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M A G Y A R S Z O C I A L A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

A f e s d f á k 

i v ö r ö s v á n d o r z á s z l ó t 
A Csongrád megyei Áüatforgaimi és Húsipari Vállalat kitüntetése 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé te lű 
A vállalat egyik legjobbja a Varga György vezette aranyjelvényes,' a vállalat kiváló 

szocialista brigádja a szalámigyártáshoz készíti elő a húst 
A Csongrád megyei Állatforgalmi és Húsipari Válla- Az elért gazdasági telje-

lat eredményes munkájával elnyerte a Minisztertanács és sitményt jól bizonyítják a 
a SZOT Vörös Vándorzászlaját, a Kiváló Vállalat kitün- vállalat eredményei: a teljes 
tetést, valamint a megtisztelő Szocialista Munka Vállalata árbevétel 2,2 milliárd forint, 
címet. Ebből az alkalomból a nagyvállalat párt- és szak- a termelési érték másfél 
szervezete tegnap este ünnepséget rendezett a Hungária milliárd forint volt 1971-
szállóban, amelyen megjelent és a dolgozókat köszöntötte ben. Az élőállat- és a szalá-
Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, miexport 611 millió forintot 
Részt vett az ünnepségen Győri Imre, az MSZMP Köz- hozott, a tiszta nyereség 132 
ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első tit- millió forintot tett ki, s eb-
kára, dr. Komócsin Mihály, a Csongrád megyei tanács bői az is kiderül, hogy min-
elnöke, dr. Biczó György, Szeged megyei város tanácsú- den tekintetben rekordot ért 
nak elnöke, dr. Varga Dezső, az MSZMP Szeged városi el a• vállalat: a vágóhidak 
bizottságának titkára, továbbá a megye, a város, a társ- 274 ezer sertést dolgoztak 
vállalatok és tömegszervezetek több vezetője, képviselője, fel; 540 vagon szalámi —-
A vállalat eredményeit dr, Soós Gábor, a mezőgazdasági 323 vagon exportra —, a 
és élelmezésügyi miniszter első helyettese méltatta, majd hazai fogyasztók számára 
a Minisztertanács és a SZOT megbízásából — Kökény pedig 323 vagon hentesáru 
Istvánnal, az ÉDOSZ titkárával — átadta a vándorzászlót készült — 5,5 százalékkal 
dr. Piros Lászlónak, a Csongrád megyei Állatforgalmi és több, mint 1970-ben. 
Húsipari Vállalat igazgatójának. Az élelmiszeripar Kiváló A kitűnő eredmények 
Dolgozója kitüntetést vette át Juhász István főmérnök, hasznából rekordméretek-
Miklós József művezető, Németh Péter szakmunkás, Ko- ben részesült a kollektíva: 
oács Ida árudiszponens, Gárdián Ferencné munkás. Nyéki a dolgozók átlagos jövedel-
Józsefné osztályvezető miniszteri dicséretet kapott, 76-an me tavaly 4601 forinttal nö-
kiváló dolgozó jelvényt és oklevelet vettek át. A munka vekedett, a bérfejlesztés dol-
élenjárói között összesen 437 ezer forintot osztottak szét. gőzönként meghaladta az 
A szocialista üzem címet a szegedi szalámigyár, a hen- 1685 forintot 1971-ben. 
tesüzem, a makói kolbászgyár, a hódmezővásárhelyi vágó- A Csongrád megyei Állat-
híd és a szentesi hizlalda érdemelte ki. forgalmi és Húsipari Válla-

