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Jó évkezdet a szegedi 
üzemekben 

Tíz százalékkal nőtt a termelés 
Szálloda épül Szegeden 

Ha igaz az, hogy amilyen 
a kezdet, olyan a folytatás, 
akkor a szegedi iparvállala-
tok optimistán tekinthetnek 
az idei év további hónap-
jaira. A KSH megyei igaz-
gatóságának összegezése sze-
rint ugyanis a szegedi és a 
Csongrád megyei ipari üze-
mek termelése 1974. első ne-
gyedében — az előző évek 
tendenciájával megegyezően 
— mind a tervben előirány-
zottnál, mind pedig az or-
szágos átlagnál gyorsabban 
fejlődött, és 10,1 százalék-
kal volt magasabb az egy 
évvel korábbinál. A foglal-
koztatottak száma a z ipar-
ban 1,7 százalékkal emelke-
dett. A termelékenység 8,3 
százalékkal javult. A terme-
lésnövekedésből a termelé-
kenység növelésével fedezett 
hányad meghaladta a 80 szá-
zalékot. 

A z állami iparon belül a 
nehézipar fejlődése volt a 
legdinamikusabb, a köny-
nyüipar termelésének növe-
kedése pedig alatta maradt 
a megyei átlagnak, viszont 
az élelmiszeripari termelés 
növekedési üteme megköze-
lítette a nehézipar fejlődé-
sét. A z élelmiszeripar fejlö-
dese a korábbinul gyorsab-
ban növekedett. Jelentősen 
nőtt a Húsipari Vallalat ter-
melése, s az új hentesüzem 
felépítésével bővült a ka-
pacitása is. A felvásárolt tej 
mennyiségépek további 
emelkedése következtében 
nagymértékben nőtt a tej-
ipar termelése. Az átlagos-
nál többet termeltek a kon-
zervgyárban is, amit az tett 
lehetővé, hogy egyes árufaj-
ták iránt (ízek, fagylaltok) 
megélénkült a kereslet. 
Az ételízesítő és a szárított 
cikkek gyártásának emelke-
dése révén jelentősen nőtt a 
paprikafeldolgozó termelése. 

Örvendetes, hogy az idei 
esztendő első három hónap-
jában ismét dinamikusan — 
a termelés emelkedését jóval 
meghaladva — 25 százalék-
kal nőtt a megye iparának 
exportja A növekedésnek 
két fontosabb tényezője van: 
egyrészt az élelmiszeripar 
kiszállítása a tavalyi visz-
szaesés után ismét jelentő-
sen nőtt. másrészt a gép-
ipar, ezen belül a Szegedi 
Kábelgyár exportja idén. az 
első negyedévben nagyban 
emelkedett. 

A megyej székhelyű szo-
cialista építőipar az első ne-
gyedévben 359 millió forint 
értékű építési-szerelési mun-
kát végzett el, 9 százalékkal 
többet, mint a tavalyi év ha-
sonló időszakában. Ügy ter-
vezik, hogy a z állam; épí-
tőipar 1974-ben 2351 lakást 
épít fel. amely 10 százalék-
kal lenne több a tavalyi tel-
jesítésnél. A hagyományos, 
téglafalazatú lakások aránya 
tovább csökken, az összes 
felépítendő lakásoknak 
mindössze 3 százaléka lesz. 

A beruházások területén 
az első negyedévben körül-
belül 14 százalékos volt a 
teljesítés, amely mérsékelt-
nek mondható. A folyamat-
ban levő fontosabb beruhá-
zások közül 12 létesítményt 
már 1974. előtt üzembe kel-
lett volna helyezni, s a ter-
vek szerint az idén újabb 14 
beruházás üzembe helyezése 
Esedékes. Ezek közül jelen-
tősebbek: az Alföldj Borce-

lángyár kőagyag-burkolólap 
gyára, mint egyedi nagybe-
ruházás, a vásárhelyi divat-
kötöttárugyár rekonstrukciós 
beruházása, a szegedi ke-
nyérgyár építése, az algyői 
Tisza-híd, a szegedi játék-
csarnok és a szegedi 3-as 
számú vízmű. 

