
• A S A R N A B , 1970. DECEMBER 13. 3 

VárOSÍ 6S járási i á kenderfeldolgozó ipar IV. ötéves tervéből 

Nagyobb nyereség, 
magasabb jöuedetem 

Tegnap Szegeden a me-
gyei párt- és tanácsszékház 
nagytermében Szeged városi 
és szegedi járási pártaktíva 
értekezletet tartottak. Az el-
nökségben foglaltak helyet: 
Komócsin Zoltán elvtárs, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a KB titkára, 
Győri Imre elvtárs, az 
MSZMP KB tagja, a me-
gyei pártbizottság első titká-
ra, Sipos Géza elvtárs, a 
6zeged városi pártbizottság 
első titkára, dr. Kovács Jó-
zsef elvtárs, a járási pártbi-
zottság első titkára is. 

Győri Imre elvtárs meg-
nyitó szavai után Komócsin 
Zoltán elvtárs tartott elő-
adást a Magyar Szocialista 
Munkáspárt X. kongresszu-
sának jelentőségéről és az 
ezzel kapcsolatos feladatok-
ról, majd néhány nemzet-
közi kérdésről adott tájékoz-
tatót. 

A szegedi kenderfeldolgozó mazik majd külföldi eladá- központi gyárban a cérnázó-
ipurban zömmel nők dolgoz- sokból. A tervidőszak végé- üzem dolgozóinak nincs meg-
nak. Ez a tény még nagyobb re közel 2 millió dollár és felelő fürdőjük és öltözőjük, 
felelősséget ró a vállalat ve- hozzávetőleg 7 millió rubel ezen a gondon úgy segítenek, 
zetőire. Tervükben azonban értékben szállítanak termé- hogy a régi szövöde szociá-
örömmel fedezheti fel a zem- ket külföldi országokba. Sze- lis helyiségeit adják át a 
ber, hogy sokrétűen kíván- retnék elérni, hogy 1975-re cérnázóüzem munkásainak, 
nak gondoskodni a munkás- 70 százalékkal növekedjék a Apró dolgokban is szeret-
nókről, tovább javítva mun- nagyvállalat nyeresége, vagyis n é k megkönnyíteni a mun-
kakörülményeiket, szociális a jelenlegi 50 millió forintról kások életét. Kávét már je-
ellátottságukat. Egyébként a 85 millió forintra emelik a lenleg is minden időben kap-
munkakörülmények javítását tiszta bevételt. b a t bárki, de úgy gondolják, 
célozza a modern és automa- A hogyant is körvonalazza hogy a jövőben a nyári me-
tikus gépek vásárlása, az ú j a vállalat ötéves terve. A légben jólesik a dolgozóknak 

létszám valójában csökken, egv-egy pohár hideg szörp, 
de a termelőrendezések kor- ü d í t ő i l a l É p p e n ezért a ke-
szerúsitesevel, u j technolo- reskedelmi osztály hűsí tői ta-
giak bevezetesevel, illetve ki- l o k a t kiszolgáló automatákat 
szélesítésével, a gyártmány- vásárol a műhelycsarno-
fejlesztési program teljesíté- kokba, 
sével alapvető változást kí-

, , vannak elérni a gazdálkodás-
A vallalat hatékonyabban b a n A termelékenység nö-

kíván gazdálkodni a IV. öt- vekszik számottevően: az 
éves tervben. Teljes bevéte- élőmunka hatékonyságút 38 
lüknek 35,4 százaléka szár-

szövőüzem felépítése is. 

A termelékenység 
iavllásával 

Fizetésemelés 
százalékra szeretnék iavítani A k o Z p ° n t l irányelveknek százalékra szeletnek javítani m e g f e l e l ő e n a Kenderíonóés 
az egy fore jutó arbevetelt Q 

ami talán a leglényege-
sebb — öt év alatt 33,6 szá-
zalékkal emelik. 

A dolgozók élet- és mun-
kakörülményeinek, jövedel-
meinek emelkedésében is ki-
fejezésre jut a vállalat egé-
szének előrelépése. Ebből az 
elvből kiindulva a következő 
öt év alatt jelentős rekonst-
rukciót haj tanak végre a 
szociális létesítmények terü-
letén. 

