
Sikereket érlel 
a szocialista munkaverseny 

Ülést tartott az SZMT 
A párt XI. kongresszusa és 

hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletérc ki-
bontakozott szocialista mun-
kai erseny szép sikereket ér-
lel a szegedi és a Csongrád 
megyei gyárakban, üzemek-
ben es szövetkezetekben. A 
verseny eddigi eredményeiről 
és tapasztalatairól tartottak 
tanácskozást tegnap, csütör-
tökön az SZMT tagjai. 

A szakszervezeti tisztségvi-
selők megállapították, hogy a 
minisztériumi iparban a 

szegedi üzem elhatározta, 
hogy anyagilag és társadalmi 
munkával is segítséget nyújt 
a városi gyermekintézmények 
fejlesztéséhez. Eddig a sze-
gedi üzemek dolgozói 4,4 
millió forintot utaltak át a 
városi tanács pénztárába, 
hogy több legyen az óvodai 
és. a bölcsődei férőhely.. A 
makói dolgozók például 56 
ezer óra társadalmi munká-
val szeretnének hozzájárul-
ni a Maros-parti város csi-

toripari Vállalatnál, a Ken- nositásához, játszóterek, par-
derfonó és Szövőipari Válla- k ok és sportpályák építésé-

munkaversenyt igen alaposan latnál. A választék bővítését hez. 
megszervezték, a brigádok és célozza a tejipar, a konzerv- Említést érdemel az építő-
az üzemek külön is elkészí- gyár, a húsipar és a paprika- munkások szép vállalása, 
tették felajánlásaikat. Az feldolgozó kollektíváinak az a hogy meggyorsítják a lakás-
edd ig ismert vállalások ossz- törekvése, hogy egyre több építkezéseket, garantálják, a 
hangban vannak a SZOT, a ú j termékkel találkozzunk a negyedik ötéves tervben meg-
Hazafias Népfront és a KISZ boltokban. A vállalások határozott gyermekintézmé-
felhívásában vázolt célkitű- eredménynövelő hatása kö- nyeket maradéktalanul fel-
zésekkel. A nehézipar, az rülbelül 30 millió forintot építik. A szegedi Tar ján vá-
élelmiszeripar és a könnyű- jelentenek az említett üze- rosnegyedben az idén átad-
ipari vállalatok dolgozói az mek javára. nak egy 170, illetve a Tabán 
idei esztendőre és a negye- A termelés növelése nyíl- utcában egy 100 férőhelyes 
dik ötéves terv befejezőévé- vánvalóan csak ott lehet cél- óvodát, s jövőre felépítik a 
re szinte kivétel nélkül vál- szerű, ahol a termékeket ke- negyedik, az ötödik és a há-
lálták a mennyiségi terv túl- resik a vásárlók, így példá- todik ütem területére terve-
teljesítését, a minőség javí- ul a könnyűiparban, a fo- zett három, egyenként 180 
tás;it, a termékek választé- gyasztási cikkeket gyártó vál- kisgyermeknek otthont adó 
kának bővítését és a gazda- lalatoknál, valamint a gáz- bölcsődét és óvodát a tar já-
ságosság színvonalának eme- és olajiparban. Örvendetes n i városrészben. A tanácsi 
lését. az is, hogy a legtöbb válla- vállalatok dolgozói is méltó-

Jelentősek azok a vállalá- latnál az önköltség csókken- képpen szeretpék köszönte-
sok is, amelyek arra ösztő-' tését szolgáló felajánlásókat n j j^rt" kongresszusát és 
nöznek, hogy több legyen az tettek. S az is közismert, felszabadulásunk évforduló-
export, s a ma még hiány- hogy a kongresszusi munka- já t : a Szegedi Fémipari Vál-
zó termékek is megjelenje- verseny nem zárkózik be a i a i a t 17 m i l l ió forint értékű 
nek az üzletekben. Ilyen vál- gyárkapuk mögé, hanem ki- termékkel többet gyárt az 
lak-sokat tettek a Szegedi lép a várospolitika színtéré- idén, az Ecset- és Seprűgyár 
Ruhagyárban, a Tisza Bú- re: kivétel nélkül minden 9 millióval, de közben az 

Pullai Árpád látogatása 
Heves megyében 

Pullai Árpád, az MSZMP születeit. majd megtekintett 
Kö/ponti Bizottságának t i t- ték az erőműtelepet, a hajó-
kéra csütörtökön Heves me- zsilipet és a duzzasztóművet, 
gyébe látogatott. Füzes- A látogatáson részt vett 
abonyban, a járási pártbi- Sramkó László, a hevesi j á -
zottság székházában Vaskó rási pártbizottság első t i tká-
Mihály, a Heves megyei ra is. 
pártbizottság első titkára, Ezt követően Pullai Ár-
Fekete Győr Endre, a Heves pád Visontára látogatott. A 
megyei tanács elnöke és Ve- Gagarin Hőerőműnél^ Alak-
res István, a füzesabonyi já- szai László, az erőmű párt t 
rási pártbizottság első ti tka- bizottságának titkára és Mó-
ra fogadta a vendéget. Ezt hácsi Miklós, a vállalat igaz-
követően Pullai Árpád az gatóhelyettese köszöntötte az 
időszerű bel . és külpolitikai érkezőket, majd bemutat t 
kérdésekről tartott tájékozta- ták a 800 megawattos hőerő-

tót Füzesabonyban, a járási művet és ismertették az üze_ 
művelődési Központban ren-- meltetés ötéves tapasztalata-
dezett kommunista aktíván, it. A Thorez külfejtéses bá_ 