* lat nemcsak az elmúlt évi 
. . j ó munkáját ünnepli. Egy-

Tavaly, fennállása óta a> radt el a technika moderni- b e n biztosítékot is teremtett 
legkedvezőbb körülmények zálása sem. A helyes válla- jövőjére, az 1972 január já-
között dolgozott Csongrád latpolitika, az üzemi, társa- b a n megkezdődött húsipari 
megye és Szeged húsipara: dalmi szervek aktivitása rekonstrukcióra. Mert most 
a vállalati összevonások után megóvta a vállalatot a szá- m a r m e g v a n az az emberi 
egységes irányítás alá került mottevő munkaerő-vándor- a n y a g i erőforrás, amely-
az állatfelvásárlás, a hizlalás lástól, megerősödött a törzs- j y e j a z s z e gedi vágóhíd-
és a feldolgozás. Az ágaza- « és szalámikombinát zavarok 
tok korabban tapasztalható termelekenyseg 22,4 szaza-
érdekellentétei egycsapásra lékkai emelkedett egy év nélkül epulhet, s dolgozhat 
megszűntek, mind a keres- alatt! majd. 
kedelmi, mind a feldolgozó 
tevékenység egyaránt érde-
kelt lett a közös nyereség-
képzésben. Ehhez a kitűnő 
lehetőséghez párosult a ma 
már több ezer dolgozót 
számláló vállalat kollektí-
vájának áldozatkészsége, a 
lendületes munkaverseny. Az 
utóbbi három esztendőben 
— éppen az összevonás nyo-
mán — korszerű üzemszer-
vezési módszerekkel ú j tech-
nológiát és üzemi rendszert 
alakítottak ki, és nem ma-

Asszad fogadta 
Biszku Bélát 
Szombaton reggel a Bisz-

ku Béla vezette magyar párt-
küldöttséget a párt székhá-
zában fogadta Muhammed 
Badzsbudzs. a Szíriai Baath 
Párt főtitkárhelyettese, majd 
megkezdődtek a két pártkül-
döttség hivatalos tárgyalá-
sai. 

Szombaton este Hafez Asz-
szad, a Szíriai Arab Köztár-
saság elnöke, a Baath-párt 
főtitkára fogadta Biszku Bé-
lát, a magyar pártküldöttség 
vezetőjét. 

Küldöttségünk ma, vasár-
nap reggel vidáki látogatás-
ra indul Palmirába, majd 
megtekinti az Eufrátesz gát-
építkezéseit. 

Elhárult az aszály 
fenyegető réme 

A szinte teljesen csapa-
dékmentes tél után, úgy 
tűnik, április végre pótolni 
kezdi a földek hiányzó ned-
vességét. 

A prognózis szerint to-
vábbra is változékony ma-
rad az idő. A Fekete-tenger-
től hazánk nyugati határáig 
terjedő alacsony nyomású 
képződmény hatására a Ba-
latontól a Fekete-tengerig 
terjedő sávban csapadékos, 
esős, zivataros időjárás ala-
kul t ki, az esős órákat azon-
ban hirtelen napos idő vált-
ha t ja fel. 

Az utóbbi héten ország-
szerte kiadós esők áztatták 
a határt . Az esők nyomán, 
teljesen megváltozott a* 
szántóföldek képe. Ü j erőre 
kaptak a nemrég még szá-
razságtól sínylődő növények. 

A mezőgazdászok megál-
lapítása szerint legalább egy 
méter mélyen átáztak a föl-
dek. ami azt jelenti, hogy 
most már elhárult az aszály 
fenyegető réme. Biztosra 
veszik, hogy az őszi vetések 
rövid idő alatt megszüntetik 
majd szárazság miatti elma-
radásukat. 

Möraha/om ; 

l f í z m Ö v e t 

a v a t t a k 
Büszkék a mórahalmiak 

víztornyukra. A büszkeség 
első oka, hogy van, a máso-
dik pedig, hogy különbnek 
tar t ják a „buzogányfejű", lá-
bán feszítő kötelek nélkül 
is megálló, a piactéren ma-
gasodó hatalmas víztar-
tályt. Büszkék arra is, 
hogy száz házba ve-
zethették be eddig a vizet 
és körülbelül kétszázan vá-
rakoznak még csatlakozásra. 