Üzemi konyha, fürdők 
A szociális jellegű beruhá-

zások és felújítások között 
tallózva kiderül, hogy a sze-
gedi jutaárugyárban a női 
fürdő és öltöző régen elavult, 
tehát szükségessé vált egy 
korszerű és minden követel-

FAL A FÖLD ALATT. Makó határában, a Maros ár terü-
letén, az árvíz rongálta gáttal párhuzamosan föld alatti fal 
épül a város védelmére, mint már jelentettük. Négyszáz 
méter hosszúságban tíz méter mély és ötven centiméter 
széles árkot nyitnak, amit vízzáró réteggel töltenek ki. 
Ezzel a kritikus szakaszon egyszer s mindenkorra elejét 
veszik buzgárok keletkezésének. Képünkön: Munkában 

a résfalazó gép 

Szövőipari Vállalat a negye-
dik ötéves terv idején dol-
gozóinak 15 százalékos fize-
tésemelést garantál. Ezenkí-
vül a személyi jövedelem 
növelését szolgálja az is, 
hogy átlagosan 12 napnak 
megfelelő nyereségrészese-
désre számítanak a munká-
sok évente. Természetesen 
mind a két célt csak akkor 
tudják valóra váltani, ha a 
vállalat gazdálkodásának ha-
tékonysága is megfelel a ter-
vezettnek. 

Forintban kifejezve is meg-
találjuk a célkitűzéseket a 
vállalat ötéves tervében. Je-
lenleg egy-egy dolgozó átla-
gos évi fizetése 21 226 forint, 
amely évente 3 százalékkal 
növekszik, tehát az ötéves 
terv végére 15 százalékkal 
lehet nagyobb, összesen 24 411 

ményeket kielégítő szocális forint. Ehhez hozzá lehet szá-
mítani a nyereségrészesedés 
összegét, amely jelenleg 3205 

épület létrehozása. Program-
jukba vették, hogy a juta-
árugyárban felépítenek egy £ o r i p t átlagosan, a terveik-
központi öltözőt és fürdőt. végére pedig 4626 forint 
Ugyancsak a szegedi juta- lesz- így együttesen a ken-
árugyában építenek üzemi derfeldolgozó ipar dolgozói 
orvosi rendelőt is. átlagosan évente 25 379 fo-

A pécsi gyárukban elavult rint jövedelemhez jutnak a 
az üzemi konyha, s a meg- gyárban, 
növekedett létszámnak nem Természetesen a közvetlen 
tudja kielégíteni az igényeit, pénzbeli juttatások mellett 
Ezért a távoli gyárukban bő- továbbra is nagy gondot for-
vítik és korszerűsítik a kony- dítanak a közvetett jut tatá-
hát, hogy ezer embernek sok színvonalának javításá-
mindennap tudjanak ízletes ra: üzemi étkeztetés, üdülés, 
ebédet főzni. Az újszegedi sport, szakmunkások oktatá-

sa és a felsőoktatásban részt 

es arany 
Karácsonyfa, mandarin — Elfogyott a zenélődoboz 

aranyvasárnapra a Delta 
boltjaiban is. 6 százalékkal 

fővárosban. A járdák fölött ezért k.ülönböző helyekről nagyobb az idei év végi kész-
let Szegeden. Karácsonyi ú j -
donságnak szánták az olcsó 
Szatmár rádiót, a japán és 
lengyel magnetofont. Ha-
gyomány: az Orion-televí-
ziókból most sincs elegen-
dő, bár hét végére újabb 

lóan akadozik a szállítás ét- szállítmány érkezett. Figyel-

Csodálatosak az utcák 
ilyenkor ünnepek előtt — a 

a boltok kirakatának tetejé-
ből ágadzó-bogadzó díszek 
függnek: minden csupa ka-
rácsony. Szegeden csendeseb-
ben készülnek az ünnepre, 

élelmiszerrel gyűlt meg a 
bajuk: rossz a mákellátás, 

kellett pótolni a nagykeres-
kedelem által nem szállí-
tott mennyiséget. Szinte 
semmi hasznuk nincs ra j ta 
— 54-ért vásárolják. 56-

ezt is megszoktuk. Van, ahol ért adják kilóját —, de be-
azonban kellemes decemberi szereztek 35 mázsát. Hason-
meglepetéssel szolgálnak a 
vásárlónak, például az ELI-
KER-nél. 