Csongrád megyében ú j 
egyedi nagyberuházás — a 
Szentesi Sörgyár — előké-
szítését kezdték meg. A még 
jóvá nem hagyott beruházá-
si javaslat szerint az ú j sör-
gyár tervezett kapacitása évi 
1,2 millió hektoliter sör, to-
vábbá 50 ezer hektoliter üdí-
tő ital. A beruházást, amely-
nek költségelőirányzata 1,3 
milliárd forint, 1975-ben 
kezdik építeni, az előkészü-
letekre (kisajátítás, tervezés) 
4o millió forint felhasználá-
sát engedélyezték. A szegedi 
ú j szálloda kivitelezésének 
megkezdése — a tervezett-
hez képest közel egy év ké-
séssel — ez év májusában 
várható. A beruházás költ-
ségelőirányzata 97 millió fo-
rint, a bcl'ejezésj határidő 
1975. december vége. 

A nem mezőgazdasági ága-
zatokban dolgozók száma az 
év első negyedében 107 ezer 
fő volt, 2 százalékkal több, 
mint a tavalyi esztendő ele-
jén. Az elmúlt évi és min-
den ágazatot érintő létszám-
növekedés után az idei első 
évnegyedben az építőipar-
ban nem nőtt a létszóm. a 
szolgáltatási ágazatban pedig 
csökkent 2 százalékkal. A 
dolgozók készpénzbevétele 
a z első negyedévben 9 szá-
zalékkal több volt, mint ta-
valy az első negyedévben. 
A bérből élők részére tör-
tént kifizetések mértéke 5 
százalékkal haladta meg az 
egy évvel korábbit, ezen be-
lül a munkabér-kifizetés 3 
százalékkal emelkedett. Az 
iparban dolgozó munkások 
havi átlagos bére 2215 fo-
rint, az építőiparban dolgo-
zó munkásoké pedig 2403 fo-
rint volt az év első hónap-
jaiban. A tavalyi nyereség-
részesedés egy főre jutó ösz. 
szege az iparban 1412, az 
építőiparban pedig 1166 fo-
rintot lett ki. 

Megkezdődött 
a békehónap 

Szovjet vendégek Szegeden — Békehangverseny 
Immár sokéves hagyo-

mány Csongrád megyében, 
hogy a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottsága 
a helyi népfrontbizottságok.. 
kal, a tömegszervezetekkel 
közösen minden tavasszal 
megrendezi a béke és barát-
ság hónapját. Az idén, a kö-
zelgő győzelem napja alkal-
mából tegnap, hétfőn kezdő-
dött meg a békehónap ese-
ménysorozata, szovjet—ma-
gyar baráti találkozókkal. 

Tegnap, hétfőn háromna-
pos Csongrád megyei körút-
ra szovjet vendégek érkez-
tek Szegedre: I. P. Abaimov 
és T. A. Csikovani, a Szov-
jetunió magyarországi nagy-
követségének első titkárai, 
valamint J. A. Akimov, a 
Szovjet Kultúra és Tudo-
mány Házának munkatársa. 
A vendégeket a Hazafias 
Népfront Szeged városi bi-
zottságának székházóban 
Nagy István, a megyei nép-
frontbizottsóg elnöke és dr. 
Kedvessy György professzor, 
a városi népfrontbizottság el-
nöke fogadta házigazdaként. 
Ott volt Gyárfás Mihály, a 
megyei és Szabó G. László, 

A r s R. S á n d o r fe lvé te le 

A szovjet vendegek a gázüzemben 

Újabb munka-
felajánlások a vasútnál 

Pártunk XI. kongresszusa 
tiszteletére a szegedi vasuta-
sok is újabb felajanlásokat 
tesznek; illetve munkálnak 
ki, ezekben a napokban. A 
szegedi vasúti csomópont 
közösségét — több mint két-
ezren dolgoznak itt — má-
jus elseje előtt a Kiváló 
címmel tüntette ki a KPM 
és a vasutasszakszervezet 
elnöksége, ami bizonyítja, 
hogy tavaly is derekasan, 
kiemelkedően jól dolgoztak. 
Most azonban, a kongresz-
szusi versenyfelhívósokra 
válaszul, még ezen a jó 
munkán is igyekeznek jobbí-
tani, s a társadalmi munká-
ban is többre törekszenek. 

