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Megkezdődtek a 16. 
Szegedi Szabadtéri Játékok 

Telt ház előtt mutatták be Vörösmarty 

A pártkongresszus tiszteletére: 

Határidő előtt 
szállít a ruhagyár 

VILÁG WOLtTÁMAlCGYESOLJfTEIC! 
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ACZILLEI ÉS A HUNYADIAK MONUMENTÁLIS DISLLETKÉPE A DÚM TEREN Siflis József felvétele 

drámáját 

Telt ház a Dóm tér nézőterén 

Tegnap, szombaton este a cet, Lukács Margitot, Vára- gekfit keresni a szobákhoz, 
hagyományoknak megfelelő- di Hédit, Győrffy Györgyöt Egyszóval telt ház van Sze_ 
en a Himnusz hangjaival láthatta a közönség, geden. 
kezdődtek meg a 16. Szegedi '. Az idegenforgalmi hivatal 
Szabadtéri Játékok a Dóm A hét végén nemcsak ft ebben a szezonban is meg-
térem Mire a fanfarok.meg-. , forgalom lett nagyobb a vú- felelő szolgáltatásokká! 
szólallak, zsúfolásig megtelt rosban, hanem jóformán igyekszik a legjobb vendég-
a játékok hat és fél ezer e m . minden kiadható szobát el- látást biztosítani. A határát-
bert befogadó nézőtere. A foglaltak a vendégek. Az ün_ kelőhelyen informálják a 
közönség soraiban ott voltak n e p j játékokra, pontosabban belépőket, hol mit érdemes 
a megye és a város pár t - és a k é t előadásra 30 külön megnézni Szegeden és a ha t -
állami vezetői is. autóbusz is érkezett Szeged- nyelvű prospektus is ezt a 

A 16. Szegedi Szabadtéri r e . Csoportok jöttek Üjvi- célt szolgálja. Az idegenfor-
Játékok premierjén a Nem- fékről . Dombóvárról, Salgó. galmi • hivatalban — reggel 
T s i S ^ m ^ V v t h ó n b ó l , Magyaróvárról, g.tól este 10-ig vasárnap és 
rösmarty Mihály Czillei és a Nagykanizsáról, Gödöllőről, ünnepnap is nyitva van —, 
Hunyadiak című történelmi Gyuláról, Debrecenből. nemcsak a fizetővendég-
drámáját. A szegedi bemu- A korábbi évekhez hason- szolgálatot lehet igénybe 
tató volt a dráma kétszáza- lóan most is azok mondhat- venni, hanem valutát is be-
dik előadása. ják szerencsésnek magukat, váltanak. S még egy hír aa 

A produkciót Marton End_ a k i k előre szállást foglaltak, ünnepi hetekre. Tegnap meg. 
re rendezte, a monumentális hiszen tegnap, szombat es_ kezdte körsétáit a panorá-
díszlet Varga Mátyás m u n . téig minden hely elkelt a mabusz. 
kája. A főbb szerepekben Royal és Tisza Szállóban, a Várhatóan az ünnepi já té-
Sinkovits Imrét. Szacsvay kemping is zsúfolásig meg- kok ideje alatt naponta á t -
Lászlót, Szersén Gyulát, Ma- telt. de a fizetővendég-szol- lag ötezer vendég keresi fel 
róti Gábort. Kállai Feren- gálatnak sem kellett vendé- városunkat. 

Április elején munkás-
gyűléseken vitatták meg a 
Szegedi Ruhagyár munkásai 
és szocialista brigádjainak 
vezetői, hogy mit vállalnak 
az MSZMP XI. kongresszusa 
és hazánk felszabadulásának 
30. évfordulója tiszteletére. 
A munkafelajánlások között 
szerepelt, hogy hatékonyabb 
munka- és üzemszervezéssel, 
gazdaságosabb termeléssel, a 
munkahelyi lehetőségek jobb 
kihasználásával növelik a 
termelést és különösen nagy 
figyelmet fordítanak termé-
keik jobb minőségére. 

Nagy sikernek könyvelheti 
el a gyár kollektívája, hogy 
éppen a Dél-Alföld iparát 
reprezentáló, pénteken nyí-
lott Szegedi Ipari Vásáron 
nyerte el a gyár a szegedi 
városi tanács végrehajtó bi-
zottságának nagydíját ú j f a j -
ta öltönyeiért és színvonalas 
termékbemutatójáért. Az 
ilyen kiemelkedő elismerés 
záloga, hogy a gyárban idő-
arányosan jó eredmények 
születtek a kongresszusi 
munkaversenyben, amit vál-
laltak teljesíteni is fogják. 

