
h I 
I I € 

VILÁG FROLETAWAl CG YES 0 L JETEK I 

EMA6YAR0RSZAG 
A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

64. vfolyam 
304. szám 

1974. 
december 31., 

kedd 

Ára: 
80 fillér 

Á pártkongresszus tiszteletére: 

Több áru 
a fémipartól 

Milliók 
a törzs-

gárdának 
A bábolnai mezőgazdásági 

kombinátban hétfőn 2,5 mil-
: Hó forintot fizettek ki a 
i törzsgárdatagoknak: 1700-an 
' kaptak egyenként 1500 fo-
rint jutalmat. A kifizetések 
fedezete: igen jó esztendőt 
zártak az idén. Mintegy 400 
milUó forinttal növekedett a 
termelési érték, és a válla-
lat fennállása óta első ízben 
haladta túl a kétmilliárd fo-
rintot. 

Fontos döntések 
a városi tanács 

vb-Olésén 
Tegnap, hétfőn rendkívüli 

ülést tartott Papp Gyula ta-
nácselnök elnökletével a vá-
rosi tanács végrehajtó bizott-
sága. Az ülésen részt vett és 
felszólalt Török József, az 
MSZMP városi bizottságának 
első titkára. 

A végrehajtó bizottság há-
rom fontos döntést hozott 

tegnap. Megvitatta és elfo-
gadta a város strandfürdő-
fejlesztési koncepcióját, ha-
tározott Szeged erdőövezeté-
nek létrehozásáról, s intéz-
kedett a várostörténeti mo-
nográfia megírásának előké-
születeiről. Mindhárom té-
máról holnapi, újévi lapunk-
ban közlünk részletes is-
mertetést. 

L . Brezsnyev fogadta 
az egyiptomi minisztereket 

Somogyi Káro lyné felvétele 

®8©Ss6 simítások s s Bkansa autóbuszok tetószellőzöin. 

Várhatóan ötmillió forint-
tel teljesíti túl idei tervét a 
Szegedi - Fémipar* Vállalat 
December első hetében meg-

ma; a körültekintő munka-
védelmi, balesetmegelőzési, 
tevékenység hatására. Na-
gyon sokan tanulnak a vál-

volt a kilencvenmillió, amit lalatnál. Majdnem mindenki 
azóta termeltek, az már 
többlet Á szocialista brigá-
dok azt vállalták az év ele-
jén, hogy a termelési érté-
ket négy százalékkal emelik 
a tervezett fölé, de körülbe-
lül öt és fél százalék lesz be-
lőle 

Mindezt a termelékenység 
emelésével érték el a fém-
ipari munkások. A létszám 
változatlan, a gyártmányösz-
szetétel ls, az eredmény vi-
szont, jóval fölülmúlta az 
utóbbi éveket. Az egy mun-
kásra jutó termelési érték 17 
százalékkal emelkedett az 
első háromnegyed évben, az 
elmúlt év hasonló időszaká-
hoz viszonyítva. Fokozódott a 
nyereségképződés is, pedig 
nőtt az anyagköltség és a 
munkások bére, az utóbbi 
5,4 százalékkal. A többlet-
termelés nem ment a minő-
ség rovására. A szocialista 
brigádok selejtmentes mun-
kát végeztek, saját magukat 
ellenőrzik, bevezették az „ön-
meózást" többek között ab-
ban a műhelyben, ahol a 
gépjármű-tetőszellőzőket ké-
szítik. s a rozsdamentes sze-
relvényeket gyártó brigádok 
is. A kongresszusi munka-
verseny lendülete pozitívan 
hatott a szolgáltató tevé-
kenység fejlődésére. A töltő-
tolljavító részleg termelési 
eredménye például 10 szá-
zalékkal emelkedett a tava-
lyihoz képest, reklamációk 
nélkül. 

A fémipari vállalat dolgo-
zói bőven kiveszik a részü-
ket a társadalmi munkából. 
Több mint hatezer órát töl-
töttek el kommunista mű-
szakokban, a munkahelyi 
környezet szépítésében, óvo-
dák, iskolák támogatásában, 
egyéb tevékenységben. Meg-
nőtt az újitókedv. A benyúj-
tott és a mar bevezetett újí-
tások az előzetes számítások 
szerint 700 ezer forintnál is 
többet hoznak ebben az ev-
őén, az újítok körülbelül 50 
ezer forint jutalmat — újí-
tási dijat — kaptak. Csök-
kent az üzemi balesetek szá-

hely Május 1. nevű szocia-
lista brigádja volt az első. 
Néhány pont 
azonban ott voltak a nyo-
mában a présüzem „Rákóczi 

részt vett a szakszervezet ál- Ferenc" brigádjának tagjai, a 
tal életre hívott-politikai ok-
tatásban, járnak marxista— 
leninista középiskolába, szak-
középiskolákba, egyetemek-
re, szakmunkásképző tanfo-
lyamokra, és ki tudná felso-
rolni, még hányféle iskolába. 
A vállalaton belül is meg-
szervezték a szakmai tovább-
képzést, a Gépipari Tudomá-
nyos Egyesület helyi csoport-
jának közreműködésével. Ki-
helyezett általános iskolai ta-
gozat is működik az üzem-
ben. 

