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Ujabb vállalások 
XI. pártkongresszus 

A szocialista nuinkabrigadok kezdeményező készsé-
gének cs összefogásának erejét tanúsította pénteken a XI . 
pártkongresszusnak és a felszabadulás 30. évfordulójának 
lisztelctcrc telt két ujabb vállalati felajánlás is. 

gádok felajánlásainak meg-
alapozásához. 

A Távközlési Kutató Inté-
zetben a híradástechnikai 

A Kossuth Nyomda szo-
cialista brigádvezetőinek 
pénteki tanácskozásán a 
párt művelődési politikájá-
nak megvalósításához, a szo-
cialista kultúra széles körű 
terjesztéséhez, megismerte-
téséhez nyújtandó erőfeszí-
tésekről, felajánlásokról 
tárgyaltak. A párt politikája 
irántj egyetértésük jutott 
kifejezésre abban a munka-
felajánlásban, amely szerint 
a marxista—leninista elmé-
leti munkák és egyéb poli-
tikai kiadványok nyomdai 
átfutási idejét 30 százalék-
kal csökkentik, s így általá-
ban a szokásosnál két hó-
nappal hamarabb kerülnek 
e könyvek az olvasók kezé-
be. A „Szocialista munka 
műhelye" címmel 11-szer 
kitüntetett könyvkbüeszet 
szocialista brigádjai és dol-
gozói az üzemszervezés fej-
lesztésével, s újabb gépek 
felállításának meggyorsítá-
sával a havonta bekötött 
könyvek példányszámát tíz 
százalékkal, összesen félmil-
lióra növelik. A nyomda 
gazdasági és műszaki veze-
tői pedig a DH-munkarend_ 
szer feltételeinek mintegy 
fél évvel korábbi megte-
remtésével, a fejlesztési be-
ruházások meggyorsításával 
járulnak hozzá a munkabri-

ipar gyártmányfejlesztését, 
a termékstruktúra korszerű-
sítését segítő munkafel-
ajánlás volt a szocialista 
brigádvezetők tanácskozásá-
nak központi témája. Az 
idén ugyanis mintegy #20 
százalékkal növekedett az 
iparág üzemeitől kapott fej-

lesztési megbízások volu-
mene, s így csak a szocia-
lista brigádok társadalmi 
összefogásával, tervükön fe-
lülj munkákkal teljesíthe-
tik ebben az évben ezeket a 
feladatokat. Segítséget nyúj-
tanak a z intézet szocialista 
brigádjai az iparág export-
jához is. Harminc szocialis-
ta brigád fogoít össze, hogy 
több hónappal csökkentse a 
Szovjetunió és India mikro-
hullámú láncához szükséges 
rádióelektronikai berende-

lések és automatikák gyár-
tási idejét. 

Fokozott közúti 
ellenőrzések 

A növekvő közúti forga- szabálysértési elkövetési mó-
lom biztonságának fokozásá- dok fokozottv ellenőrzésére, 
ra hozott központi intézke- felderítésére, 
dések és az ezt követő tár- Az ez év első negyedévi 
sadalmi kezdeményezések baleseti helyzet kedvezőtle-
eredményeképpen a közúti nebb alakulása is indokolja 
közlekedési balesetek szám- a fokozott ellenőrzés szük-
szerű alakulása az 1970. év- ségességét. A rendőrség foko-
től csökkenő tendenciát zott ellenőrzést tart aKPM 
mutat. A baleseti helyzet ér- Autófelügyelet főosztálya és 
tékelése a számok kedvező a Volán tröszt szakemberei-
alakulása mellett azonban nek bevonásával. Az ellen-
rámutat néhány negatív je- őrzés a közúti közlekedés 

lenségre, amelyet országos biztonságának fokozását, a 
„ - , . , , ,, közlekedési fegyelem továbbj 

ellenőrző akció szervezeset szilárdítását, a környezetvé-
teszik szükségessé, az egyes delmet szolgálja. 