Vállalták például, hogy 27 
százalékkal több terméket 
szállítanak a hazai üzletek-
be, s ezt fél évre túlteljesítet-
ték, 35 százalékkal több árut-
adtak át a belkereskedelem-
nek, különösen iskolaköpe-
nyekből és kétrészes munka-
ruhákból szállítottak többet. 
De azt is vállalták, hogy a 
szocialista országokba, főleg 
a Szovjetunióba az év folya-
mán 57 százalékkal többet 
exportálnak keresett termé-
keikből. Fél évre ezt a ter-
vet az arányos 28,5 százalék 
helyett 31 százalékra teljesí-
tették, amiben a soron kívül 
rendelt és szállított áruk 
mennyisége is szerepel. Ez 
azért is lényeges, mert vál-
lalásukban hangsúlyozottan 
szerepel a szállítási ütemek 
pontos betartása, hiszen ma 
már csak az a gyár tud meg-

tartani állandó partnereket, 
amelyik megbízhatóan és 
pontosan szállít. 

Célul tűzték ki azt is, hogy 
a munka termelékenységét 
ebben az évben mintegy 5 
százalékkal fogják növelni, 
ami a vállalat egész munka-
folyamatában sok-sok fel-
adatot jelent, például a tech-
nológiai folyamatok korsze-
rűsítését, gyártmányfejlesz-
tést, a megmunkálási idő 
csökkentését. Hogy ennek a 
vállalásnak eleget tudnak 
tenni, abból is adódik, hogy 
a vidéki üzemekben — Nagy-
mágocson és Kelebián — je-
lentősen csökkent ^ meg-
munkálási idő, s ez javít ja 
a vállalat összeredményeit 
is. Jelenleg 4,2 százalékkal 
növekedett. a termelékenység 
a tavalyi hasonló időszakhoz 
viszonyítva, holott a vállalás 
teljesítésével időarányosan 
3,9 százalékra számítottak. 
Ez előrevetíti azt a lehetősé-
get, hogy túl tudják teljesí-
teni a munkatermelékenység 
növekedésére tett felajánláso-
kat. 

A brigádoknak az a terve, 
hogy a minőséget javítják, 
csak részben sikerült, bár 
célkitűzésük volt, hogy 0,5 
százalékkal több elsőosztályú 
árut adnak, s hogy munka-
hibás darabot a szalagon 
nem továbbítanak, valamint 
patronálják azokat a dolgo-
zókat, akiknél elő-előfordul 

minőségi hiányosság. Termé-
szetesen nem pórbálják rá-
fogni az elmaradást a min-
denképpen jelentős gondot 
okozó tényre, hogy hibás alap-
anyagokat jócskán kaptak, 
de ezen kívül szinte csak a 
most termelni kezdett üze-
mekben és az ú j gyártmá-
nyokat készítőknél nem tud-
ták biztosítani a feltételeket, 
amely végeredményben a ' l e -
hetőséget rontotta, a vállalás 
teljesítését „elodázta". Az a 
vállalásuk viszont, hogy a 
vállalati összeredmény javí-
tása érdekében a közvetett 
költségeket csökkenteni igye-
keznek, mégpedig nem is 
kevéssé, hanem 1974-ben a 
tervezetthez képest 4 millió 
forinttal — időarányosan 
megtörtént. 

Az eddigi jö munkának 
megvan forintban is, még-
hozzá igen sok forintbán a 
haszna: a fél évre tervezett 
41 millió forint helyet a 
vállalati nyereség 44 millió 
100 ezer forint lett. 

A kongresszusi munkaver-
seny természetesen nem ön-
célú egyetlen vállalat é* 
üzem életében sem, nem-
csak ezekre, a versenyidő-
szak alatti hónapokra van 
hatással. A vállalatok mun-
kásai mindenütt azt fogal-
mazták meg, hogy a ver-
sennyel a negyedik ötéves 
terv sikeres teljesítéséhez és 
az ötödik ötéves terv kedve-
ző indításához akarnak hoz-
zájárulni, de hisszük, hogy a 
terveket mindenképpen tel-
jesítették volna. Ami mindig 
több egy versenyben, ami 
mindig plusz: az emberek 
öntevékenysége, az ötletek, s 
az elhatározás, hogy az öt-
leteket, a felajánlásokat, szép 
vállalásokat véghezviszik. 
Ezt akar ják a ruhagyáriak is. 
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