipari üzemek, a 
vasöntöde, a gumigyár, a 
kábelgyár és időközönként 
más vállalatok is munkaerő-
gondokkal küzdenek. A 
munkaerő megszerzésének 
feladata csaknem minden 
vállalatnál jelentős szere-
pet kapott, de kevesebb gon-
dot fordí tanak a meglevő 
munkaerő megtartására. A 
munkaerő fluktuációja, melv 
a legtöbb üzemnél károsan 
hat a termelésre, 1969. év 
végére már olyan mér tékűvé 
vált, hogy különböző intéz-
kedésekkel korlátozni kellett. 
A közgazdasági szabályozók 
módosítása és a különböző 
vállalati intézkedések követ-
keztében az előző két évben 
növekvő tendenciát mulató 
f luktuáció 1970-ben bár el-
éri az előző évi szintet, de 
nem nő tovább. Ismeretes, 
hogy a tanács végrehaj tó bi-
zottságának elnöke október 
1-i hatállyal Szegeden is úgy 
rendelkezett, hogy azok a 
munkavállalók, akik a jog-
szabályokkal ellentétes mó-
don szüntetik meg munkavi-
szonyukat, vagy sa já t elha-

tározásukból egy év alait 
kétszer, vagy többször cse-
rélnek munkahelyet, csak 
kötelező munkaközvetí tés 
révén helyezkedhetnek el. 
E rendelkezésnek is van 
már némi hatása. 

A negyedik ötéves terv 
végére föltételezhetően 87 
ezerre nö Szegeden a fog-
lalkoztatottak szúrna. Ha az 
ú j munkaerő-szükségletet és 
a természetes „vándorlás" 
pótlását együttesen vesszük 
figyelembe, akkor összetéte-
lében körülbelül 4300 szak-
munkásra, 7300 betanított 
és segédmunkásra, valamint 
2900 adminisztrat ív alkal-
mazottra lesz szükség A 
szükséges munkaerő biztosí-
tása elsősorban a betanított 
és segédmunkás munkakö-
rökben, de más területen is 
további nehézségeket okoz 
majd. 

A beszámolóról szóló vi-
tában' felszólalt Apró Antal, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese, dr. 
Petri Gábor, Bódi László, dr. 
Dömötör János, Halmágyl 
Ivánné, Patai Sz. Sándorné, 
Nagy Dániel szegedi, illetve 
Csongrád megyei képvise-
lők, valamint dr. Piros 
László. 

Jő bemutatkozás 
26 millió forint értékű munkát végzett 

a Nehézipari Építő Vállalat 
Az algyői olaj ipari épít- ruházás. a bőséges tenni-

kezéseken tavaly ú j válla- valók egyben jó perspekti-
lat — a Nehézipari Építő vát is jelentenek a szegedi 
Vállalat — jelent meg. üzem számára. A tervek sze-
Szükség volt a budapesti r in t évi 40—50 millió forin-
központú, mintegy 23 vidéki t o s feladatot vállalnak majd, 
üzemegységgel működő uni-
verzális vállalkozóra, hiszen 
a 6,2 milliárdos olajprog-
ram egyre nagyobb felada-
tokat ró a kivitelezőkre. Az 
olaj ipar és a vállalat közöt-
ti megállapodás a lap ján a 
szegedi ..NÉV" üzem főként 
az épülő gázüzem alapozásá-
ban, technológiai alapépít-
mények készítésében kapott 
szerepet. 1970 végén az el-
végzett. beruházási munkák 
számbavételekor kiderült, 
hogy a bemutatkozó építő 
üzem nagyon jó eredményt 
ért e l„ ' s jelentősen túl tel je-
sítette a szerződésben vál-
lal takat . 

Németh Miklós főépítés-
vezető és Csurgó Sándor, a 
szegedi üzem vezetője el-
mondotta, hogy mintegy 140 
emberrel dolgoznak; 1969-
ben 22 millió forint értékű, 
1970 eddigi hónapjaiban 
már mintegy 26 millió fo-
rint ér tékű munká t végeztek 
el. A túlteljesítés december 
31-ig valószínűleg 4 millió 
forint lesz. Az idén a gáz-
üzem alapozásét készítették, 
és mintegy 12 millió forint 
ér tékben ú j u takat is épí-
tettek. Ezenkívül a kutakat 
a tankállomásokkal összekö-
tő csővezetékrendszer vas-
beton szerkezeteit teremtet-
ték meg. 

