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Korszerűsítik 
a 

8j gépeket vásárolnak - Óvodát építenek - Jó évet zárt 
a ruhagyár 

Egyik évről a másikra még 
annyit nem javultak a ter-
melési eredmények a Szege-
di Ruhagyárban, mint 1972-
ívSl 1973-ra. Ügy értékelik, 
hogy beérett az előző évek 
intézkedéseinek gyümölcse: a 
termelés valamennyi összete-
vője fejlődött, s mert jobb 
szervezéssel megszüntették a 
máskor sok gondot okozó 
anyaghiányt, s tavaly folya-
matos, zökkenőmentes ter-
melést tudtak biztosítani, 

A tervezett 3,5 százaléknál 
jobb, közel 8 szazalék volt a 
munkatermelékenység növe-
kedése, amely a gyártmány-
átszervezésből is adódott, de 
a jobb munka- és üzemszer-
vezésnek volt benne orosz-
lánrésze. Ügynevezett cso-
portos technológiát valósítot-
tak meg a kétrészes munka-
ruhák gyártásánál, szalagpro-
filrendszert vezettek be a 
munkaköpeny-készítésnél, e2 
utóbbinál például 1,2 óráról 
0,9 órára csökkentették a 
gyártási idő t 

A termelés 4,5 százalékkal 
nőtt, s nemcsak hogy kedve-
ző volt az értekesítés, de ki-
vette részét a ruhagyár a 
Belkereskedelmi Minisztéri-
umnak abból a tavalyi prog-
ramjából is, amely azt cé-
lozta, hogy jobb árualapot te-
remtsenek a hazai kereske-
delem számára az ország vál-
lalatai. Elismerését fejezte ki 
a Belkereskedelmi Miniszté-
r ium azért, hogy a gyár tel-
jesítette, amit az iskolakö-
peny-programért vállalt. Ta-
valy 60 millió forinttal nö-
velte a gyár a belkereskede-
lemnek átadott termék meny-
nyiségét. 

Az export mennyiségében 
is nagyobb volt, összetételé-
ben is javult tavaly. A szocia-
lista országok számára ex-
portált áru értékben kifejez-
ve hatszorosa az előző évi-
nek, a tőkés export az 1972. 

Adottak a feltételek 

Gazdagítsuk a nép 
front munkáját 

Téli politikai tanfolyam kezdődött Szegeden 

Varrják a munkaköpenyeket 

évi 66 millióról 80 millió fo-
rintra növekedett. 

Tavaly jelentős bérrende-
zés volt a ruhagyárban, a 
központi bérjut tatás és a vál-
lalati bérrendezés hatására 
10 millió forinttal növeke-
dett a ruhagyári dolgozók 
bére, elsősorban a termelés-
ben résztvevőké úgy, hogy 
ma már 2 ezer forint fölött 
van az átlagbérük, az előző 
évi 1750 forintos átlaggal 
szemben. Az előzetes számi-
tások szerint mindemellett 
jelentősen növekedett a nye-
reség is. 

Telefonhelyzet; 

Postai tájékoztató 
A lágymányosi telefonköz-

pont területén január 25-én 
megindul a kimenő távhívás, 
s ezzel egyidőben a beszél-
getések időtartamának szám-
lálása, ennek megfelelő d í ja-
zása — jelentette be szerdai 
sajtótájékoztatóján Horn 
Dezső közlekedés- és posta-
ügyi miniszterhelyettes, a 
Posta vezérigazgatója. 

Péntektől tehát a Lágymá-
nyos központba kapcsolt elő-
fizetők nemcsak a főváros, 
hanem a távhívó hálózathoz 
csatlakozó 112 vidéki hely-
ség telefonelőfizetőit is köz-
vetlenül hívhatják. Ugyan-
akkor viszont a magánelő-
fizetői és a közületi állomá-
sokról kezdeményezett be-
szélgetések után 7—18 óra 
között. 3 percenként, 18 óra 
és reggel 7 óra között pedig 
6 percenként számítanak fel 
egy for in to t Az érmével, 
vagy a forintossal működő 
nyilvános telefonállomások-
ról — egy-egy érme bedobá-
sával — ugyancsak 3 percig 
lehet beszélni. A vezérigaz-
gató bejelentette azt is, hogy 
1975 végéig vidéken Nyír-
egyházát és Szegedet, a fő-
városban pedig az előfize-
tők mintegy 90 százalékát 
kapcsolják be a belföldi táv-
hívó hálózatba és bevezetik 
számukra a z időszámlálást is. 

