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DELMAGYARORSZAB i 
A portugál 
kommunisták 
kongresszusa 

Lisszabonban ma, vasár-
nap reggel kilenc órára ösz-
szehívták a Portugál Kom-
munista Pár t VII., rendkívü-
li kongresszusát. A párt leg-
felsőbb fórumának tanácsko-
zásán egyetlen napirendi 
pont szerepel: a szervezeti 
szabályzattal és a politikai 
programmal kapcsolatos mó-
dosító javaslatok megvitatá-
sa és jóváhagyása. A kong-
resszust a portugál főváros 
sportcsarnokában tart ják, és 
előreláthatólag a késő esti, 
vagy a hétfő hajnali órák-
ban ér véget. 

A Portugál Kommunista 
Pár t 1921. március 6-án 
alakult meg. Első kongresz-
szusát 1923. november 10— 
12. között tartotta, a másodi-
kat pedig 1926. május 29— 
30-án, a fasizmus hatalomra 
jutásának küszöbén. A har-
madik-hatodik kongresszust 
illegálisan hívták össze: a 
harmadikat 1943 novembe-
rében, a negyediket 1946-
ban, az ötödiket 1957-ben, a 
hatodikat pedig 1965-ben. 

Az SZKP Központi Bizott-
sága szombaton üdvözletet 
intézett a Portugál Kommu-
nista Párt rendkívüli kong-
resszusához. Az SZKP Köz-
ponti Bizottsága kijelenti: a 
portugál kommunisták és az 
ország minden demokratikus 
gondolkodású személye, a 
múlthoz hasonlóan, most is 
teljes mértékben számithat 
arra, hogy a szovjet kom-
munisták és az egész szovjet 
nép rokonszenvvel kíséri 
Portugáliának a jobb jövő-
ért folytatott harcát. 

A pártkongi 

Négymillió forint 
újításokból a vasútnál 

A kongresszusi munkaver-
seny lendülete magával ra-
gadta az újítókat is. A MÁV 
Szegedi Igazgatóságán az év 
első felében 382 újítási ja-
vaslatot nyújtottak be, 172-őt 
már el is fogadtak, 103-at 
bevezettek, és 25-öt kísér-
letre adtak át. A vasutasok 
újítókedve több mint négy-
millió forint megtakarítást 
jelentett az igazgatóságnak, 
kétszeresét a tavalyinak. A 
jelentős gazdasági értéknek 
megfelelően 160 ezer forin-
tot fizettek ki újítási dí j-
k é n t Az újítók elismerésé-
nek számtalan más formájá t 
is alkalmazzák a vasútnál. 
A kezdeményezők között 
élenjárók különböző kitünte-
tésekben részesültek: ketten 
érdemes vasutasok, egy újító 
kapott miniszteri, kettő pe-
dig vezérigazgatói dicsére-
tet, t izenhármán kiváló dol-
gozó címet érdemeltek ki 
javaslataikkal. 

A vasútigazgatóság az év 
elején feladattervet készített, 
amelyben száz megoldásra 
váró problémára hívta fel 
újítóinak figyelmét. Az ötle-
tek születését is elősegítik. 
Nemrég Kiskunfélegyházán 
rendeztek újítási kiállítást, 

tapasztalatcsere-látogatáso-
kat szerveznek számukra, az 
idén voltak már Miskolcon 
és Budapesten. Verseny is 
folyik közöttük, november 
elején derül ki, kik érték el 
a legjobb eredményt javas-
lataikkal. 

Szeged állomáson szep-
temberben újítási hónapot 
tartottak, szép sikerrel. Az 
itt dolgozó öt szocialista bri-
gád alkotó készségét tanú-
sít ja a benyújtott ú jabb 22 
újítás. Nem maradt el a ró-
kusi biztosítóberendezési és 
fenntartási főnökség sem, a 
maga 43 újítási javaslatával. 
Az igazgatóság első félévi 

újítási eredményéből 10 szá-
zalék a pályafenntartási fő-
nökséget illeti. Ezzel nem 
elégedtek meg, szeptember 
1.—október 11. között új í tá-
si hónapot rendeztek, pár-
tunk XI. kongresszusa és 
városunk felszabadulásának 
30. évfordulója tiszteletére. 
A mérleg még nem készült 
el teljesen, de máris látható, 
hogy a beadott 31 javaslat-
ból a legtöbb megvalósítha-
tó. Vida László liftszerelő 
egyedül négy ötletet tálalt a 
bizottság elé, amelyek közül 
kettőt bevezetésre, kettőt pe-
dig kísérletezésre fogadtak 
el. 

