VILÁG

PROLETÁSÍAICGYESOUETEK!

OELMAGYARORSZAG
M A G

Folytatják
az NDK—NSZK
mog^

beszéléseket

Dr. Michael Kohl, az NDK
miniszterelnökségi államtitkára és Egon Balír, a bonni
kancellári hivatal államtitkára szerdán Bonnban megkezdte újabb megbeszéléseit
a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak alapvető kérdéseiről, valamint más kölcsönös
érdeklődésre
számottartó
kérdésekről.
A megbeszéléseket — amelyeknek színhelye a bonni
kancellári hivatal — csütörtökön ugyancsak
Bonnban folytatják.

Kórházak
fejlesztése
Az
Orvos-Egészségügyi
Dolgozók Szakszervezetének
elnöksége szerdai ülésén —
az egészségügy elmúlt évi és
idei első fél évi gazdálkodásának és
beruházásának
tapasztalatairól tárgyalt.
Az
eredetileg elképzelt
kórházfejlesztési koncepciót
bizonyos mértékben módosították, azonban a tervben
szereplő hétezer újabb ágy
beállítása a tervidőszak folyamán várhatólag megvalósítható. Kevesebb nagy beruházást. megyei vezető kórházi
építkezést
indítanak,
ugyanakkor jobban koncentrálnak a már megkezdett, illetve áthúzódó beruházások
megvalósítására, köztük
a
pavilonjeliegü fejlesztésekre;
ezzel is elő kívánják segíteni
az eredetileg
elhatározott
ágyszám megvalósítását,
a
fejlesztési terv és a beruházási egyensúly közötti összhangot.
A fejlesztések további célja. hogy csökkentsék a kórházakban a zsúfoltságot.
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Minőségi verseny, Kamuti dr. ezüstérmes,
védnökségvállalás Hargitay bronzérmet szerzett
Kezdeményező

A megszerzett cím, a kJvívott rang: kötelez is. A
Szocialista Munka Vállalata
címre, amelyet immár háromszor nyert el a Szegedi
Nyomda szorgos kollektívája, különösen érvényes ez a
megállapítás. Tudják, hogy a
cím
megtartásáért
egyre
többre, mindig jobbra van
szükség — s ennek szellemében munkálkodnak a nyomdászbrigádok.
Köztük olyan kiváló közösségek. mint
Magyar—
Udmurt kötészeti szocialista
brigád, amely a
nyomdaiparban először nyerte el a
Szakma kiváló
brigádja"
megtisztelő címet, vagy
a
dobozüzemi
Zója
brigád,
amely a „Vállalat kiváló
brigádja" kitüntetéssel büszkélkedhet. Sok — harminckilenc brigád esetében
igen szép számnak tekinthetjük
az arany brigádérmesek száma is: 14 kollektíva jutott már erre a fokra,
Mindez mutatja: nagy hagvományű szocialista versenv mozgalmat
folytatnak
idei
kezdeményezéseikkel,
tevékenységükkel a nyomda
dolgozói
Igényesek a folytatásban,
Már az év elején meghirdetett verseny is tükrözte ezt.
"
A teljesitníeny
mellett nagy
súlyt helyeztek a minőség
javítására az
üzemrészek
versenyében. Ugyanakkor a
legfegyelmezettebben
munkálkodók is jutalomra számíthattak. A nemrég megtartott értékelés során az első helyet a kötészet' dolgozóinak ítélték oda. második
lett a formaelökészítö
üzemrész kollektívája. A munkafegyelem jelentős javulásáért a szentesi üzem kapott
jutalmat. A versenynek ez a
formája persze folytatódik: a