Délután — Vaskó Mihály nyaüzemben dr. Halász Ti-
és Fekete Győr Endre társa- bor, a Mátraáljai Szénbá-
ságában — megtekintette nyák igazgatója tájékoztatta 
Heves megye országosan ki- a Központi Bizottság t i tká-
emelt létesítményeit. A kis- rá t a bányaüzem dolgozói-
körei vízlépcsőnél Nagy II- nak élet- és munkakörülmé-
lér. a Középtiszavidéki Víz- nyeiről. a termelési eredmé-
ügyi Igazgatóság vezetője is- nyékről. A visontai látogatá-
mertette a Kisköre és Tisza- son részt vett Pethes István, 
füred közötti vízparti üdülő- a gyöngyösi járási pártbi-
körzet kialakításának élőké- zottság első titkára is. 

Elutazott Gladys Marin 

exportjukat is növelik, sep-
rűből 180 ezer, ecsetből pe-
dig 300 ezer darabbal töb-
bet szallítanak , külföldre, 
mint amennyire előzetesen 
gondoltak. 

A Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsának tag-
jai a r ra kérik az üzemi szak-
szervezeti bizottságokat, hogy 
a kongresszusi munkaver-
senyt legalább negyedéven-
ként értékeljék, s a tanácsok 
osztályainak is adjanak meg 
minden támogatást a ver-
senyben részt vevő kollektí-
váknak. Különösei-, a r ra hív-
ják fel a szakszervezeti tiszt-
ségviselők a gyárak vezetőit, 
hogy jó munkaszervezéssel, 
anyagellátással segítsék elő a 
versenyvállalások sikeres tel-
jesítését. Az SZMT testülete 
értékelte az elnökség első 
félévben végzett munkáját , 
és elfogadta a második félév 
munkatervét is. 

Jugoszláv kiállítók tájékoztatója 
A hatvanezerhez közelít a 

28. Szegedi Ipari Vásár lá-
togatóinak a száma. Ez a 
nagy érdeklődés, nagy for-
galom abban is megnyilvá-
nul, hogy több mint másfél 
millió forint értékű árut ad-
tak el a kiállítók a közön-
ségnek. ennek az értéknek 
több mint feléért vegyes-
iparcikket vásároltak, de pél-
dául a Simontornyai Bőr_ és 
Szőrmefeldolgozó Vállalat 
kiállításán több mint 70 
bunda kelt el. A cégek is 
több üzletszerződést írtak alá 
tegnap, a Fővárosi Fegyver-
es Gázkészülékek Gyártól a 
Vidia vízmelegítőket vásá-
rolt 500 ezer forint érték-
ben, ugyancsak ők tárgyal-
tak egy még nagyobb szer-
ződés ügyében: épülő házak 
fűtési berendezéseit akar ja a 
Vidia a gyártól beszerezni. 

A jugoszláviai kiállítók 
tartottak tegnap saj tótájé-
koztatót a sajtóklubban, 
amelyen többek között meg-
jelent dr. Varga Dezső, a 
városi pártbizottság titkára, 
dr. Csikós Ferenc, a váro-
si tanács vb-titkára és Far-
sang Lászlóné dr., a megyei 
tanács kereskedelmi osztá-
lyénak vezetője. Berkes Lász-
ló. a szabadkai városi tanács 
alelnöke köszöntötte a tá jé-
koztatón részt vevő vendége-
ket, a jugoszláv és a magyar 
újságírókat. Kiemelte,- hogy 
véleményük szerirtt mindén 
éddigit felülmúlt az idei vá-
sár. amelynek azért is örül-
nek. mert a két szomszéd 
nép, a két testvérváros kap-
csolatait is erősíti, hogy 
részt vesznek raj ta jugoszláv 

Nagy sikere volt az S. IM. EX. cég által bemutatott olasz 
mezőgazdasági kisgépeknek, például a képünkön látható 
Ferrari AS patent kistraktornak. A termékeket jugoszláv 

külkereskedelmi vállalat mutatja be. 

tük van a Szabadka iparát ta : a szegedi vásár erősiti 
. _ és kereskedelmét reprezentá. a határmenti árucsere-kap-

vallalatok is. Bárkányi Pál, ló 10 vállalat is. A kiállítók csolat bővítését, a gazdasági 
a szabadkai tanács tagja el- véleménye szerint — mint együttműködés fejlesztését, 
mondotta tájékoztatójában, azt Mane Diklic, a szabad- hiszen lehetőséget nyújt egy. 
hogy 50 kiállítóval képvisel- kai vásár igazgatója az ú j - más termelésének, eredmé-
teti magát Jugoszlávia, köz- ságírók kérdéseire elmondott nyeinek megismerésére. 

ségi változások révén lehet. 