Az ÉLIKER karácsony 
előtti ajándékkosaras „rek-
lámhadjára ta" mintegy 30 
ezer forintba kerül. Három 
héten át öt boltban ajándék-

olajból és Liga margarin-
ból. Most a nagykereskede-
lemtől vásárolt készlethez 
még 4, illetve 2 tonnát sze-
reztek be a két fontos áru-
ból. 

Karácsonyfa ugyanannyi 
kosarakat sorsolnak ki azok lesz, mint tavaly: Sopronból 
között, akik egy-egy alka- hozattak hatezer darabot. . S 
lommal száz forinton felül lesz-e rá szaloncukor? 15 
vásárolnak. Ezzel a vállalat százalékkal rendeltek többet, 

mes férjekre is gondoltak az 
ünnepi vásárral: illatszer-
boltjaikban sokféle francia 
kölni és rúzs van, és roha-
mosan fogy. Már a karácso-
nyi nagy vásár előtt elfo-
gyott egy, Jugoszláviából 
importált újdonság: a zené-
lődoboz. Január 1-től egy-
forintos bélyeggel csak szab-
ványborítékot lehet feladni. 

azt akar ja elérni, hogy csök-
kenjen az ünnepek előtti 
zsúfoltság, szerezze be a 
háziasszony, amit csak tud, 

mint tavaly, de az édes- ezért ebből is megfelelő 
ipari üzemek késlekedtek a 
nagyon kedvelt mártott és 
desszertcukor gyártásával, 

mennyiséget szereztek be. 
Ahogy a kirendeltség ve-

zetője, Dragos Gyula el-
mondta, olyan nagy a játé-korábban. De beszerezhet-e ezért csak a jövő héten ke-

mindent? 
Idén — ahogy Kuti Ár- ligyümölcsből idén többet kisegítő játékboltot nyitót 

rülhet majd forgalomba. Dé- kok iránti érdeklődés, hogy 

pád igazgató tájékoztatott 
bennünket — a nagy raktár-
készletből adódó hátrányókat 
is vallalva az elmúlt év 
hasonló időszakához viszo-
nyítva, 12 
a készlet, 
egészségtelen is, de a ve-
vőnek nagy biztonságot je-
lent.) Csak néhány ünnepi 

adhatnak el, mint az előző tak a Kölcsey utcában és 
karácsonykor: mintegy 100— 
150 mázsa olasz narancs és 
50 mázsa mandarin kerül a 
pultokra, 40 mázsa füge is 

százalékkal több érkezik még. A vállalat ké-
(Ez mar szinte szül már újévre is: törzsve-

vőit apróbb ajándékokkal 
fogja meglepni. 

Több áru lesz ezüst- és 

egy pavilont a Marx téren 
Ajándéknak ajánlják boltja-
ikban a bolgár és lengyel ipar-
művészeti szépségű táskákat 
bőröveket. S hogy a férfiak-
nak is jusson valami: Olasz-
országból 15 fa j ta pipát im-
portáltak. 

V. M. 

vevők ösztöndíja, lakásépíté-
si hozzájárulás és így to-
vább. összegezve megállapít-
hatjuk, hogy a szegedi ken-
derfeldolgozó ipar negyedik 
ötéves terve átgondoltan ha-
tározza meg a vállalat és 
dolgozói jövőjét. 

G. I. 

üvegváros 
Csongrád megye legnagyobb 

közös gazdasága, a 18 000 
holdas szentesi Termál Tsz 
holland „üvegvárost" épít 30 
ezer négyzetméternyi terüle-
ten. Az öt blokkból álló ker-
tészeti kombinát 64 millió 
forintba kerül, és teljes egé-
szében 1971 végére készül el. 