nyomdászbrigádok

következő értékelés:
1973.
április 4.
Külön
versenyforma is
szolgálta a minőséget az első
hat hónapban. A Szegedi
Nyomda
legszebb terméke
címért — mint az már hagyományos — idén is vetélkedtek a kollektívák. S a
verseny győztese: a jó minőség. Például a „Paraszti háború" s a „Légcsapágyazás'
című könyvek átlagot meszsze meghaladó kivitelezését
említhetjük: szedésük, nyomásuk és kötésük a „legszebb termék" címre érdemesítette ezeket a munkákat. De még jó néhány dicséretoes
nyomdászalkotás
akad, s ez jó is, hisz így 7
könyvet küldhetnek az országos „Szép könyv"
versenyre.
A
versenybizottság 5 ezer
forint kiosztására kért javastatot a szedőterem,
a
gépterem és a kötészet vezetőitől, a legszebb könyvek
gyártóit
jutalmazzák
ebből
az
összegből. Egyébként úgy
döntöttek, hogy a kollektív
minőségi munka elismerésére
alapított vándorserleget a
szedőterem
matematikai
csoportjának ítélik oda, többek közt két exportkönyv
kiváló minőségét is értékelM
. —
. —1
ve
ezzel,
kezdeméA
nyomdászok
nyezőkedvét dicséri,
hogy
vállalaton belüli vagy kívüli
akciókhoz egyaránt csatla-

koznak, ha jónak érzik azokat. A matematikai részleg
Lenin brigádja hívta fel
többleket: csatlakozzanak a
ruhagyári
brigádkezdeményezéshez, amely —
mint
lapunkban hírül adtuk —
munkába menet és jövet a
fegyelmezett közlekedést, a
KRESZ-szabályok fontos betartását tűzi ki célul.
A
Terv brigád éppen most „köröz" egy felhívást a brigádok között: könyveket fog
nak venni a tanyai iskoiá
soknak.
' " I
Kék nyomtatványok, rajtuk a felirat:
„Szocialista
szerződés
védnökségvállalásEz egy igenelterjedt
ra" ----vállalási forma a nyomdában. A nagyobb jelentőségű
munkák fölött igen gyakran
vállalnak védnökséget a szocialista brigádok.
Akcióik
rendre jó eredménnyel végződnek. Nem hiába mondják,
hogy amit valaki önkéntes
feladatként vállal
magára,
azt teljesíti is becsülettel: a
védnökségeknél igazolódik ez
a megállapítás.
Több,
a
könyvhétre készülő könyvnél
is bevált a briyádvédnökség.
Fontos versenyforma ez a
műszaki-matematikai könyvek szedésénél is, ahol például a képletek szedése alaposnn
vt/vr>nii próbára
iM'Áknun teszi
IrtOrrí ao szaknnrrvlr
értelmet és a figyelmet,
Mindent egybevetve:
a.
címhez méltóan dolgoznak a
nyomdászbrigádok.

Ú t t ö r ő - Révész Géza
köszöntése

Az úttörőélet soron következő főbb eseményeiről, a
tanintézeti KISZ-szervezetek
teendőiről tartottak tájékoztatót szerdán a Magyar Sajtó Házában. Szabó Ferenc, a
Magyar Üttörő Szövetség főtitkára számolt be az 1972—
73-as tanév úttörőmozgalmának feladatairól. Az idei teendők között említette: növelni kell az úttörőcsapatok
önállóságát is.

Révész Géza elvtársat, a
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
tagját,
nyugalmazott minisztert 70. születésnapja alkalmából az MSZMP Központi
Bizottsága levélben
köszöntötte. A Központi Bizottság üdvözletét és ajándékát Kádár János, a Központi Bizottság első titkára
és Nyers Rezső, a KB titkára adta át. (MTI)