A sajtótájékoztatón egyéb-
ként szóba került az orszá-
gos, ezen belül külön a fő-
v á r o s i t á v b e s z é l ő h e l y z e t é s 

a telefonhálózat fejlesztése. 
A tervidőszak hátralevő két 
évében mintegy 46 500 állo-
mással növelik a budapesti 
telefonközpontok! befogadó-
képességét (MTI) 

Az 1973-as év döntő év 
volt a gyár életében, ered-
ményei, tanulságai távolabbi 
évekre is kihatnak. Meg kell 
tartani és növelni kell az ex-
por to t ehhez pedig a piac-
kutatáson kívül az is szüksé-
ges, hogy a minőség javítá-
sával, a pontos szállítással 
meg tudják tartani a partne-
reke t Ezután is a vállalati 
munkaverseny a lendítő erő, 
a szocialista brigádmozgalom, 
amely az átlagnál jobb, lel-
kiismeretesebb munkát tud 
példának állítani a munkás-
közösség elé. 

Az idei fejlesztési tervek-
ben — a termelés várható 
növekedése érdekében —sze-
repel a szabászat bővítése, 
korszerűsítése. Hat ú j sza-
bászgépet vásárolnak, s egy 
hőrögzítőt helyeznek üzem-
be. Létszámnövekedést nem 
terveznek 1974-re, de hogy a 
gyár dolgozóit megtartsák, 
életkörülményeiket javítsák, 
bővítik a gyár szegedi óvo-
dáját, és még az idén 100 fé-
rőhelyes óvodát nyitnak a 
szentesi gyáregységben. 

Sz. M. 

Immár hagyomány, hogy 
minden év elején téli politi-
kai tanfolyamot rendez Sze-
geden a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei Bizottsága, 
Az eseményen a városi, vá-
roskörzeti, községi népfront-
bizottságok vezetői, vezető 
aktivistái vesznek részt. 

Mint a tegnapi nyitófoglal-
kozáson Nagy István, a poli-
tikai tömegmozgalom megyei 
elnöke bevezetőjében hang-
súlyozta: a megnövekedett 
követelmények szükségessé 
teszik, hogy a népfrontban 
tevékenykedők is növeljék 
politikai fölkészültségüket, 
megismerkedjenek azokkal az 
időszerű tennivalókkal, ame-
lyek megvalósításáért nekik 
is munkálkodniuk kell. 

Ugyanakkor jó alkalom ez 
a tanfolyam arra is, hogy a 
különböző helyeken dolgozó 
aktivisták tapasztalatokat 
cseréljenek, megismerkedje-
nek egymás munkamódsze-
reivel, kölcsönösen haszno-
sítsák a legjobb tapasztala-
tokat 

A rendezvény délutáni 
programjában tájékoztatót 
hallottak a résztvevők az 
időszerű nemzetközi kérdé-
sekről. A témakör előadója 
Léderer Róbert, a HNF Or-
szágos Tanácsának nemzet-
közi osztályvezetője vol t Ma 
dr. iKomócsin Mihály megyei 
tanácselnök Csongrád megye 
gazdasági helyzetéről, a nép-
gazdasági és megyei tervezés 
időszerű feladatairól tar t elő-
adást. Míg Molnár Sándor 
megyei népfrontt i tkár a moz-
galom községpolitikai felada-
tairól szóL A szocialista mű-
velődéspolitika aktuális kér-
déseiről Szabó B. István, az 
MSZMP KB kulturális osztá-
lyának tudományos munka-
társa beszél majd a tanfo-
lyamon. Ugyanakkor konzul-
táció, baráti est és fórum is 
szerepel a programban. 

A közélet 
! 

minden területén 
A tegnapi nap első előadá-

sát Győri Imre, a Központi 
Bizottság tagja, a megyei 
pártbizottság első ti tkára tar-
totta. Arról adott számot, hol 

Kotrógép a Koromszigeten 
Megszépül a kutatóház — Munkák a rezervátumban 
A fehér-tói rezervátum 

rekonstrukciójára a Csong-
rád megyei természetvédelmi 
bizottság — amint már ezzel 
régebben foglalkoztunk — 
javaslatot terjesztett elő. En-
nek alapján, a különböző ér-
dekek összehangolásával ké-
szül ma jd el a végleges terv. 
Addig ls a rezervátum érté-
keinek megóvása érdekében 
a természetvédelmi terület 
kezelésével megbízott Szege-
di Állami Erdőrendezőség el-
végezteti a legsürgősebb 
fenntartási és kisebb fejlesz-
tési munkákat. Ezek kivite-
lezésére a Szegedi Állami 
Gazdaság Fehér-tói kerülete 
vállalkozott 