A vállalat — mint ahogy 
Németh Miklóstól megtud-
tuk — a következő években 
fokoz tosan megerősíti a 
szegedi üzemet. Á nagy be-

M. I. 

SALMárgyalás 
Pénteken, a helsinki ame-

rikai nagykövetség épületé-
ben megtartot ták a hadásza-
ti fegyverrendszerek korlá-
tozásáról indult szovjet— 
amerikai tárgyalások jelen-
legi szakaszának tiz-edik 
munkaülését. A tanácskozás 
időtartama egy óra volt. 

Az ülés után a két kül-
döttség tagjai nem hivatalos 
találkozóra jöttek össze, 
ugyancsak az amerikai nagy-
követségen. 

S o m o g y i K á r o l y n é t e lvé le l e 
Apró Antal és Dimcny Inirc az ú j tejüzem dolgozói között 

Elutazott Szegedről 
a JKSZ szabadkai küldöttsége 

A Jugoszláv Kommunisták ti tkárai tegnap este haza-
Szövetsége Szabadkai Köz- utaztak Szabadkára, 
ségi Bizottságának küldött- A röszkei határátkelőhe-
sége, amely — mint jelen- lyen a városi pártbizottság 
tettük — az MSZMP Szeged képviselői búcsúztatták a 
városi bizottságának meghí- szabadkai vendégeket. 

Tegnap délelőtt ünnepé-
lyes keretek között felavat-
ták a nemrégen elkészült és 
más teljes kapacitással dol-
gozó Szegedi Tejüzemet. Az 
ünnepségen részt vett Apró 
Antal, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
se, aki reggel felkereste a 
Szegedi Konzervgyárat, ahol 
a gyár igazgatónője, dr. Áb-
rahám Antalné és munka-
társai tá jékoztat ták a szege-
di konzervipar idei termelé-
sének eredményeiről, s be-
muta t ták Apró Antalnak ú j 
termékeiket, valamint a ko-
rábban felépített és korsze-
rűsített gyümölcsüzemet. 

Ott volt a tejüzem avató-
ünnepségén dr. Dimény Im-
re, mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszter, dr. Ko-
mócsin Mihály, az MSZMP 
Csongrád megvei bizottságá-
nak ti tkára, Sípos Géza, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első ti tkára, dr. 
Biczó György, a Szeged vá-
rosi tanács végrehaj tó bi-

i zottságának elnöke, dr. Pa-
czuk István, a megyei ta-
nács vb-elnökhelyetese, va-
lamint több szegedi élelmi-
szeripari vállalat vezetője, a 
környékbeli termelőszövetke-
zetek képviselői és más 
meghívottak. 

Dr. Dimény Imre mon-
dott gyáravató beszédet. 
Megköszönte mindazoknak a 
(közreműködését, akik előse-' 
jgítették az ú j gvár felépíté-
sét. Ezután részletesen fog-
lalkozott élelmiszer-gazdasá-
gunk helyzetével. fejlesztésé-
nek irányelveivel, a termelő 
és a feldolgozó szervezetek 
.együttműködésével. 

— A tej termelő gazdasá-
gok és a feldolgozóüzemek 
hatékony együttműködésének 
továbbfejlesztése a jövő 
szempontjából is nagyon fon-
tos fe ladat — mondotta töb-
bek között. — Már most is 
megál lapí that juk, hogy ja-
vította a lakosság ellátását 
az is, hogy az állami te j -
ipar üzemei mellett több ter-
melőszövetkezet. illetve azok 
társulása is gyárt és for-
galmaz tejet, te j terméket . 
Ennek továbbfejlesztése kü-
lönösen a falusi lakosság 
jobb te j - és te j te rmék-
ellátása szempontjából je-
lentős. Az elmúlt három 
esztendőben meggyorsult a 
te j ipar műszaki fejlődése is. 
Ez mindenekelőtt abban 
mérhető, hogy uj technoló-
giai eljárások kerültek be-
vezetésre, számos korszerű 
csomagológép beállításával 
fejlődött a csomagolástech-
nika, több üzemben haj to t -

vásara látogatott hozzánk, 
tegnap, pénteken a Minőségi 
Cipőgyár szegedi gyárát ke-
reste fel. A vendégeket el-
kísérte a gyárba dr. Varga 
Dezső, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának ti tkára, 
Deák Bél.a és Prágai Tibor, 
a városi pártbizottság osz-
tályvezetői. 
i A Minőségi Cipőgyárban 
Szöllösi Sándor igazgató és. 
Majoros József pár t t i tkár 
tájékoztatta, a jugoszláv kül-
döttség tagjai t a gyár gaz-
dasági helyzetéről, munká-
járól. majd bemutat ták a 
gyártó üzemrészeket. 