Negyedik a női gyorsúszó váltó,
súlyemelésben Ambrózi hatodik

Éjféli
jelentések
Szerdán, tegnap a XX.
Müncheni Nyári
Olimpiai
Játékok negyedik versenynapján a magyar sportolók
ismét
kitettek
magukért.
Ezen a napon 12 sportágban
voltunk érdekelve, s a férfi
tőrvívás döntőjében Kamuti
Jenő dr. révén ezüstérmet
szereztünk. A 400 méteres
férfi vegyesúszásban Hargitay András káprázatos versenyen lett harmadik, a női
4x100 méteres gyorsváltó negyedik helyen végzett, s ennek során Gyarmati 59,32vel új országos csúcsot úszott.
Súlyemelésben Ambrózi Jenő 427,5 kg-os összteljesítménnyel a pontverseny szempontjából igen fontos pontot
szerzett 6. helyezésével.
A férfi tőrvívók maratoni
selejtező küzdelme után hatan — Woyda, Dabrowski
(lengyel), Gyeniszov (szovjet),H Noel
(francia),
H
H H
W i ^ Tiu
H (rol l
man) es Dr. Kamuti (magyár) kezdte meg a küzdeimet a hatos döntőben.
A
harmadik
kör végén már
csak Kamuti dr. és Woyda
volt veretlen. A döntő csörtében a magyar vívó 5:3-ra
vereséget szenvedett, s így a
33 éves lengyel sportoló —
négy olimpia után — Münchenben átvehette az aranyérmet Férfi tőrvívás olimpiai bajnoka: Woyda 5 gy. 2.
Dr. Kamuti Jenő 4 gy. 3.
Noel 2 gy. 4. Tiu 2 gy. 5.
Gyeniszov 2 gy. 6. Dabrowskj o gy.
Tegnap a keso éjszakai
órák megható pillanata volt,
amikor a 400 méteres férfi
vegyesúszás döntője után az
. ......
,
eredmenyhirdeteskor a har, , . ,
madik arbocra a piros-fehérzöld zászló kúszott a magas_ _ _ _ _ _ „

Az indokínai szolidaritási héten:

Tiltakozó
kommunista

Acs

S.

Sándor

felvett!?

FÖDÉMCSERE. A Szegedi Orvostudományi Egyetem felújíttatja az Eötvös utcában levő gyógyszertani intézetét.
A munkálatokat három évvel ezelőtt kezdték el, s valószínűleg csak a jövő év végére tudja befejezni a kivitelező, a Magas- és Mélyépítő Vállalat. Az épületben ki kell
cserélni az elöregedett salakbetanfödémet, ami mar nem
bírja a terhelést. Képünk a bejárat előtt készült, ahonnan a betonfödémekhez szükséges anyagot a daruval szállítják a színhelyekre.

Az Országos Béketanács
kezdeményezésére szeptember 2-a és. 9-e között indokínai szolidaritási hetet rendeznek hazánkban. E hét alkalmából Csongrád megyében, Szegeden és a szegedi
járásban is tiltakozó gyűlések százaira került sor, s
ezeken a résztvevők
megismerkedhetnek a VDK kormánya és a DIFK a békés
rendezés érdekében kifejtett
erőfeszítéseivel, és kifejezésre juttathatják az indokínai
népek iránti szolidaritásukat.
Szeptember 7-én, délután
fél 3-kor a népfront Szeged
városi bizottsága rendez szolidaritási gyűlést a kenderfonógyárbani A rá következő napon,
pénteken
fél
3-kor a kábelgyárban tartanak tiltakozó gyűlést, ahol
egy szocialista brigád Ho Si
Minh
nevét veszi fel. A
népfront klubjában szeptem-

gyűlések,
műszakok

ber 5-én, kedden
délután
6-kor a kiskereskedők
és
kisiparosok tartanak
tiltakozó gyűlést a vietnami háború ellen.
A KISZ megyei bizottságának újszegedi vezetőképző
táborában szeptember
8-án egyetemi és
főiskolai
hallgatók tartanak gyűlést.
Ugyancsak 8-án délután 5
órakor a népfrontszékházban
baráti találkozót szervez a
Hazafias Népfront
szegedi
bizottsága, amelyen Szegeden tanuló vietnami diákok,
a városi népfrontelnökség és
a megyei béke- és barátsági
bizottság
tagjai
vesznek
részt. A KISZ megyei bizottsága kommunista műszakokat szervez a szolidaritási
hét idején. Szeptember 10én rendezik közülük az elsőt, a textilművekben. A vasárnapi műszak véaeztével