Az első és legfontosabb 
feladat a Koromsziget hely-
reállítása. A valamikor egy-
holdas szárazföld a vízmosá-
sok, a hullámverések követ-
keztében az utóbi évtizedek-

ben alaposan megfogyatko-
zot t Ezen a szűk területen 
nyaranta háromezer sirály-
pár rak fészket s mintegy 
nyolcezer fiókát nevel fel. A 
költési időszakban valóságos 
közelharcot vívnak a halász-
madarak egymással egy pa-
rányi lakhelyért Most tága-
sabbá, kényelmesebbé teszik 
otthonukat: egy nagy telje-
sítményű kotrogép formálja 
ú j já a szigetet, magasítja, 
tölti partjait , amit élő nád-
dal, gyékénnyel telepítenek 
be, hogy ellenálljon a víz 
romboló hatásának. Itt érde-
mes megemlíteni azt a figye-
lemreméltó elképzelést, hogy 
a későbbiekben nádkévékből 
készített mesterséges úszó 
szigeteket hoznak létre a ví-
zimadaraknak. 

Az állami gazdaság építő-
brigádja rövidesen befejezi 
az ideiglenes kutatóház rend-

be hozását, hogy addig meg-
feleljen rendeltetésének, 
amíg egy annál nagyobb, 
külföldi ornitológusok foga-
dására, elhelyezésére is al-
kalmas korszerű épületet 
emelnek. 

A rezervátum életét eddig 
csak beavatott szakemberek 
tanulmányozhatták. Az idén 
azonban már megvalósul a 
Csongrád megyei természet-
védelmi bizottságnak a z a 
javaslata, hogy a Fehér-tó 
értékeit tár ják fel az érdek-
lődő, tanulni vágyó termé-
szetkedvelők es a turisták 
előtt. A Koromszigettel 
szemben egy megközelíthető 
helyen magas megfigyelő-
tornyot építenek. A kilátó-
toronyból távcsővei tanul-
mányozhatják majd a z ér-
deklődők a sirálycsaládok 
mozgalmas életét, a madarak 
vonulását 

tart a X. kongresszus hatá-
rozatainak megvalósítása 
Csongrád megyében, külöhös 
tekintettel azokra a kérdé-
sekre, amelyekre az 1972 no-
vemberi KB-ülés fokozott 
hangsúllyal hívta fel a fi-
gyelmet. A megyei pártbi-
zottság első titkára előadása 
során részletesen szólt a Ha-
zafias Népfront szerepéről, 
munkájáról, feladatairól is. 

Mint hangsúlyozta: azok-
ban az eredményekben, ame-
lyeket Csongrád megyében az 
elmúlt időszakban elértünk, 
benne foglaltatik a politikai 
tömegmozgalom vezetőinek, 
aktivistáinak lelkes, odaadó, 
áldozatos munkája is, melyért 
minden elismerést megérde-
melnek. 

Megállapítható: a Hazafias 
Népfront tevékenysége to-
vább izmosodott, nőtt szere-
pe, befolyása a társadalom 
életében, a közéletben. 

Hogyan vált ez lehetséges-
sé? Ügy, hogy a X. kongresz-
szus, és az annak határoza-
tait gyorsabb megvalósításra 
serkentő 1972 novemberi KB-
ülés jó politikai alapot te-
remtett az eredményes mun-
kálkodáshoz a Hazafias Nép-
front számára is. E konstruk-
tív politikai atmoszféra lehe-
tővé teszi, hogy a korábbinál 
nagyobb tömegeket mozgósít-
sunk az időszerű feladatok 
elvégzésére, hiszen belpoliti-
kai helyzetünk kiegyensúlyo-
zott, bizakodással teli alkotó 
munka jellemzi mindennap-
jainkat. 

A tapasztalatok azt iga-
zolják: könnyebb ma társa-
dalmi munkát szervezni, 
olyan politikai rendezvénye-
ket tartani, ahol az érdeklő-
dés és az aktivitás igen nagy, 
mint tegnap vagy tegnapelőtt 
vol t 

Mindez természetesen meg-
határozó jelleggel kihat a 
népfront tevékenységére is, 
amely szintén megélénkült 
erőteljesebb lett az elmúlt 
időszakban. A tömegmozga-
lom aktivistái a közéletnek 
szinte minden területén meg-
találhatók, s különösen ör-
vendetes, hogy segítségükkel 
mindinkább felszámolódnak 
azok a „fehér foltok", ahová 
eddig nem jutott el a politi-
kai munka hatása. 

