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A pártkongresszus tiszteletére 

Munkasikerek 
a textilművekben 

A termelékenység növelé-
se és a minőség javítása a 
legfontosabb célkitűzések 
közé tartozik a Pamutnyo-
móipari Vállalat Szegedi 
Textilművének gyárában. A 
dolgozók vállaltak, hogy a 
termelékenységet a jövő év 
végéig 8 százalékkal növe-
lik. az 1973-as évihez képest. 
A teljesítéssel jól állnak, hi-
szen az első hat hónap után 
máris 6,21 százalékos növe-
kedést értek el. Ez a szám a 
szövődéi 7,64, valamint a fo-
nodái 1,71 értékekből tevő-
dik össze. Ezek az eredmé-
nyek 782 ezer négyzetméter-
rel több szövetet, illetve 123 
ton iával több fonalat jelen-
tenek. A jelek szerint nem 
lesz baj a vállalati tervek 
teljesítésével sem, hiszen ed-
dig a fonoda 1,4 százalékkal, 
míg a szövődé 2,6 százalék-
kal teljesítette túl a mennyi-
ségi követelményeket. Az 

, üzemi költségek terén 0,4 
százalékos megtakarítást ér-
tek el, amit annak köszön-
hetnek, hogy az egyes terü-
leteken összegszerűen vagy 
százalékban megadott kere-
teki el gazdálkodtak. 

A terrr.ekek minőségének 
javítása érdekében vállalták, 
hogv a nem szabványos áruk 
részarányát 20 százalékkal 
csöl ken tik. Ezt a törekvést 
valóra váltották olyannyira, 
hog - idén az első félév vé-
géig már 52 százalékkal si-
került csökkenteni a szabvá-
nyon kfvüii termékek meny r 
nyiiégét, a tavalyi értékhez 
viszonyítva. A kongresszusi 
ver: enyben elért jó mennyi-
ségi és minőségi mutatók 
alai ján a gyár bruttó nyere-
ség! 104,1 százalékot ért el. 
A feladatok megkövetelik, 
hogv fokozottabban foglal-
kozzanak a gyárban a mun-

ka* és üzemszervezéssel, va-
lamint azt, hogy ebbe a 
munkába kapcsolódjanak be 
a szocialista brigádok is. Fél 
év elteltével jó eredménye-
ket értek el ezen a területen, 
összesen 30 dolgozót irányí-
tottak át termelő munkate-
rületre. A fonoda termelésé-
nek növelése érdekében né-
hány hónap múlva megvaló-
sul a „BD" beruházás, amely 
felett a KISZ-szervezet véd-
nökséget vállalt. A szocia-
lista brigádok az üzembe-
helyezés két héttel történő 
előrehozását ígérték, s erre 
az eddigi munkájuk alapján 
megvan a remény. A gyár 
szocialista brigádjainak tag-
jai vállalták az egyéni telje-
sítményük növelését is. Az 
első félévi munka értékelé-
sénél kiderült, hogy a Siövő 
előkészítő üzemben a lánc-
csévélő Radnóti Miklós bri-
gád tagjai átlagosan 126,6 
százalékos, a szövöde C mű-
szakjában d o l g o z ó Munka 
nevű brigád tagjai 109,2 szá-
zalékos teljesítményt értek 
el. Az I. osztályú termékek 
részaránya az utóbbiaknál 
98,2 százalék. A szövő A mű-
szak Fehérarany brigádjánál 
az egyéni teljesitményátlag 
107 százalékos, az I. osztályú 
termékek részaránya az 
előbbihez hasonlóan 98,2 szá-
zalék. A fonoda B Petőfi 
brigádjában 105,6, az A mű-
szakjának ifjúsági brigád-

jában pedig 105,3 száza-
lék a teljesítmények átlagos 
értéke. 