ifjúsági tiltakozó
gyűlést
tartanak. A műszak résztvevői aznapi
keresetüket a
235—96 852. számú vietnami
szolidaritási számlára fizetik
be.
Számtalan helyen
tartanak a szolidaritási hét idején tiltakozó gyűléseket, a
megyében és Szegeden. Iskolákban, kisipari szövetkezetekben, ÁFÉSZ-ekben és
takarékszövetkezetekben. A
téeszek és állami gazdaságok
brigádjai is tiltakozó
gyűléseket szerveznek. A sok
közül néhány példa: a MAHART dolgozói a tápéi hajójavító-telepen, Sándorfalván a gépjavító vállalatnál,
Mórahalmon
és Balástyán
pedig a községek
fiataljai
rendeznek gyűlést. A Fáklya
filmszínházban — Szegeden
— 8-án és 9-én a Vietnam,
amerikai szemmel című filmet látsszák

Hargitay András
ba. Azt jelentette ez, hogy
)
év után
versenyző állhatott fel az
olimpiai dobogóra Hargitay
András személyében. S a veletlen folytán Hargitay épp e n 16 éves.
a női összetett egyéni törnában is olimpiai bajnokot
avattak tegnap éjszaka
a
szovjet Ljudmilla Turiscseva
személyében. Második Karín
Janz (NDK), harmadik Tamara Lazakovics
(szovjet).
Az öt magyar lány
közül
Békési Ilona 9., Medveczky
Krisztina 13., Császár Mónika 14., Kéry Anikó
17„
Kelemen Márta "pedig 34. hélyen végzett.
Vitorlázásban a csillaghajók versenyében a Gosztonyi,
Holovits kettős az ötödik helyen végzett a második futamban. Repülőhollandiban
pedi
« „® HŰS™* I Z S á k P * r O S
negyedik lett.
, , . ,
..,.., , . . .
Birkózásban ejfel előtt neh á n y p e r c c e i érkezett a hír.
hogy az ötödik fordulóban
Bajkó Károly, az iráni Hosainikhorami ellen döntetlen
eredményt ért el. Bajkónak
ezzel 3,5 hibapontja van, de
versenyben maradt az aranyéremért.
A férfi tornászok összetett
csapatversenyében
három
japán sportoló végzett
az
élen. Olimpiai bajnok: Szavao Kato, 2. Eizó Kenmocu,
3. Akinori Nakayama (mind
japán). . . . 19. Molnár Imre, . . . 26. Magyar Zoltán.
Férfi
kézilabdázóink is
megkezdték a csoport-küzdelmeket, Első ellenfelünket
az Egyesült Államok csapatát 16:8-as félidő után, 28 dőre sikerült legyőzni.
Súlyemelésben a könnyűsúly olimpiai bajnoka: Kirzsinov (szovjet) 460 kg. világcsúcs! 2. Kucsev (bolgár)
457,5 kg. 3. Kacsmarek (lengyel) 437,5 kg. . . . 6 . Ambrózi Jenő (magyar) 427,5 kg..
Négy súlycsoport után
a
pontverseny állása: 1. Magyarország 21 p. 2. Lengyelország 17 p. 3. Szovjetunió
16 p.
Az oiimpia 4. versenynapja után a pontverseny állása: 1. Egyesült Államok 152
pont, 2. NDK 102 p„ 3. Szovjetunió 75 p., 4. NSZK 46 p„
5. Lengyelország 44 pont, 6.
Magyarország 40 pont.
(Olimpiai beszámolónk tanunk t oldalán !