Szeged jugoszláviai test-
vérvárosának, Szabadkának 
küldöttei: Antun Miloda.no-
vics-Dela. a JKSZ szabad-
kai községi bizottságának el-
ső ti tkára. Milica Velimir és 
Savanya István, a JKSZ sza-
badkai községi bizottságának 

Miniszteri értekezlet Szegeden 
A Mezőgazdasági és járási pártbizottság első tit-

Élelmezésügyi Minisztérium kára, valamint a megyei és 
kollégiuma tegnap, pénteken a járási tanács több vezető-
délután Szegeden, a Csöng- je, a termelőszövetkezetek 
rád megyei tanács székháza- területi szövetségének veze-
ban tartotta tanácskozását tői, mezőgazdasági tudomá-
dr. Dimény Imre miniszter nyos kutatók és a MÉM több 
elnökletével. A miniszteri vezető munkatársra, 
tanácskozáson részt vett A miniszteri tanácskozá-
Györi Imre, az MSZMP Köz- s o n a szegedi járás homok-
ponti Bizottságának tagja, a területeinek hasznosításáról 
Csongrád megyei pártbizott- készített előterjesztést be-
ság első titkára, Torok s z él ték meg. Értékelték az 
László, a Csongrád megyei i 9 6 4 . e s , az 1963-as fejleszté-
tanács vb-elnöke, dr. Ko- . , . . . . . . . .. 
mócsin Mihály, a Csongrád 51 k ° " ^ p c . o k vegrehajtasat , 
megyei pártbizottság titkára, uzok eredmenyeit es irány-
ár. Kovács József, a szegedi elveket fogadtak el a kedve-

zőtlen adottságú termelőszö-
vetkezetek és szakcsoportok 
helyzetének megjavítására. E 
program a szegedi tá j gaz-
dálkodási rendszerének ki-
alakítását, rekonstrukcióját 
k ívánja majd elősegíteni. A 
miniszteri értekezlet állást 
foglalt több gyakorlati kér-
désben is. Így például a ho-
moki földekre legalkalma-
sabb mezőgazdasági gépele 
kipróbálására célgazdaságot 
jelölnek ki a szegedi járás-
ban. s bővítik a Délalföldi 
Mezőgazdasági Kísérleti In-
tézet talaj javítással foglal-
kozó csoportját . 

tak végre rekonstrukciót, bő-' 
vítést, s közel egyidőben 
épült fel három ű j városellá-
tó' lejüzem, a székesfehérvá-
ri. ez a Szegedi és a mis-
kolci. Befejezés előtt ' áll a 
gyulái tejporgyár, megkez-
dődött a 400 ezer "liter napi 
kapacitású budapesti ú j üzem 
építése, s tejüzem épül Kecs-
keméten és Egerben is. 

A szegedi te jüzemmel 
kapcsolatban a következő-
ket mondta a miniszter: 

— Ismerjük és tudjuk, 
hogy a szegediek régen vár -
nak erre az ú j tejüzemre. 
Sokat kifogásolták — s azt 
hiszem joggal —, hogy a 
t e j - és a te j termék-el látás 
színvonala nem elégítette ki 
az igényeket. Megítélésünk 
szerint a 100 ezer liter na-
pi kapacitású ú j szegedi 
tejüzem megfelelő termék-
választékban biztosítani tud-
ja hosszútávon Szeged vá-
rosának és környékének ma-
gas színvonalú tej- és te j -
termékek-ellátását . 

Befejezésként a miniszter 
eredményes munkát kívánt 
a szegedi üzem minden dol-
gozójának. Csápenszki Ist-
ván, a Csongrád megyei 
Tejipari Vállalat igazgatója 
vette át az üzemet. Ezután 
a vendégek megtekintették a 
feldolgozócsarnokot. Az elő-
regyártott épületelemekből 
kialakított modern íeldolgo-
zócsarnokban célszerű rend-
ben sorakoznak a technoló-
giai gépsorok, melyek zárt 
rendszerben dolgozva, zavar-
talanul megférnek egymás-
sal közös légtérben, s így az 
egész üzem könnyen á t te-
kinthető, jól i rányítható és 
ellenőrizhető. A nagy tel je-
sítményű automatizált pász-
torok kíméleteseit kezelik a 
tejet, megőrzik annak bio-
lógiai értékét. Az üzem gé-
pei között gyakran megáll-
tak a vendégek. Apró Antal 
elvtárs figyelmesen vizsgál-
gatta a vajcsomagoló au toma-
tát és beírta nevét az ott 
dolgozó szocialista brigád 
naplójába. Sári István bri-
gádvezető elmondta Apró 
Antalnak, hogy brigádjuk 
felvette a X. pártkongresz-
szus nevet, s tovább foly-
ta t ják munkaversenyüket . / 
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