A munkaversenyben — az 
első háromnegyed évben 
szerzett pontszámok alapján 
— a tetőszellőző-készítő mű-

csiszolóból a „Mező Imre" 
brigád, a forgácsolóból a 
Kossuth Laj-36 nevét viselő 
kollektíva. Év végén meg-
születik a végleges ered-
mény, az utolsó három hó-
napban szerzett pontok sze-
rint A brigádok már szinte 
tudják a helyezések sor-
rendjét, annyira ismerik á 
pontozás rendszerét. Kiszá-
míthatják, mi hány pontot 
ér, az értékelés nyilvános. 
Annyi már biztos, hogy idei 
munkájuk alapján egy-egy 
fokozattal előbbre lépnek, 
úgy kezdenek majd jövőre a 
kongresszusi munkaverseny 
második szakaszához. 

Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP KB főtitkára vasárnap 
Moszkvában fogadta Iszmail 
Fahmi egyiptomi külügy- és 
Abdel Ghani Al-Gamazi 
hadügyminisztert. A baráti 
légkörű beszélgetésben véle-
ményt cseréltek a Szovjet-
unió és az Egyiptomi Arab 
Köztársaság sokoldalú 
együttműködése továbbfej-
lesztésének és barátsága meg-
szilárdításának kérdéseiről. 

Leonyid Brezsnyev meg-
erősítette, hogy a Szovjetunió 

különbséggel továbbra is sokoldalú támo-
gatást és segítséget nyújt az 
arab népeknek, köztük a pa-
lesztinai arab népnek, a' kö-
zel-keleti tartós és igazsá-
gos béke megteremtését célzó 
harcukhoz. 

A vendégek Anvar Szadat 
elnök és az egyiptomi kor-
mány nevébeh hálájukat fe-
jezték ki a Szovjetuniónak 
az arab államok igazságos 
ügyét támogató elvszerű és 
baráti álláspontjáért. 

a 

Andrej Grecsko marsall, a 
Szovjetunió honvédelmi mi-
nisztere hétfőn fogadta Ab-
del Ghani Al-Gamazi vezér-
ezredes, egyiptomi hadügymi-
nisztert, az egyiptomi fegy-
veres erők főparancsnokát. 

Mohammed Hafez Iszmai, 
Egyiptom moszkvai nagykö-
vete hétfőn vacsorát adott 
Iszmail Fahmi külügyminisz-

ter és Mohammed Abdel 
Ghani Al-Gamazi vezérezre-
des, hadügyminiszter tiszte-
letére. 

A vacsorán részt vett And-
rej Gromiko szovjet külügy-
miniszter, Andrej Grecsko 
marsall, szovjet honvédelmi 
miniszter és több más hiva-
talos személyiség. 

Gamazi és Grecsko pohár-
köszöntőt mondott. 

Moszkvában hétfőn talál-
kozott Gromiko szovjet és 
Fahmi egyiptomi külügymi-
niszter. A baráti légkörű 
megbeszélés során folytatták 
a kölcsönös érdeklődésre 
számot tartó kérdések meg-
vitatását. 

B c f e j e z W a diákpariansíí 
A fővárosi művelődési 

házban vasárnap szekcióülé-
sekkel folytatta munkáját az 
V. országos diákparlament. 
Három csoportban a szak-
munkásiskolái, két-két cso-
portban pedig a szakközép-
iskolai és a gimnáziumi ta-
nulók tanácskoztak. 

A szekciók vitáiban egye-
bek között szóvá tették a 
fiatalok, hogy a tananyag-
csökkentés érzékelhetően 
enyhítette a túlterhelést, ám 
a rövidítés sok esetben csak 
mechanikus, nem jár együtt 
az anyag korszerűsítésével, 
fölfrissítésével. Valamennyi 
szekcióban hangsúlyozták, 
hogy hatékonyabbá kellene 

tenni a politikai, világnézet! 
nevelést. 

A diákok elismeréssel 
nyugtázták, hogy erősödött 
az iskolai élet demokratiz-
musa. 

A szekcióelnökök hétfőn a 
diákparlament plenáris ülé-
sén adtak tájékoztatást a 
szekcióüléseken lezajlott vi-
táról, s a küldöttek itt kap-
tak választ az illetékes álla-
mi és társadalmi szervek ve-
zetőitől a diákparlament va-
lamennyi résztvevőjét érintő 
nagyobb horderejű interpel-
lációs kérdésekre. 

A diákparlament hétfőm 
befejeződött. 

Közel háromezer vagon 
zöldséget tárol télre, tavasz-
ra a termelőszövetkezetek 
közös értékesítési központja. 
Egy részét megyénk folya-
matos ellátására szánja, az 
1700 vagon vöröshagymából 
azonban jut külföldre is, 
vagy a 120 vagon sárgaré-
pából a fővárosba is. Elegen-
dő fedett tárolóval nem ren-
delkezik a vállalat, ezért a 
burgonya, fejes káposzta, pet-
rezselyemgyökér, sárgarépa, 
zeller és cékla egy részét 
hagyományos módon, most is 
elvermelik. A szatymazi Finn 
—Magyar Barátság Tsz föld-
jen szinte végeláthatatlan te-
rületen sorakoznak a már 
fedett prizmák, ha majd 
szükség lesz rá, innen szál-
látják a zöldséget az üzletek-
be. A petrezselyemgyökér egy részét most ládákban hagy-

ják, ügy könnyebb less éjra ótaak aadítesal 
Szalmával, o táaa földdel te kar jáfc le a fejes káposztát is, 

Bőséges a készlet, sa® vagosz 