Az Ybl Miklós szocialista 
brigád minden tagja bekap-
csolódott a mozgalomba, 
köztük Kormányos István 
pályamester eddig nyolc ú j í -
tási javaslatot nyújtott be, 
ezzel 60 ezer forintot takarí-
tott meg a MÁV Szegedi 
Igazgatóságának. 

Takarékos szocialista 
a DEFAG-nál 

A Dél-alföldi Erdő- és Fa-
feldolgozó Gazdaság kong-
resszusi munkafelajánlásai 

Harminc éve alakult meg 
az eísO üzemi bizottság 

Emlékülés 
a kenderfonógyárban 

Ugyanezen a napon, 30 év-
vel ezelőtt a Szegedi Ken-
derfonógyár RT. munkásai 
megválasztották az ország 
első szabad üzemi bizottsá-
gát, illetve ahogy akkor ne-
vezték, üzemi tanácsát. A 
Strack Ádám, Agócsi János, 
Török Gábor, Borbély Jenő, 
Péter Lajos, Kovács József 
és Szűcs Sándor alkotta bi-
zottság az egykori jegyző-
könyv szerint „részt vesz az 
üzemi élet minden megnyil-
vánulásában" — így egyebek 
között a teljes jogú ellenőr-
zésben, a felmerült pana-
szok kivizsgálásában, a köz-
ellátás ellenőrzésében és in-
tézésében, az alkalmazottak 
szakcsoportokba történő be-
válogatásában, illetve a 
kommunista pártba való be-
szervezésében, valamint a 
szociális berendezkedés 
megszervezésében és fejlesz-
tésében. 

Az első üzemi tanács még 
élő két tagjának, Török Gá-
bornak és Borbély Jenőnek 
részvételével kedves ünnep-
séget, emlékülést rendezett 
tegnap, szombaton délelőtt a 
kenderfonógyár tanácskozó-
termében a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsa és 
a gyár szakszervezeti taná-
csa. az üzemi bizottság meg-
alakulásának 30. évforduló-
ja alkalmából. Az emlék-
ülésen az ünnepelteken, a 
KSZV, illetve a gyár veze-
tőin, s az SZMT képviselőin 

kívül részt vett dr. Antalffy 
György, az MSZMP Csong-
rád megyei végrehajtó bi-
zottságának tagja, ország-
gyűlési képviselő, dr. Ozvald 
Imre, az MSZMP Szeged vá-
rosi pártbizottságának titká-
ra is. 

A Himnusz elhangzása 
után dr. Kardos János, a 
közel százéves kendergyár 
igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, Juhász Jó-
zsef, az SZMT vezető titká-
ra tartott ünnepi megemlé-
kező beszédet. 

is szoros kapcsolatban van-
nak a tervteljesítéssel, az 
anyag- és költséggazdálko-
dással. Mind az erdőműve-
lésben, mind a fűrészáru- és 
falemeztermelésben jelentő-
sen jobb eredményeket ér-
tek el az év első felében, 
mint tavaly, a hasonló idő-
szakban. Az erdészetek ösz-
szes fagyártmánya 86,7 szá-
zalékkal, a falemezüzem 

enyvezettlemez-termelése 
10,9 százalékkal, furnérgyár-
tása 16,8 százalékkal halad-
ta meg az" elmúlt év első 
félévét. Az első hat hónap 
mérlege tehát kedyező volt. 
Az azóta eltelt három hónap 
teljesítményei sem rosszab-
bak. A szocialista brigádok 
lelkesedése nem csappant, 
nagyon nehéz közöttük kü-
lönbséget tenni, amikor 
munkájukat értékeljük. 

A falemezüzem Béke II. 
nevű brigádja például majd-
nem 250 ezer forintot meg-
takarított azzal, hogy gaz-
daságosan bánt a gömbfával, 
így nyert 41 köbmétert. Kör-
fűrészből 75-tel kevesebbet 
használtak fel, ez újabb 60 
ezer forintot jelent! Hídvégi 

József és társai egyéb válla-
lásaiknak is eleget tettek az 
eddig eltelt háromnegyed 
évben, de nemcsak ők, ha-
nem az üzem valamennyi 
brigádja, köztük a Dudás 
József vezette „Vörös Lobo-
gó". 

