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Szegedi ruha• és textilipar: 

Mennyi lett a nyereség ? 
A mérlegbeszámolók ösz-

szesítése után konkrét szá-
mok tükrözik Szeged ipará-
nak tavalyi eredményeit. 
Március a nyereségrészese-
dés kifizetésének hónapja, a 
gyárak, üzemek dolgozói szá-
molgatják, vajon mennyi 
lesz a borítékban, tervezge-
tik, mire költik. 

Ilyenkor valamivel több 
televízió, hűtőszekrény, mo-
sógép, kerékpár és egyéb 
tartós fogyasztási cikk lel 
gazdát a z üzletekben, mint 
máskor. Van, aki nyaralásra 
teszi félre ezt a pénzt, más 
tavaszi ruhát csináltat érte. 
Jó hír: Idén márciusban a 
legnagyobb vállalatokat te-
kintve 25 százalékkal maga-
sabb a nysreség, mint az 
1972-es év után. 

A Szegedi Ruhagyárban 
nagy megelégedéssel zárták 
az elmúlt évet. A belföldi 
kereskedelemben 21 száza-
lékkal több termékük került 
forgalomba, az export 55 szá-
zalékkal szárnyalta túl az 
előző esztendőt. Nőtt a ter-
melékenység, ugyanakkor 3 
millióval kevesebb volt a 
gyár költsége a tervezettnél. 
A dolgozók jövedelme a köz-
ponti intézkedésre végrehaj-
tott béremeléssel együtt 

15,2 százalékkal emelkedett, 
mégis szépen maradt mit 
osztani: átlagosan 2005 forint 
jutott egy-egy embernek a 
nyereségből, ami 25 nap 
munkabérnek felel meg. A 
vállalati eredmény egészében 
magasabb, mint 1972-ben. 
Így lehetőség nyílt még ta-
valy, év végén nagyszabású 
rekonstrukció megkezdésé-
re, modern gépek beszerzé-
sének tervezésére. A régi do-
hánygyári raktár nem elégíti 
már ki a ruhagyár igényeit, 
helyette is újat kell építeni. 
Idén akarnak áttérni az ügy-
vitel gépesítésére, lyukszalag 
technikával, kis méretű szá-
mítógéppel, fontos a gyártás-
előkészítő mintaüzem is. A 
gyár munkásainak érdekében 
korszerűsítik a helyi óvodát 
700 ezer forintért. Egymillió-
ba kerül a szentesi óvoda, 
melyben az ottani üzemrész 
dolgozóinak gyermekei kap-
nak helyet. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalatnál 28-án fize-
tik a nyereséget. Tudjuk, 
hogy 1973-ban átszervezés 
történt a kenderiparban, 
aminek eredménye már egy 
esztendővel később pozitívan 
értékelhető. A gyáregységek 
átlagosan 25 és fél napot fi-

zetnek, nem egyformán, ha-
nem a termelésben vállalt 
részük, a munkaversenyben 
elért sikereik alapján, diffe-
renciált mértékben. A Juta-
árugyáré 28 nap, a Szegedi 
Kenderfonógyáré 27,8 nap, a 
Pécsi Fonó- és Szövőgyáré 
24,1 nap, az Űjszegedi Szövő-
gyáré 23, a Kornádi Kender-
kikészítőgyáré ugyancsak 23, 
míg a Nagylaki Kenderfonó-
gyár 21 napi keresetet kitevő 
részesedést fizet. Mintegy 
négy és fél ezer dolgozó, aki 
kenderrost kikészítéssel, poz-
dorjalap gyártással foglalko-
zik, hosszú évek óta először 
kap — nem is kis összegű — 
nyereségrészesedést. 

A Pannónia Szörmekiké-
szítő és Szőrmekonfekció 
Vállalat szegedi gyáregységé-
ben 29 napot fizettek 22-én. 
A dolgozók elégedettek, 
örülnek, tavaly ilyenkor ösz-
szesen nyolc nap fizetésben 
mérték a nyereségrészese-
dést. A jó munka és jó gaz-
dálkodás meghozta gyümöl-
csét. 

A Szegedi Textilművekben 
nem úgy sikerült, ahogy sze-
rették volna. Mintegy 100 
ezer forinttal kevesebbet 
tudnak idén nyereségként 
visszatéríteni. 

Gazdag az MSZBT 
idei programja 

Sajtótájékoztató a Barátság Házában 
A Magyar—Szovjet Baráti 

Társaság ez évi tevékenysé-
gét alapvetően meghatároz-
zák az elmúlt évi országos 
értekezleten elfogadott cél-
kitűzések. valamint a Szov-
jet Baráti Társaságok Szö-
vetségével és a Szovjet—Ma-
gyar Baráti Társasággal kö-
tött, 1974—75. évre szóló 
együttműködési egyezmény-
ben megjelölt feladatok — 
hangzott el a Barátság Há-
zában pénteken megtartott 
sajtótájékoztatón. Ezen Re-
gős Gábornak, az MSZBT 
titkárának megnyitó szavai 
után Hernádi László osztály, 
vezető ismertette a követke-
ző hetekben, hónapokban 
sorra kerülő jelentősebb ak-
ciókat. 