Mint a hét elején megtar-
tott ünnepségükön bejelen-
tették. korábbi vállalásaikat 
újakkal egészítik ki, s ezek 
megvalósításán munkálkod-
nak, élükön a szocialista 
brigádokkal. Az állomás és 
a fűtőház dolgozói például 
további 1000 óra társadalmi 
munkát ajánlottak föl a 
pártkongresszus tiszteletére. 
A vontatási főnökségnél 300 
órával tetézik meg a társa-
dalmi szorgalmat. Ezzel 
nagyban segítik majd a so-
von levő rekonstrukciós 
munkálatokat. 

Az Építési Főnökség Sze-
ged-Rókusi Gépállomásának 
Makarenko szocialista bri-
gádja vállalta, hogy a Szol-
nok—Abony közötti, illetve 
a Hidasbonyhádinál megin-
duló beruházási munkáknál 
dolgozó gépek zavartalan 
üzemeltetését biztosítják, a 
szükséges javításokat — a 
műhelyben és a helyszínen 
— soron kívül elvégzik. 

A rókusi állomás dolgozói 
vállalták, hogy két létszám-
hiányos mur katerületen — 
•szükség esetén * társadalmi 

munkában 60 órát besegíte-
nek a szabadnapjukon. 

A vasutas szocialista bri-
gádok mindenütt arra törek-
szenek, hogy a jobb, ered-
ményesebb gazdálkodáshoz, 
az időszerű tennivalók meg-
oldásához, a szervezettebb 
munkához adjanak hatékony 
hozzájárulást. A szentesi 
építési főnökség rókusi gép-
állomásán például a munka-
gépek, járművek üzemelte-
tése, a javítási munkák ha-
táridőre való elvégzése a 
legfontosabb. Erre irányul-
nak hát a vállalások is. 
Szeged állomáson a kocsi-
tartózkodási idő csökkenté-
sében már eddig igen szép 
eredményeket értek el. 

Mind a nagy-, mind a ró-

kusi állomás brigádjai sok 
társadalmi munkaórát fordí-
tanak az állomás területének 
tisztántartására, szépítésére. 

A vontatási főnökség dol-
gözói az önköltségi tervet 
vették nagyító alá, s erre az 
évre 150 ezer forint értékű 
megtakarítást vállaltak. A 
rókusi Biztosítóberendezési, 
Automatikai, Üzemeltetési 
és Fenntartási Főnökség dol-
gozói a távközlő- és biztosí-
tóberendezések korszerűsíté-
sében. felújításában törek-
szenek többre, a munkák 
határidő előtti elvégzésére. 

Hosszú lenne fölsorolni, 
hányszor és hányféleképpen 
siettek a gyermekintézmé-
nyek segítségére a szocialis-
ta brigádok tagjai. A haty-
tyastelepi óvodában, a Há-
mán Kató iskolában, a ba-
iástyai nevelőotthonban, a 
vasutasóvodában sok dicsérő 
szót hallhatnánk erről. Vagy 
Béketelepen, ahol a rókusi 
Május 1. brigád 18 tagja az 
iskolát, óvodát egyaránt pat-
ronálja. A vontatási főnök-
ség Tyereskova nevét viselő 
brigádja pedig nemcsak óvo.-
dásokat patronál, hanem a 
Mátyás téri szociális otthon 
öt idős lakóját is rendszere-
sen látogatják. 

a városi pártbizottság kép-
viselője, valamint Papp Gyu-
la, a szegedj tanács élnÖR-
íielyettese is. A látogatokat 
a vendéglátók tájékoztatták 
a város életéről és a nép-
front munkájáról. 