A termelési eredmények 
javításán túl jócskán kivet-
ték részüket a szocialista 
brigádok a társadalmi mun-
kából is. Az idén az első hat 
hónapban több mint 15 ezer 
órát töltöttek el az üzemben, 
a gyár környékének rendbe-
hozásával és az óvoda, illet-
ve bölcsőde játszóudvarának 
kialakításával. A brigádokat 
a végzett munka alapján ne-
héz lenne rangsorolni, hiszen 
egymást múlták felül, ezért 
csak az érdekesebb munká-
kat végzőket emeljük ki. A 
kazánház November 7. nevű 
brigádja például a széntér 
bővítésénél nyújtott segítsé-
get, továbbá a gyár környé-
kén tevékenykedett, összesen 
20 ezer forint értékű mun-
kát végezve. A fonó tmk-
műhely Március 8. brigádja 
vállalta, hogy 5 százalékkal 
csökkentik a javításból ere-
dő gépállásokat. Ez sikerült 
is, így közel 8 ezer forint 
megtakarítást értek el. Or-
sók cseréjévei további 4 ezer 
forint értékét állítottak elő, 
társadalmi munkában. 

Kulturális vállalásaik 
alapján 153 brigád vett rész't 
a szellemi vetélkedőn, a 
kiváló ifjúmunkás, a kiváló 
ifjú szakmunkás és a szak-
ma ifjú mestere címekért 
pedig összesen százan küzde-
nek, s jó felkészülésről ad-
nak számot 

A 3200 dolgozóból alakult 
165 szopialista brigád ered-
ményei biztatók, összefogá-
suk reményt ad arra, hogy a 
pártkongresszus és felszaba-
dulásunk évfordulója tiszte-
letére tett munkaverseny-
felajánlások teljesüljenek. 

S z . J. 

Harminc éve kezdődött hazánk felszabadítása 
• • 

Moszkva várja párt- és 
kormányküldöttségünket 
Ahogy múlnak a napok a 

Kádár János vezette magyar 
párt- és kormányküldöttség 
szovjetunióbeli hivatalos ba-
ráti látogatása előtt, Moszk-
vában mind több jele mu-
tatkozik annak, hogy szov-
jet részről ezt az eseményt 
nem egyszerűen újabb állo-
másnak tekintik kapcsolata-
ink sok éve egyenletesen fel-
felé ívelő fejlődésében. Szov-
jet sajtókörökben felhívják a 
figyelmet arra, hogy a test-
véri szocialista országok szü-
letésének kerek — 30 éves, 
illetve negyedszázados év-
fordulóival kapcsolatos meg-
emlékezéseket itt nem any-
nyira ünnepi formaságnak 
tekintik, mint inkább fontos 
gyakorlati lehetőségnek egy 
ma már lényegében befeje-
zett. történelmileg is tetemes 
időtartamú fejlődesi korszak 

,eredményének felmérésére, 
értékelésére. Magyar—szov-
jet viszonylatban ennek az 
értékelő munkának a nagv 
részét a hamarosan kezdődő 
eszmecsere keretében végzik 
majd el a két ország pártjá-
nak és kormányának veze-
tői. 

Ami a diplomáciai oldalt 
illeti: a szovjet külpolitika 
egyik ismert alaptétele sze-
rint a testvéri szocialista or-
szágokhoz fűződő kapcsola-
tok ápolását, országaink 
p e m z e t k ö z i t e v é k e n y s é g é n e k 

folyamatos egyeztetését itt a 
szocialista országok világpo-
litikai aktivitásának legfon-
tosabb erőforrásaként tartják 
számon. Ezek a körülmé-
nyek országaink viszonyát 
„különleges viszonnyá" a 
magyar párt- és kormány-
küldöttség küszöbön álló lá-
togatását pedig „különleges 
eseménnyé" avatják. 