A fűrészüzem „Május 1." 
szocialista brigádja, mely-
nek tagjai a vasúti és „há-
zi" rakodólapokat gyártják, 
szintén teljesítették felaján-
lásaik arányos részét. Átad-
tak összesen 64 ezer 476 da-
rab rakodólapot, kifogásta-
lan minőséggel, így a „Dol-
gozz Hibátlanul" mozgalom-
ban vállalt kötelezettségeik-
nek is eleget tettek. Ugyan-
ebben az üzemrészben a „X. 
Kongresszus" brigád ú j víz-
melegítőt helyezett el a női 
fürdőben, a fűrészcsarnok és 
az anyagtér közötti sínpá-
lyát felújította, gépjárműve-
ket készített fel műszaki 
vizsgára — társadalmi mun-
kában. 

A gazdaságban a munka-
verseny eredményeiről rend-
szeresen tájékoztatják a 
dolgozókat, az üzemi újság 
hasábjain. 

Megnyílt a szabadkai vásár 
Minden évben októberben 

rendezik meg Szabadkán, 
Szeged jugoszláv testvérvá-
rosában a nemzetközi ipari, 
kisipari és háziipari vásárt. 
Szombaton délelőtt ünnepé-
lyes keretek között nyitották 
meg a XXVII. vásárt. A 
megnyitó ünnepség vendégei 
között köszöntötték az 
MSZMP Csongrád megyei 
és Szeged városi Bizottsága 
képviseietében megjelent 
dr. Kakuszi Lászlót, a ma-
gyei pártbizottság osztályve-
zetőjét, dr. Varga Dezsőt, a 
szegedi városi pártbizottság 
titkárát. Ott volt Bodola 
Miklós, Szeged megyei város 

tanácsa kereskedelmi osztá-
lyának vezetője és dr. Zsótér 
Mihály, a Szegedi Ipari Vá-
sár igazgatója is. 

A most megnyílt szabad-
kai vásár szakosított jellegű 
és országos méretű. A ko-
rábbi rendezvényektől elté-
rően — amelyeken több-
nyire kisipari terméke-
ket mutattak be — a mosta-
ni vásáron a gyáripari be-
mutatók foglalják el a kiál-
lítóhelyek nagyobb részét. 

A szabadkai vásár munka-
közösségének dolgozói már 
évek óta nagy erőfeszítése-
ket tesznek azért, hogy ter-
mékbemutatók szervezésével 

elősegítsék a termelő- és ke-
reskedelmi vállalatok kap-
csolatainak bővítését. A ta-
vaszi Pannónia Vásárra 
minden évben meghívják a 
magyar testvérváros, Szeged 
ipari vállalatait is. Az ide: 
őszi vásáron nem szerepei-
nek magyar vállalatok. En-
nek ellenére sok magyar lá-
togatóra számítanak Szabad-
kán. Már a megnyitás első 
napján sok Magyarországról 
érkezett turista tekintette 
meg a kiállítást, az itt be-
mutatott sokféle közszükség-
leti cikk bő választékát. So-
kan vásároltak is ezekből a 
tetszetős termékekből. 

Diákok és katonák 
Segítséget kért a mezőgazdaság, hogy a minden eddi-

ginél nagyobb termést be tudja gyűjteni, a határban levő 
óriási értékeinket meg tudja menteni. Diákok, katonák, 
üzemi munkások jelentkeztek azonnal. Az operatív bizott-
ság összesítése szerint megyénkben 68 ezer 572 munkanap-
ra van szükség az őszi betakarítás teljes befejezéséig, és .ezt 
az igényt, a jelentkezések alapján, ki tudják elégíteni. So-
kan dolgoztak tegnap is a határban, várhatóan — ha kedr 
vez az idő — ma is sokan segítenek. 

Kisteleki gimnazisták szűretelnek a Magyar—Szovjet 
Barátság Tsz szőlőjében, 

Katonák segítenek a Felgyűl Állami Gazdaság pusztaszed 
körzetében. 

A béketelepi általános iskola diákjai a szegedi Mcra Fe rem 
Termelőszövetkezet paprikatábláján, 
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