Juta lom 
Fásítási ankét Szegeden 
Ha fáról, erdőről beszé- dősítésért, oklevéllel az 

lünk, rögtön arra gondo- ugyancsak kisteleki Üj Élet 
lünk, hogy egyre nagyobb Tsz és a pusztamérgesi Riz-
Szükségünk lenne csendre, ling Termelőszövetkezet, va-
pihentető nyugalomra, tiszta lamint Takács Ferenc, Tor-
levegőre, védett termőtalaj- da József, Jakics József, To-
ra. A tegnap tartott fásítási matás László, Kozma Imre 
ankét előadója erdészeti és Gy. Szabó Pál munkáját 
szakember, az országos er- jutalmazták. Pénzjutalomban 
dészeti egyesület főtitkár-he- r é s z e s ü l t t ö b b e k k ö z ö t t S z a _ 
lyettese, Fekete Gyula is , ,, . „ , „„., ,, 
ezekről beszélt először, és k a l Olivér, Fodor Mihály, 
csak utána említette, hogy a Puskás Sándor, Scheinflug 
fának gazdasági haszna is József, Varga Pál, Terecskei 
van. Sándor, Csorba Ferenc, Pal-

A környezeti ártalmak ter- k B J e n őné és Zsíros Ist-
mészetes ellenszerei az er- v a n n e -
dők, — a fástítási ankét 
anélkül, hogy az erdőtelepí-
tés ősrégi céljairól megfe-. 
ledkezett volna, a környezet-' 
védelmi tanácskozások sorá-
ba is belépett. Társadalmi 
összefogást hirdettek az er-
dészeti szakemberek, arra 
hivatkoztak, hogy az ártal-
mak elleni természetes vé-
dekezésnek csak széleskörű 
összefogással lehet eredmé-
nye, de ezl az összefogást 
úgy hirdették, hogy mellé 
mondták: megyénk 40(1 hek-
tár új erdővel leit gazda-
gabb tavaly és 500 hektár ki-
vágott. fái helyett telepítet-
lek ú j erdőt. Szakemberek 
számítása szerint a távlati 
tervek útmutatását követve 
megyénkben még legalább 6 
ezer hektárt kellene betele-
pítenünk fával, de az előadó 
ezt a tervet mértéktartónak 
nevezte. Többre lenne szük-
ségünk. Az erdészek a zöld-
övezeti telepítéseket tartják 
most nagyon fontosnak, a 
nagyforgalmú utak melletti 
sávok, folyóvizek menetének, 
a majorok környékének li-
getes-erdős telepítését sür-
getik. Érdemes felfigyel-
nünk rá, hogy az új erdők 
gazdái egyre inkább a ter-
melőszövetkezetek, a tervben 
szereplő 6 ezer hektárból 
5300 is termelőszövetkezeti 
földeket jelent. | 

Sok lelkes támogatója van 
az erdők ültetésének, teg-
nap a legjobbakat jutal-
mazták meg. A kisteleki Ma-
gyar-Szovjet Barátság Ter-
melőszövetkezet szép pla-
kettet kapott a tavalyi ér-4 

Ifjúsági 
parlamentek 
Pénteken délután két sze-

gedi üzemben tartottak ifjú-
sági parlamentet. A Város-
gazdálkodási Vállalatnál Ko-
vács Miklós igazgató beszá-
molt arról, hol tart a válla-
lat az ifjúsági törvény vég-
rehajtásában. A fiatalok 
gyűlésén felszólalt Lénárt 
Béla, a városi KISZ-bizott-
ság titkára is. A gumigyár 
ifjúsági parlamentjén Mi-
kes Sándor, a vállalat igaz-
gatója tartotta a beszámolót. 
A fiatalok megvitatták, mit 
tettek eddig az ifjúsági tör-
vény végrehajtásáért, és ki-
jelölték a további feladato-
kat. 

. Újítók és feltalálók 
országos tanácskozása 

Nagyobb figyelmet a mozgalomra 
. Az Országos Találmányi 
Hivatal, a SZOT és a KISZ 
Központi Bizottsága pénte-
ken az Építők Rózsa Ferenc 
Művelődési Házában rendez-
te meg az újítók és feltalá-
lók IV. országos tanácsko-
zását. Az országos tanácsko-
záson részt vett az ágazati 
újítókonferenciák 450 kül-
dötte. s jelen volt mintegy 
200 meghívott vendég. A ta-
nácskozáson részt vett Gás-
pár Sándor, a SZOT főtit-
kára és Nyers Rezső, az 

hez és megvalósításához. A 
szakszervezetek fontosnak 
tartják a munkatársi segít-
ségen alapuló patronálási 
rendszer felelevenítését. A 
szakszervezetek a jövőben 
még nagyobb társadalmi, 
politikai felelősséget vállal-
nak az újító- és feltaláló-
mozgalom elöreviteléért — 
mondotta befejezésül a 
SZOT titkára. 