Csütörtökön délelőtt eluta-
zott Budapestről Gladys Ma-
rin. a Chilei Kommunista 
Párt Politikai Bizottságának 
tagja, a Chilei Kommunista 
Ifjúsági -Szövetség Központi 

Bizottságának főtitkára, aki 
a magyar Kommunista I f -
júsági Szövetség Központi 
Bizottságának meghívására 
néhány napot tóttott ha-
zánkban. (MTI| 

Szovjet pártfolyóirat 
képviselője 

Csongrád megyében 
Néhány napos látogatásra megye helyzetéről, és a párt-

Csongrád megyébe érkezett élet időszerű kérdéseiről. 
csütörtökön délelőtt V. A. Délután V. A. Muhin meg-
Muhin, a Szovjetunió Kom- kezdte ismerkedését a me-
munista Pár t ja központi fo- gyével. Látogatást tett a for-
lyóirata, a Partyijnaja Zsiz- ráskúti Haladás Tsz-ben, 
ny szerkesztőségi titkára, majd Szeged belvárosának 
Vendégünket a megyei párt- nevezetességeit nézte meg. 
bizottság szegedi Rákóczi té- Itteni tartózkodása során a 
ri székházában fogadta dr. továbbiakban Hódmezővá-
Németh Lajos, a megyei sárhelyen, a . városi pártbi-
pártbizottság titkára. zottság és néhány ipari üze-

A megbeszélés során dr. mi pártbizottság és alap-
iNémeth Lajos tájékoztatta a szervezet tevékenységét ta-
<szovjet újságírót Csongrád nulmányozza; 

Javuló munkaszervezés 
a helyiiparban 

A termelés hatékonysága- A szegedi városi-járási népi lalati irányítási rendszer tó-
nak növelese, a munka- és ellenőrzési bizottság egy év- vábbfejlesztesét 
üzemszervezés javítása évek vei ezelőtt már vizsgálta, Az összegző vizsgálati je-
ota kozponti kerdese gazda- hogy a szegcdi városi tanács lentés részletesen taglalja az 
sagpolitikanknak. Érthető ok- irányítása alá tartozó köny- egyes vállalatok és szövetke-
bol, hiszen a gazdasagi fe j - nyűipari vállalatoknál, va- zetek helyzetét, eredményeit, 
lodes extenzív lehetőségei lamint egyes ipari szövetke- Részletezve nemigen lehet 
mar nagyreszt kimerültek, to- zeteknél hogyan hajtották beszámolni a tavalyi vizsgá-
vabblepm immár csak minő- végre az e témában hozott lat óta bekövetkezett fejle-

párt- és kormányhatározato - ményekrőí. Áttekintve azon-
kat A NEB most ú j vizsga- ban a vizsgálatok anyagát 
latot végzett a szegedi helyi- megállapítható, hogy egy esz-
iparban — tekintettel a kér- tendő alatt jelentős előreha-
dés fontosságára —, hogy az ladást értek el a vállalatok 
eltelt egy esztendő milyen és a szövetkezetek. Szinte 
eredményeket hozott. Ennek mindegyikük küszködik sa-
a vizsgálatnak az anyagát játos, profiljukból következő 
vitatta meg tegnapi ülésén gondokkal, amelyek részben 
a bizottság, más témák kö- eredményeiket is kedvezőt-
zött. lenül befolyásolják, ennek el-

ö t vállalat — az ecset, és lenére valamennyinél nőtt a 
seprűgyár, a hangszergyár, termelékenység. Kiemelkedő 
a vízművek és fürdők, a fo- a cipő- és papucskészítő szö-
nalfeldolgozó és a nyomda— vetkezet eredménye. Az egy 
valamint két szövetkezet — dolgozójukra eső teljes ter-
az Április. 4. cipő- és pa- melési érték — igaz, az ár-
pucskészítő, a bútor kisipari változásokat is bekalkulálva 
szövetkezet — szervező mun- — két év alatt 61 százalék-
káját vizsgálták a népi el- kai emelkedett, 
lenőrök. Főként azt nézték A népi ellenőrzési bizott-
meg. hogyan ésszerűsítették ság — miután megvitatta a 
munkájukat , belső irányító, vizsgálat eredményeképpen 
szervező mechanizmusukat a készült anyagot — további 
vállalatok és szövetkezetek, javaslatokat tett a vállalatok 
milyen terveik vannak a jö- é s szövetkezetek vezetőinek 

, a munka- es uzemszervezes 
vore nezve es sikerult-e tar- további javítása, fejlesztése 

'sadalmi üggyé tenni a vál- érdekében. 
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