Mint ismeretes, jövőre ün-
nepeljük hazánk felszabadu-
lásának 30. évfordulóját, s a z 
MSZBT is jövőre, júniusban 
les z 30 esztendős. Ez év szep-
temberétől más szervekkel 
együtt az MSZBT vetélke-
dőt hirdet Magyarország fa-

sizmus alóli felszabadulásá-
nak 30. évfordulója tisztele-
tére. A cél: bemutatni a 
Szovjetunió sikereit a nem-
zetközi politikai, tudomá-
nyos. gazdasági és kulturális 
életben, a magyar—szovjet 
együttműködés fejlődésének 
áttekintése, ezen belül a test-
vérmegyék és városok sokoL 
dalú kapcsolatainak megis-
mertetése. Április elején 
meghirdetik az évfordulóhoz 
kapcsolódó országos fotópá-
lyázatot, amelynek díjnyertes 
munkáiból jövőre az MSZBT 
fotókiállítást küld Moszkvá-
ba. 

Ebben az esztendőben is 
több nevezetes évfordulóról 
emlékeznek meg. így Puskin 
születésének 175. évfordulója 
alkalmából májusban a 
Szovjet Kultúra és Tudo-
mány Házában reprezenta-
tív irodalmi műsort rendez-
nek, szeptemberben a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
miával közösen ünnepi em-
lékülést tartanak. 

Kormányküldöttség 
utazott Szíriába 

Pénteken dr. Dimény Im-
re, mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszternek, a ma-
gyar—szír gazdasági együtt-
működési bizottság magyar 
tagozata elnökének vezeté-
sével kormányküldöttség 
utazott a Szíriai Arab Köz-
társaságba. A delegáció tag-
ja dr. Szalai Béla külkeres-
kedelmi miniszterhelyettes, s 

az érdekelt minisztériumok 
több vezető beosztású mun-
katársa. Búcsúztatásukra a 
Ferihegyi repülőtéren megje-
lent dr. Soós Gábor, mező-
gazdasági és élelmezésügyi 
minisztériumi államtitkár, s 
jelen volt Abdul-Halim Kad-
dour, a Szíriai Arab Köztár-
saság budapesti nagykövete. 
(MTI) 

A jelentős politikai és kuL 
turális évfordulók megün-
neplésén túl 1974 legfonto-
sabb feladatai közé tartozik 
a baráti társaság több mint 
900 tagcsoportjának segítése. 
A Szovjet Kultúra és Tudo-
mány Házában szakmán-
kénti találkozókra hívják az 
elmúlt 26 esztendőben a 
Szovjetunióban diplomát 
szerzett, s ma már dolgozó 
volt ösztöndíjasokat. 

A budapesti központi Gor-
kij nyelviskolán jelenleg 
2500-an tanulnak, s az isko-
la vidéki tagozatain csak-
nem ugyanennyien fejlesztik 
orosz nyelvtudásukat. A 
hallgatók részére ebben az 
esztendőben is megrendezik 
a négyhetes nyári intenzív 
tanfolyamokat, szovjet taná-
rok közreműködésével. Or-
szágszerte mintegy 3000 ta-
nuló nevezett be a diákok 
orosz, nyelvi versenyébe: a 
legjobbakat szovjetunióbeli 
utazással jutalmazzák. Má-
jusban egyébként Budapes-
ten rendezik meg az orosz 
nyelv és irodalomtanárok 
nemzetközi szövetsége vég-
rehajtó tanácsának ülését. 

A szovjetunióbeli utazá-
sok évről évre sok ezer fia. 
talnak nyújtanak felejthe-
tetlen élményt Az MSZBT 
indítványára az illetékes ál-
lami és tömegszervezetekkel 
együtt terv készült arra, 
hogy az ifjúmunkások fizi-
kai dolgozók gyermekei kö-
zül az eddiginél többen jut-
hassanak el a Szovjetunió 
legszebb tájaira. Jövőre 
mintegy 900 fiatal utassal 
három Barátság-vonat indul 
Kijevbe, Tallinnba, illetve 
Moszkvába. 

Tavasz a határban 
Nyitják a szőlőt, vetik az árpát 

Hosszú évek tapasztalatai-
hoz viszonyítva két-három-
hetes előnyét még mindig 
tartja a mezőgazdaság —ezt 
a felvilágosítást kaptuk teg-
nap, pénteken a járási hiva-
tal mezőgazdasági osztályán. 
A korai és tartós jó idő el-
sősorban a talaj előkészíté-
sében segített, a vetést — 
bármennyire csábít is a jó 
idő — ritkán merik sietéssel 
kockáztatni. 