Herczeg Károly korreferá-
tuma után megkezdődött a 
vita. Felszólalt dr. Tímár 

MSZMP Politikai Bizottsága- Mátyás, a Minisztertanács el-
nak tagjai, dr. Tímár Má-
tyás, a Minisztertanács el-
nökhelyettese és dr. Ajtai 
Miklós, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság elnöke 
is. 

•Az újító- és feltalálómoz-
galom fejlődéséről, helyzeté-
ről és a tennivalókról elő-
zetesén kiadott írásos beszá-
molóhoz Tasnádi Emil, az 
Országos Találmányi Hivatal 
elnöke fűzött szóbeli kiegé-
szítést. 

A beszámoló rámutatott, 

hogy az elmúlt 25 évben 

igen jelentős eredményeket 

hozott az újító-feltaláló moz-

galom. 1968 óta azonban 

számszerűen csökkent ugyan 

az újítások és találmányok 

száma, értékük azonban nö-

vekedett. E szellemi alkotá-

sok hasznosítása évente hoz-

závetőlegesen 2—3 százalék-

kal járul hozzá a nemzeti 

jövedelemhez, és átlagosan 

mintegy 7—10 százaléka a 

vállalati nyereségnek. 

Ugyanakkor negatív jelensé-

gek is tapasztalhatók, ame-

lyeken változtatni kell. 

Ezután Herczeg Károly, a 

SZOT titkára tartott korre-

ferátumot. Többi között szólt 

arról, hogy a munkások 

gyakran magukra maradnak 

ötleteikkel, újítási elgondo-

lásaikkal, ezért a gazdasági-

műszaki vezetésnek, vala-

mint a szakszervezeti és 

KISZ-szerveknek rendszere-

sebben és szervezettebben 

kell segítséget adniuk a 

munkások számára újítási 

javaslataik formába öntésé-

Zsilip 
a főcsatornán 

Somogyi Károlyné felvétele 

A sándorfalvi műút mentén, az algyői főcsatornán új, há-
romnyílásos, billenőtáblás zsilipszerkezet készült el az 
ATIVlZIG építési osztályának tervei alapján, előregyártott 
elemekből. A billenőtáblák beállításával a víz magassága 
tetszés szerint szabályozható. A fehér-tói halgazdaság szá-
mára ezután szükség szerint bocsáthatják be a Tisza vizét 
a tárolókba, a főcsatorna vizének visszatartásával pedig a 

közeli termőföldek öntözését biztosíthatják 

nökhelyettese is. A párt Köz-
ponti Bizottsága és a kor-
mány nevében üdvözölte a 
tanácskozás résztvevőit, majd 
szólt arról: 

A kormány egy évvel ez-
előtt áttekintette e területet, 
és határozatban szabta meg 
a további feladatokat. 

A kormányhatározat sze-
rint az Országos Találmányi 
Hivatal elnöke, az igazság-
ügyminiszter, és a SZOT ja-
vaslatokat dolgoz ki az újí-
tásokról 1967-ben megjelent 
kormányrendelet továbbfej-
lesztésére. Az illeiekes szer-

vek javaslataik véglegesíté-
sekor figyelembe fogják ven-
ni az újítók tanácskozásán 
elhangzott észrevételeket is, 
hiszen sok olyan javaslatot, 
véleményt mondottak az újí-
tók, amelyekkel az illetékes 
szerveknek foglalkozniok 
kell. 

Dr. Timár Mátyás a to-
vábbiakban arról szólt, hogy 
vannak újítások. amelyek 
nem növelik ugyan a válla-
lat pénzügyi alapjait, mégis 
nélkülözhetetlenek. Nem > 
lenne igazságos, ha a mun-
kakörülményeket javító, a 
dolgozók biztonságát fokozó 
újításokat a részesedési alap 
terhére díjaznák. Módot kell 
találni arra. bogy ilyen ese-
tekben a díjazást más for-
rásokból fedezhessék. A be-
ruházásokkal kapcsolatos 
újítások fokozott ösztönzése 
érdekében is rugalmasabbá 
íogják tenni azok díjazási 
szabályait. E javaslatok ki-
dolgozását a kormányhatáro-
zat ez év második felére irá-
nyozta elő. 