Szellem, stílus, 
kisugárzás 

N em való különösebben rácsodálkozni arra, ami ter-
mészetes, helyénvaló és többé-kevésbé megszokott 
már. De ha az ember azt tapasztalja, hogy többed-

magával még ma is hatása alatt van egy eseménynek, s 
még ma is arról beszél mindenki, ha politikára terelődik a 
szó — mégsem tudja átlépni a témát. A pártkongresszusról 
van szó, amelynek határozatán évekig dolgozunk majd. 
Még pontosabban: a kongresszus szelleméről, stílusáról, 
egész társadalmunkra ható kisugárzásáról. Arról, hogy az 
emberek azt mondják: igen, ez az a felelősség, megfon-
toltság, korrektség, őszinteség, közvetlenség, ez az a nyílt-
ság, értelem, világosság, amire szüksége van a szocialista 
közösségnek! És ilyen emberközelség — ez az, ami minden-
kit érdekeltté tesz a politikában. 

Egy percig sem kétséges, hogy nem a külsőségek irt-
ják egy-egy esemény lényegét. Nem azt figyeltük a kong-
resszusról szóló tudósításokban sem, hogy parádésan vég-
zi-e dolgát a legmagasabb párttestület, vagy szerényen, 
teljes munkahangulatban; a szónokoknak sem a gesztusait 
lestük, hanem a mondanivalóját, mégis mindenkinek fel-
tűnt, hogy nem voltak harsány jelszavak, semmi ön-
ünneplés, póz, s a legszükségesebb formaságokon kívül 
semmi szertartásosság. A kongresszus a szó valódi értel-
mében dolgozott, nyitott ajtóknál — hiszen a szemünk 
előtt, az egész ország nyilvánossága előtt folytatta le ülé-
sét — és munkájában ott éreztük magunkat is. Nem csu-
pán a küldöttek dolga volt. 

Hogy miért beszélünk erről még most is. annak egy-
szerű a magyarázata: valami kivételesen példaadót ta-
láltunk! Valami olyat tanultunk a X. pártkongresz-
szustól, amit megállítunk a mindennapi életben is. Amikor 
párttaggyűlésre sorakozunk, valahogy így képzeljük el 
az eszmecsere stílusát. Termelési tanácskozásokon ilyesféle 
figyelmet és törődést szeretnénk. Ennyi fegyelemre és ra-
cionalizmusra lenne szükség a tanácsüléseken, a bizott-
sági megbeszéléseken. A gondolat fegyelme — az a legelső. 
Hogy ha szót kérünk, akkor mondanivalóval tiszteljük meg 
a közösséget, amely meghallgat bennünket. Ne csak szere-
peljünk, hanem érdemben járuljunk hozzá a testület mun-
kájához. Ne kötelességből vagy valamiféle elvárás miatt, 
hanem az ügy előremozdításának igényével. Akkor nem 
átkozzuk majd az értekezleteket, munkamegbeszéléseket, 
hanem a gondolatok serkentőjének fórumait tiszteljük 
bennük. Hiszen nemcsak országos dolgokról lehet így tár-
gyalni és vitázni. 

Kongresszusunk őszintesége nem meglepetés azoknak, 
akik kommunista közösségekben nőttek fel. Ez azonban 
már sokkal-sokkal többet fejez ki a hétköznapi őszinte-
ségnél. Egy párt és egy nép viszonya mérhető ezen. Az, 
hogy saját belső dolgairól is a legnagyobb nyilvánosság 
előtt tárgyal egy ilyen magas párttestület, s még a fegyel-
mi ügyek statisztikáját is oda tár ja — azt hiszem, a leg-
meggyőzőbben illusztrálja, hogy semmiképpen sem akar 
bezárkózni azok előtt, akiknek ügyét legmagasabb fokon 
képviseli, tevékenységét szervezi és vezeti. Lejjebb halad-
va éppúgy ezer jele van már a közéletben az őszinteség-
nek. De ha meggondoljuk, hogy mégis milyen csodálatos 
„tehetségünk" van a dolgok megmagyarázására — holott 
megváltoztatásukhoz kellene több lelemény! — ismét csak 
a kongresszus példaadását emlegethetjük ellentétként. 