Inkább csak a címszavakat 
fölsorakoztatva rajzoljunk 
gyors körképet a tavaszi 
munkákról. Befejezéséhez kö-
zeledik a fejtrágyázás, szá-
mos szövetkezetben már vé-
geztek is ezzel a fontos ta-
vaszi munkával. Jól jártak 
azok a gazdaságok, amelyek 
külön szerződéssel biztosítani 
tudták előre a műtrágyát, 
így nagyobb fennakadás nem 
volt. Megkezdték a tavaszi 
árpa vetését, itt körülbelül 
másfél hétre tehető az előny. 
Csatlakoztassuk ide rövid 
mondattal azt a megállapí-
tást, hogy az őszi vetések jól 
teleltek, a száraz tél káros 
hatása nem érződik. A sző-
lőtermelő gazdaságokban még 
tart a nyitás, metszés és trá-
gyázás, de a munka felén 
már túl vannak. A gyümöl-
csösökben befejezték a ko-
ronaalakító metszést, a le-
mosó permetezés nyoma 
messziről látszik, könnyű 
megállapítani, hogy az első 
növényvédelmi munka is jól 
halad. Bár a hónap elején 
érkezett hideg aggodalmakat 
keltett, most úgy látszik, 
nem okozott kárt. A kajszi-
barack már virágzik, de a 
többi gyümölcs duzzadó rü-
gyén is látszik, egyelőre 
minden rendben van. 

A csapadékhiányra egyre 
gyakrabban panaszkodnak a 
mezőgazdaság szakemberei, 
sok milliméterrel maradt 
adósunk a tél. A felső réte-
gekben van ugyan annyi 
nedvesség, hogy az elvetett 
magok károsodás nélkül ki 
tudnak kelni, de a talaj al-
sóbb rétegei szárazak, kevés 
vizet tartalékolnak a későb-
bi időkre. Az elmúlt napok 
szeles időjárása a homokvi-
déken erős homokverést oko-
zott 

Az utolso ágyból szedik a retket Mészárosék kertjében, 
Mihály teleken 

Paradicsompaprikát, cecei és fűszerpaprikát vetnek 
a szegedi Móra Tsz kertjében 

A tanúk vádolnak 
A f in n főváros egyik fes-

tői negyedében, fenyőerdő-
ben van a híres Dipoli épü-
let. Ebben a palotában dol-
gozott az európai biztonsági 
konferenciát előkészítő ta-
nácskozás. Most, a még min-
dig hófödte fenyők, a nyu-
galom és a harmónia e kö-
zegében borzalmas szenve-
désekről, vérlázító gaztettek-
ről esik szó. 

A chilei katonai junta 
bűntetteit vizsgáló nemzetkö-
zi bizottság Helsinkiben pén-
teken tanúkat hallgatott 
meg. A brazil, szovjet és 
chilej állampolgárok drámai 
nyilatkozatokban leleplez-
ték a katonai junta fasiszta 
politikájának lényegét. 

Jose Nobrege Arauso bra-
zil férfi elmondta a bizott-
ságnak, hogyan menekült 

meg a csodával határos mó-
don a kivégzőosztag halálos 
lövései előL ö t társával egy 
Santiago melletti dombtető-
re tuszkolták egy szeptember 
végi éjszakán, a katonák 
térdre kényszerítették őket, 
majd néhány lépésnyit hát-
rálva csőre töltöttek. Ezt a 
pillanatot használta kj Arau. 
so: levetette magát a mély-
be és minden erejét össze-
szedve elfutott. Egy lövedék 
még így is megsebezte. 

A szovjet Vera Brincsinyi-
na chilei nemzetiségű fér-
jét ugyanazon a dombtetőn 
ölték meg a puccsista kato-
nák 

A bizottság tagjainak kér-
désére válaszolva Arauso ki-
jelentette. szerinte a gyil-
kosságok a chilei katonai 
rendszer lényegéhez tartoz-

nak. „Jellemző, hogy a fő-
tisztek bántak velünk a legj 
kegyetlenebbül. Látszott, 
meg akarják mutatni aláren-
deltjeiknek, hogyan kell aa 
ilyen munkát végezni" — 
mondotta. 

A nemzetközi bizottság 
rendkívül tárgyilagosan, 
minden lényeges részletre ki-
terjedően végzj munkáját, 
hallgatja meg a tanúkat, 
akik szeretteik, hozzátarto-
zóik tragédiájának feltárá-
sával vállalkoztak a fasiszta 
junta bűneinek leleplezésére. 

Kekkonen finn köztársasá-
gi elnök pénteken fogadta a 
nemzetközi bizottság elnök-
ségét és a chilei személyisé-
gek csoportját, köztük Allen-
de elnök özvegyét és TeitéL. 
boimot, a KP Politikai Bia 
zottságának tagját, 

64. évfolyam 
69. szám 

1974. 
^ március 23., 
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