Hazánk vezetőit ünnepé-
lyes keretek között fogadják 
majd Moszkvában. A kül-
döttség előreláthatólag Le-
ningrádba is ellátogat. A 
nagy gonddal megszerkesz-
tett, gazdag program lehető-
vé teszi, hogy a szovjet ipar 
és mezőgazdaság, a tudo-
mány és a kultűra eredmé-
nyeivel ismerkedve egyúttal 
a szovjet társadalom külön-
böző rétegeinek képviselői-
vel is találkozhassanak. A 
programnak ezek a részei 
természetesen a sajtó, a rá-

dió és a televízió által biz-
tosított széles nyilvánosság 
előtt zajlanak majd le. 
. A látogatás részletes prog-
ramját még nem hozták 
nyilvánosságra, de a moszk-
vai sajtó már megkezdte iK 
előkészítést. Az SZKP Köz-
ponti Bizottságának lapja, a 
Pravda közölte Huszár Ist-
ván miniszterelnök-helyettes 
írását, amelyből egyebek kö-
zött kitűnik az is, hogy ha-
zánk az utóbbi tíz évben 
megkétszerezte kereskedelmi 
forgalmát a Szovjetunióval. 

A szovjet lapokban Ma-
gyarországra küldött tudósí-
tók riportjai olvashatók ' a 
hazai gazdasági és társadal-
mi élet időszerű kérdéseiről. 

Párt- és kormányküldött-
ségünk szovjetunióbeli láto-
gatásáról Testvéri találkozó 
címmel S 3. oldalon közlünk 
cikket. 

Elutazott Kalevi Sorsa 
Kalevi Sorsa, a Finn Köz- Fock Jenö. a Minisztertanács 

társaság miniszterelnöke hét- elnöke es felesége, valamint 
főn a délutáni órákban gép- Biszku Béla, a Magyar Szo-
kocsival elutazott hazánkból cialista Munkáspárt Politikai 
Bécsbe. Bizottságának tagja, a Köz-

Búcsúztalására megjeleni ponti Bizottság titkára. 

ünnepség Battonyán 
Apró Antal mondott beszédet 

Nagygyűlés Battonya főtérért 
Harminc évvel ezelőtt, 

1944. szeptember 23-án a 
szovjet hadsereg rohamzász-
lóalja Battonya határában 
az első magyarországi össze-
csapásban megverte a fasisz-
ta erőket, és ezzel megkezd-
te hazánk felszabadítását. Az 
évforduló alkalmából vasár-
nap az MSZBT Országos El-
nöksége, a KISZ Központi 
Bizottsága, a Magyar Úttö-
rőszövetség Országos Elnök-
sége, valamint Békés megye, 
a mezőkovácsházi járás és 
Battonya párt-, tanácsi és 
tömegszervezetei ünnepséget 
rendeztek. 

Az elsőnek felszabadult 
magyar község határában, — 
azon a helyen, ahol Magyar-
ország felszabadításáért ví-
vott harcuk első győzelmét 
aratták a szovjet hadsereg 
alakulatai —, Felszabadulási 
Békeparkot létesítettek. A 
park közepén beton talapza-
ton, a második világháború 
nagyhatású fegyvere, egy 
szovjet T—34-es emlékeztet 
a harcokra. 

A békeparkban rendezett 
ünnepségen megjelent Apró 
Antal, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, az 
MSZBT elnöke, Púja Fri-
gyes külügyminiszter, a Köz-
ponti Bizottság tagja. Frank 
Ferenc, az MSZMP Békés 
megyei bizottságának első 
titkára, Klaukó Mátyás, a 
Békés megyei tanács elnöke, 
Szabó Ferenc, az Úttörő Szö-
vetség főtitkára és Barabás 
János, a KISZ KB titkára. 
Ott volt B. J. Sevikin, a 
Szovjetunió budapesti nagy-
követségének ügyvivője, B. 
P. Ivanov vezérezredes, az 
ideiglenesen hazánkban ál 
lomásozó szovjet déli hadse-
regcsoport parancsnoka, va-
lamint F. Gy. Kiva, a Szov-
jetunió kétszeres hőse, aki 30 
évvel ezelőtt, mint a szovjet 
hadsereg rohamzászlóaljának 
parancsnoka, elsőnek érke-
zett Batlonya főterére. 