Délután a szovjet véndé-
gek Lacsán Mihályné, az 
Országos Béketanács tagja, a 
Hazafias Népfront Szeged 

; városi bizottság alelnöke, 
i valamint Hofgesang Péter, a 
I városi népfrontbizottság al-
elnöke társaságában felke-

j resték az olajmezőt, ahol 
í Kovács Attila, az olajipari 
j pártbizottság titkára fogad-
ta őket. Az olajipari köz-
pontban tartott megbeszélé-
sen megismerkedtek a vál-
lalattal, az olajmezón folyó 
munkával, az MSZBT-tag-
csoport tevékenységével, és 
az itt dolgozók helyzetével. 
Végül megtekintették a gáz-
üzemet. 

Este a három szovjet ven-
dég részt vett a békehang-
versenyen. Ma, kedden dél-
előtt ellátogatnak a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolá-
ra. délután Szentesre utaz-
nak. a Kontaktában tartan-
dó békenagygyűlésre. 

* 
A győzelem napja 29. év-

fordulója alkalmából hétfőn 
este békehangversenyt ren-
dezett Szegeden, a Tisza 
Szálló koncerttermében az 
Országos Béketanács és a 

országos találkozója 

Hazafias Népfront megyei és 
városi elnöksége, valamint a 
KISZ \árosi bizotlságu. 

Az ünnepségen dr. Kulka 
Frigyes egyetemi tanár, az 
MSZBT országos elnökségé-
nek tagja mondott beszédet. 
Elöljáróban jellemezte azo-
kat az élményeket, amelyek 
a. különböző nemzedékeknék 
jutottak osztályrészül. Mai 
valóságunkról szólva a töb-
bi közöft megállapította: — 
Ha békét akarsz, készülj 
a háborúra — szól az ősrégi 
római mondás, s ez, úgy lát-
szik, évezredek óta nemcsak 
közmondás, hanem költséges 
valóság is. Milliárdokát 
emésztenek fel világszerte a 
hadikiadások, miközben nem 
jut pénz. vagy nem elég jut 
a közegészségügyre, a köz-
művelődésre. Mi azt szeret-
nénk — mondotta dr. Kúlka 
Frigyes —. ha az ezredfordu 
lón élő nemzedékek, ha visz-
szatekintenek. ne úgy emlé-
kezzenek ránk, mint akik 
két világháborút csináltak, 
hanem úgy, mint akik a bé-
két is megteremtették. 

Az ünnepi hangversenyen 
Berdál Valéria és Varga 
Róbert operaénekesek. Ke-
rek Ferenc zongoraművész, 
a Ságvári gyakorló általá-
nos iskola kórusa, valamint 
a Tömörkény gimnázium vo-
nószenekara adott műsort. 
Kovács János színművész pe-
dig Váci-verset mondott. 

A győzelem napián: 

Koszorűzasi 
ünnepségek 

Hétfőn Szombathelyen és 
Vépen folytatódtak a peda-
gógusjelöltek III. országos 
találkozójának rendezvényei. 
A vépi mezőgazdasági szak-
imunkásképző intézetben 
•szakma: konferenciát tartot-

tak, Szombathelyen pedig 
matematikai feladatmegol-
dó, szavaló- és szövegmondó 
verseny zajlott le. Ugyan-
csak Szombathelyen két ki-
állítás is nyftt. 

A győzelem napjának 29. 
évfordulóját ünnepeljük má-
jus 9-én. A holnaputáni, 
csütörtöki délelőttön az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottsága, Szeged megyei vá-
ros tanácsa és a Hazafias 
Népfront Szeged városi bi-
zottsága koszorúzási ünnep-
séget rendez 10 órai kezdet-
tel a Dugonics-temetőben és 
a Belvárosi-temetőben, 11 
órakor pedig a Széchenyi té-
ren levő szovjet hősi emlék-
műveknél. A hagyományos 
rendezvényen katonai tisz-

teletadással a megyei, járási 
és városi pártbizottság, a ta-
nácsok. a magyar fegyveres 
testületek, a hazánkban, 
ideiglenesen állomásozó 
szovjet alakulatok meghí-
vott képviselői, továbbá a 
társadalmi és tömegszerve-
zetek és különböző szegedi 
vállalatok, intézmények ko-
szorúit helyezik el a Dugo-
nics-temetőben és a Széche-
nyi téren levő szovjet, és a 
Belvárosi-temetőben levő ro-
mán hósj emlékmüveken. 