Ritkán ér véget a vezeték 
a porták sarkában, vagy az 
udvar közepén. Szinte min-
denütt bejut a konyhába és 
fürdőszobát is követel, akár 
régi épületbe vezessék, akár 
újba. Bár január 28-án már 
vizet adott a torony, a 26 ki-

lométert kitevő utcai csö-
vekbe, a vízművet tegnap, 
szombaton délután avatttái:. 
Ezen ott volt Komócsin Zol-
tán, az MSZMP Politikai Bi 
zottságának tagja, a Közpon-
ti Bizottság ti tkára és Péter 
János, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, külügy-
miniszter, továbbá Szabó 
Sándor, a megyei pártbizott-
ság titkára, Kovács Imre, a 
megyei tanács elnökhelyette-
se és Simády Béla, a szege-
di vízügyi igazgatóság veze-
tője is. 

A vízművet dr. Rózsa Jó-
zsef, a megyei tanács vb 
egészségügyi osztályának 
vezetője avatta- fel. A ven-
dégek elismeréssel szóltak a 
látottakról. 

A piactéren magasodik a Mórahalom nagyközség új víz-
tornya 

k ö z p o n t i g y a r a 
A Kenderfonó és Szövő- nyújtotta át Frányó József-

ipari Vállalat központi (új- nek, a központi gyár igazga-
szegedi) gyára jó munkájú- tójának. AZ ünnepségen 

Young és Duke 

val elnyerte az „Élüzem" nyolcvanan vették út a Ki-címet. E kitüntetést tegnap, 
szombaton délután Marosi váló Dolgozó jelvényt és ok-
János vezérigazgató-helyettes levelet. 

Az Apollo—16 amerikai 
űrhajó Orion-holdkompjának 
két utasa Young és Duke 
pénteken három és fél kilo-
méteres sétát tett a Hold fel-
színén. Sétájuk egy részét 
a holdfelszínen elhelyezett 
televíziós kamera segítségé-
vel közvetítették a Földre. 
Szakértők szerint ilyen 
kristálytiszta, jó minőségű 
képek most, első ízben ér-
keztek a Holdról. A két űr-
hajós különböző tudományos 
berendezéseket állított fel. 

Young és Duke megren-
dezték az első „Hold-grand 
prix" autóversenyt. A meg-
fogalmazás természetesen tő-
lük származik. Joung a 
villanymeghajtású hold-
járó autón óránként 10 kilo-
méteres sebességgel egy 
nagyjából háromszög alakú 
pályán hajtott körbe. 

Az Orion két utasa kirán-
dulását befejezve visszamá-
szott a holdkomp belsejébe 
és lepihent. Csak nehezen 
tudtak elaludni, részben 
nyilván zaklatottságuk, rész-
ben pedig az erős napfény 
miatt. Végülis — a földi irá-
nyító központ utasítására — 
elzárták a holdkomp fényát-
eresztő „ablakait". 

Young és Duke közép-eu-
rópai idő szerint szombaton 
délig aludt, ébredés után 
megreggeliztek, majd dél-
után ú jabb holdsétára in-
dultai:. 

Az ú jabb — ismét csak 
hét órányi időtartamra ter-
vezett — holdsétát szomba-
ton Young űrhajóparancs-
nok kezdte meg, s elsőként, 
szállt ki az Orionból. 

A két amerikai űrhajós !e» 
alkalommal a holdutazások 
történetének eddigi leghosz-
szabb „autóútjút" tette meg, 
a leszálló egységtől 4100 mé-
terre levő. 506 méter magas 
hegycsúcs felé tartva. Itt el-
sősorban a Hold belső réte-
geiből kivetődött vulkanikus 
eredetű kőzetekkel kívánjál: 
gyarapítani a tudósoknak 
szánt gyűjteményt. 

A harmadik holdsétára 
ma, vasárnap kerül sor, en-
nek időtartamát azonban 
ierövidíteték és közölték, 
hogy az Apollo—16 a terve-
zettnél egy r\appal korábban, 
tehát már jövő csütörtökön 
visszatér a Földre. A dön-
tés oka, hogy a vártnál 
gyorsabban fogy az oxigén-
és vízkészlet. 

Éljenek a szocialista munkaverseny résztvevői! 
(AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK MÁJUS ELSEJEI JELSZAVAIBÓL.) 