Az emlékparkot Borba 
Sándor, a battonyal nagy-
községi tanács elnöke adta 

áj; a Békés megyei úttörők-
nek,' majd AprÖ Antal elhe-
lyezte a fiataloknak a park 
megőrzésére *és szépítésére 
tett fogadalmát tartalmazó 
emlékurnát a hősi emlékmű 
előtt. 

Ezt követően az ünnepség 
résztvevői. békemenetben vo-
nultak a község főterére, 
ahol magyar—szovjet barát-
sági nagygyűlést tartottak. A 
nagygyűlésen — amelyen az 
ország minden részéből ér-
kezett mintegy 15 ezer fiatal 
mellett ott voltak Békés me-
gye községeinek, városainak 
küldöttei és Battonya lakói 
— Apró Antal mondott ün-
nepi beszédet. 

— Battonyától a nyugat-
magyarországi Nemesmed-
ves, az utolsó magyar község 
felszabadulásáig fél év telt 
el, s fél év múlva 1975. ápri-
lis 4-én ünnepeljük majd 
hazánk felszabadulásának 
harmincadik évfordulóját. 
Erre az ünnepségre békés 
alkotómunkánk újabb ered-
ményeivel készülünk, mert 
csak a dolgos hétköznapok, 
a munkában elért sikerek 
méltóak az ünnephez, a 
megemlékezéshez. Mai ün-
nepünkön emlékezünk és 
tisztelgünk a szovjet hadse-
reg felszabadító harcosai 
előtt, és kegyelettel emléke-

zünk arra a több mint száz-
ötvenezer szovjet katonára, 
akik népünk szabadságáért 
áldozták életüket. 

A magyar—szovjet barát-
ság kibontakozása nélkül 
aligha érhettünk volna el 
olyan eredményeket, hogy 
Magyarország harminc év 
alatt félfeudális országból, f 
„hárommillió koldus orszá-
gából", fejlett ipari-agrár ál-
lammá váljon. Az országaink 
között létrejött szerződések 
és egyezmények egész sora, 
a Szovjetunió gazdasági se-
gítsége döntő mértékben 
hozzájárult iparosítási poli-
tikánk végrehajtásához, me-
zőgazdaságunk szocialista át-
szervezéséhez. 

A beszéd elhangzása után 
F. Gy. Kiva meggyújtotta a 
felszabadítás harcaira emlé-
keztető emléktüzet, majd 
Szabó Ferenc kihirdette az 
Ültörő Szövetség Országos 
Tanácsának díszparancsát, s 
útnak indult az úttörő fel-
szabadítási staféta. Azután 
megkoszorúzták a felszaba-
dulási emlékmüvet és a fel-
szabadító harcok során el-
esett szovjet harcosok sírjait, 
majd az ünnepség az Inter-
nacionálé hangjaival éri vé-
get. 

Délután mintegy 20 ezer 
ünneplő fiatal és felnőtt kul-
turális és sportrendezvénye-
ken vett részt 

Szegeden az emléktűz 
A Battonyáról indult fel-

szabadulási staféta a felsza-
badító Vörös Hadsereg útvo-
nalán eljuttatja a „Szabad-
ság tüzét" minden magyar 
városba. Hétfőn délelőtt Ma-
kó érintésével Szegedre ér-
kezett a „Szabadság tüze". 
Az Ifjúsági Ház dísztermé-
ben a város 37 úttörőcsapa-
tának egyenruhás képviselői 
fogadták az emléktüzet, s 
rövid műsor után meggyúj-

tották a kandellábert. ahol 
Szeged felszabadulása 30. év-
fordulója napjáig. október 
11-ig őrzik. A láng közben 
bejárja a megye városait, el-
jut minden úttörőcsapathoz, 
ahol összegyűjtik\a pajtások 
által készített albumlapokat, 
melyek összefűzve az úttö-
rők kutatómunkáját, szorgal-
mas tevékenységük eredmé-
nyét reprezentálja majd. 