Valamikor attól tartottunk, hogy ha gondjainkról nyíl-
tan beszélünk, a változtatás erős és biztos szándékával, 
az ellenséget patkoljuk politikánk ellen felhasználható 
érvekkel. Pedig dehogy is ez történt! „Okossá" tettük in-
kább; olyan helyzetbe hoztuk, mintha bölcs és hivatott 
kritikusa lenne dolgainknak. Mert most is bebizonyosodott: 
őszinteségünkkel, nyíltságunkkal, amellyel a párt a né-
pet lépten-nyomon megtiszteli, nem tudnak odaát mit 
kezdeni. Hiszen ez a szocializmust építő embernek szól. 
Az ő beavatása. Ennek eredménye, kamata pedig nem 
kisebb, mint az aktivitással párosuló készség. A gondok 
megosztása. 

Sok más görcseink között csak nehezen múlik az az 
egy, hogy valahányszor politizálunk, magyarázunk, 
érvelünk, azt mindig feszes arcizmokkal csináljuk. 

Olyan szögletesek tudunk olyankor lenni. Pedig — és ezt 
ismét megtanulhattuk a kongresszus tanácskozási stílusá-
ból —, a közvetlenség sokkal fogékonyabbá teszi az embe-
reket igazságaink iránt. A közvetlenség meg a komolyság, 
az oldottabb stílus és a mondanivaló súlya jól megfér 
együtt. S bizonyos helyzetekben mennyivel hatásosabb az 
egyszerű példa mindenféle kinyilatkoztatásnál. Nem vélet-
len, hogy annyit emlegetik még ma is Kádár János zársza-
vát. ami tipikus példája a szerény előadásmódnak, a köz-
vetlen meggyőzésnek, a szemléletességnek. 

Nem hiszem, hogy most olyasmin kellene vitatkozni a 
kongresszus után: hogyan értelmezzük a határozatnak ezt 
vagy azt a pontját ; mit is akart tulajdonképpen mondani 
ez vagy az az előadó, felszólaló? Nem kell sorok között ol-
vasni és keresgélni — világos minden, mint a nap. S ezt 
is érdemes lesz mindenütt eltanulni a kongresszustól. Hogy 
ne az értelmezéssel teljen az idő és ne abban fáradjon el 
a gondolat, hanem a megvalósítás legideálisabb módozatai-
nak megtalálásáéit feszüljön. Ez a végrehajtás egyik ga-
ranciája. Hasonló garanciákra pedig nemcsak országos ér-
vényű határozatok, hanem helyi döntések megvalósításá-
ban is szükség van. 

Sz. Simon István 

Csúcsforgalom a postán 
A karácsony előtti csúcs- millió 46 ezer levéllel in-

forgalom első hulláma pén- dúltak Budapestről rendel-
tektől szombatra vonult le a tetési helyük felé, közülük 
postahivatalokban. Az éjsza 
ka a fővárosban az előző na-
pinál 12 százalékkal több. 
körülbelül 620 000 darab Bu-
dapestre szóló vagy a fővá-
roson át „utazó" levelet 

327 000 volt a külföldre szó-
ló feladvány. Reggel az át-
lagosnál 4 ezerrel több, ösz 
szesen 23 000 csomagkülde-
mény indult el Budapestről 
a vidéki címzettekhez 

H a S f n ' a v l ú / m t g t i n a k k o r a fővárosiak teg-
posta is rekordforgalmat bo- n a P 40 000 csomagot kézbe-
nyolított le: a vonatok egy- sí tettek. 

Kiiídöttsépnk 

Mosz v ijan 
Ilku Pál művelődésügyi 

miniszter vezetésével szom-
baton reggel küldöttség uta-
zott Moszkvába, a magyar— 
szovjet kormányközi kultu-
rális együttműködési bizott-
ság soron következő ülésé-
re. (MTI) 