Arra kérte a megyei pár t-
bizottság első ti tkára az egy-
begyűlt népfrontvezetőket és 
aktivistákat, hogy a továb-
biak során is tartsák meg az 

I eddigi munkalendületet, és 
ahol csak lehet, fokozzák to-
vább a népfrontmunka poli-
tikai, társadalmi hatékony-
ságát. Hiszen az előttünk álló 
feladatok — mint azt a me-
gyei pártbizottság vasárnap 
megjeleni állásfoglalása tar-
talmazza — igen nagyok, és 
csak akkor valósíthatjuk meg 
maradéktalanul őket, ha ak-

tivizálunk minden erőt, tat 
feltárjuk a tartalékokat nem-
csak a termelésben, hanem * 
közéleti tevékenység minden 
fontos területén. 

A népfront — mint a me-
gyében szerzett tapasztalatok 
is jól példázzák ezt — rend-
kívül aktív a vélemények 
összegyűjtésében, a javai la-
tok, elképzelések felszínre ho-
zásában. De természetesen e» 
csak egyik, nagyon fontos ré-
sze tevékenységének. A rá 
háruló megtisztelő szerepnek 
akkor tud maradéktalanul 
eleget tenni, ha kiveszi ré-
szét a megvalósításból is. S-
ugyanakkor a közvélemény 
helyes orientálásához, a 
konstruktív közhangulat ki-
alakításához úgy és azzal is 
hozzájárul, hogy aktivistái 
tudnak „nem"-et mondani, 
amikor irreális, túlzott igé-
nyekkel, kérésekkel találják 
magukat szemben. 

A szocializmus 
feladatainak megfelelően 

A népfront tevékenységi 
köre rendkívül sokrétű, hi-
szen kiterjed a társadalom 
egészére, s nincs az életnek 
olyan területe, ahol ne tud-
na valamiben segíteni a maga 
sajátos munkamódszereivel. A 
cél éppen az lenne, hogy a 
politikai tömegmozgalom ak-
tivistái mindenütt megtalál-
ják-megkeressék azokat a fel-
adatokat, amelyek megvaló-
sításában munkájuk legjob-
ban hasznosulhat. 

Csak néhányat emeljünk kí 
ezek közül: a helyi tervezés, 
fejlesztés elképzeléseinek ki-
dolgozásában való aktív rész-
vétéL A helyi ellátottság, a 
szolgáltatás ellenőrzése, a je-
lenlegi helyzet javításának 
szorgalmazása. A bejáró 
munkásokkal való törődés. A 
mezőgazdaságban a legkor-
szerűbb termelési módszerek 
népszerűsítése és propagálá-
sa. Az öregekkel való törő-
dés. A népesedéspolitikai cél-
kitűzések gyorsabb megvaló-
sításának elősegítése — és 
ezen kívül még számtalan 
más, aktuális kérdés. 

A megyei pártbizottság el-
ső ti tkára kérte azt is: a 
népfrontaktivisták a részfel-
adatok megvalósítása során 
mindig tekintsék át a politi-
ka egészét, és ennek megfe-
lelően tevékenykedjenek. Se-
gítsék elő azt, hogy mentől 
több ember aktivizálódjék a 
szocializmus építésében, s 
hogy céljainkat minél gyor-
sabban megvalósíthassuk. 

Vásárhelyi pótkocsik 
a VDK-nak 

A különleges mezőgazda-
sági szállítóeszközök gyártá-
sára berendezkedett Hódme-
zővásárhelyi Mezőgazdasági 
Gépgyártó Vállalat a Vietna-
mi Demokratikus Köztársa-
ság megrendelésére negyven, 
traktorvontatású, egytenge-
lyes folyadékszállító pótko-
csit indított a távol-keleti 

baráti országba. A szállít-
mányhoz — a vállalat kol-
lektívájának ajándékaként 
— speciális adaptert is mel-
lékeltek. A készülék a HÖD-
GÉP-nél kidolgozott ú j talál-
mány, s az a rendeltetése, 
hogy a talajerőpótló anya-
gokat a föld felszíne alá jut-