A tanácskozás tegnap be-
fejezte munkáját. 

Kitüntetett újítók 
Az újítók és feltalálók IV. 

országos tanácskozása alkal-
mából több szegedi újítót, a 
mozgalomban eredményesen 
tevékenykedő dolgozót is ki-
tüntettek. A Munka Érdem-
rend bronz fokozatát kapta 
Csurgó László, az AFIT XI . 
sz. Autójavító Vállalat nyug-
díjas főművezetője és Joó 
György, a KSZV Kenderfo-
nógyárának szb-titkárá. Az 
újítómozgalomban végzett 

kiemelkedő munkájáért 
Ungvári Mihály. a Szegedi 
Vízművek és Fürdők lakato-
sa a Szakszervezeti munká-
ért kitüntetés arany fokoza-
tát kapta. Ugyancsak kitün-
tetésben részesült az újító-
mozgalomban szerzett érde-
meiért Rósa László, a Sze-
gedi Konzervgyár főmérnö-
ke: ő az Élelmiszeripar Ki-
váló Dolgozója kitüntetést 
kapta. 

Elhunyt Kahána Mózes 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó, súlyos 

betegség után, április 11-én elhunyt Kahána Mózes elvtárs, 
József Attila-díjas író, á forradalmi munkásmozgalom és 
pártunk régi harcosa, a Szocialista Hazáért Érdemrend és 
több más kitüntetés tulajdonosa. Elhunyt elvtársunk teme-
tése április 22-én, hétfőn 14 órakor lesz |a Mfező Imre utj 
temető munkásmozgalmi panteonjában. Barátai, elvtársai 
és tisztelői 13.30-tól róhatják le kegyeletüket a ravatalnál. 

Az MSZMP budapesti bizottsága 
A Magyar írók Szövetsége 

A Magyar Partizán Szövetség 
* 

Kahána Mózes 1920 óta SZK(b)P tagja. A Szovjet-
volt a párt tagja, a Magyar unióban. jelentős irodalmi te-
Tanácsköztársaság idején a vékenységet fejtett ki, a 
Vörös Hadsereg harcosa. Moldvai írószövetség elnöke 
1920-ban Bécsben a komin- volt. 1935-ben a kdmintern 
tern információs bulletinjá- megbízásából az USA-ban 
nak szerkesztőségében dol- dolgozott., 1940-tól ismét, a 
gozoit. 1922-től Romániában Szovjetunióban tevékenyke-
lnpszerkesztö, a Román Kom- deli, mint. a.moldvai álkolok 

munistu Párt Központi Bi-
zottságának lagja. 1926-ban 
letartóztatták, öt évre ítélték. 
A bántalmazások következté-
ben lábát, amputálni kellett. 
1931-töl a Szovjetunióban az 

házának igazgatója. 1967-be.il 
tért vissza Magyarországra. 
Irodalmi munkásságának ma-
radandó értékei: elbeszélései, 
regényei. irodalomkritikai 
cikkei. 

Korszerűsített 
villaraosenergia-alállomás 

Tegnap, pénteken délelőtt 
a Dél-magyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat bemutat-
ta a 120/20, illetve a 35/20 
kilovoltos alállomását a ma-
kói kirendeltségen, melyre 
meghívta a város és járás 
párt-, állami, gazdasági és 
társadalmi szervezeteinek 
vezetőit. 

Vajda György, a vállalat 
igazgatója többek között el-
mondotta, hogy a z új ulál-
Iomás létrehozását indokolt-
tá tette az ú j ipari létesít-

mények és a mezőgazdasugl 
üzemek megnövekedett vil-
lamosenergia-igénye. Erre a 
régi 35 20 6 kilovoltos al_ 
állomás, illetve a területei 
ellátó 35 kilovoltos vezeték 
nem nyújtott kellő biztosíté-
kot. 

A tájékoztató után a ma . 
roslelej út mentén levő mo-
dern alállomást megtekin-
tették a résztvevők, melyet 
— a vezetékekkel együtt — 
27.2 millió forint költséggel 
készítettek el. 


