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mexikói táinvalásai
Tiszteletadás a Mexikó függetlenségéért
életüket áldozott hősöknek, tisztelgés az
1810-es függetlenségi háború emlékműve
előtt — így kezdődött Losonczi Pálnak,
az Elnöki Tanács elnökének
csütörtöki
programja Mexikóvárosban. A magyar államfő elhelyezte koszorúját, s a tiszteletadás tényét bejegyezték a jeles látogatók
könyvébe. A bejegyzést Losonczi Pál kézjegyével látta el. A mexikói és a magyar
himnusz hangjai zárták a koszorúzás ünnepségét, mely katonai díszpompával zajlott le.
4

Ezt követően az Elnöki Tanács elnöke
Mexikó régmúltjával ismerkedett:
vendéglátói társaságában felkereste a
Nemzeti
Antropológiai Múzeumot.
Délben Jose Lopez Portillo és felesége
ebédet adott Losonczi Pál és felesége tiszteletére. Az ebéden a Mexikói Egyesült
Államok elnöke és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke pohárköszöntőt
mondott.
Losonczi Pál tegnap, pénteken ellátogatott a teotihuacani piramisokhoz, és folytatta, majd befejezte tárgyalásait
Portillo
elnökkel, és egyezményeket
irtak alá.

Műszaki fejlesztés haladás
A szegedi

LAPJA

mérlegesek

vállalkozásai

Az ezredmilligramm és a
100 tonna közé
mennyiségek
sokaságát
írhatnánk.
Határoknak azért választott u k éppen e kettőt,
mert
olyan
mérlegek pontosságát
jelzik, amelyeket . a
Szegedi Mérlegkészítő
és
Javító Ipari Szövetkezet dolgozói javítanak. E munka és
az ú j
mérlegek szerelése,
üzembe helyezése alkotja a
szövetkezet
szolgáltatásait,
amelyek értéke idén hozzávetőleg 7 millió forint.
A
másik 5 milliót az ú j eszközök gyártása
adja. Erőteljesen fejlődik a szövetkezet:
a negyedik
ötéves
terv időszakában — 3 és fél
millió
forintról —
megkétszerezte
termelését.
s
ugyanez várható
1980-ig.
•
Jelentős évnek tekinthető
az 1974-es, a szövetkezet életében. Addig megteremtették a lehetőséget arra. hogy
Dél-Magyarország
területén
mindenféle
mérleget
javítsanak. beleértve a METRIPOND optikai
mérlegeit is. Ugyanakkor célul tűzték
ki a termékszerkezet
ésszerű módosítását,
tervbe
vették ú j mérlegek
gyártását. Nem
akartak
túl
okosak lenni, nem
próbálták
föltalálni azt.
amit
mások m á r föltaláltak, a r ra törekedtek inkább, hogy
az állami ipart
kiegészítő
hasznos tevékenységet
végezzenek. A kooperációt fejlesztették tehát, mindenekelőtt azzal, hogy a
vásárhelyi gyárral hat. évre szóló
szerződést írtak alá. Vállalták, hogy 1975-ben
ötszáz
darab három, illetve ötkilós
billenő gyorsmérleget
készítenek.
E mennyiség
a
nagy belföldi igény hatására évről
évre
növekszik,
idén 850-re. jövőre
pedig
legalább újabb százzaL A
mérlegeket
a
kereskedők
használják
leginkább,
ám
érzékenysége
és megbízhatósága miatt rendelnek belőle laboratóriumok és postahivatalok
is.
Kilépett
mérlegeivel a szövetkezet az
országhatáron túlra is;szállít többek között
Kubába,
Spanyolországba és a Szovjetunióba.
Kézenfekvő, hogy az
új
termékek
előállítása
közben műszakilag
sokat fejlődtek a szövetkezet
szakemberei.
A METRIPOND
ióvoltából gyártási,
műszaki eljárásokat ismertek meg.
aránylag hamar. Tavaly januárban ú j műhellyel
gazdagodott a közösség,
elkészült a Tolbuhin
sugárúti

Tanácskozás Szegeden a hiánycikkek megszüntetéséről
A mák, a zsemleőrlő,
a
20 dekás, a háromkilós kalapács, a famegmunkáló eszközök
— ma is
gyártót
keresnek, csak nemigen találnak. Ki tudná
termékei
közé besorolni őket: lényegében ismét ezzel a kérdéssel foglalkozott az a tanácskozás, melyet a megyei tanács vb ipari és kereskedelmi osztálya, valamint a KISZÖV hívott egybe
tegnap
pénteken. Szegeden.
A jelenlevők, a n a g y - ' é s
kiskereskedelmi vállalatok, a
Csongrád megyei ipari szövetkezetek
képviselői
elmondták, hogy még ma is
gondot okoz ezeknek a termékeknek a gyártása. Igaz,
egy
nemrégiben rendezett
kiállítás
hatására
néhány
cikk bekerült az ipari szövetkezetek
gyártmányainak
listájába, de
ahogy
Farsang Lászlóné
dr.,
a
megyei tanács vb kereskedelmi osztályának
vezetője
is megemlítette, az összipari
termelés közel 9 százalékát kapja a kereskedelem a
megyei vállalatoktól,
illetve a szegediektől.
Az
ipari
szövetkezetek
közül a csongrádi
Ruházati Szövetkezet
a belföldön
értékesített termékeinek 91,3,
a makói Béke 50,2, a szegedi
járási Ruházati Szövetkezet
pedig 30,2 százalékát
adta

megyénkben
levő boltoknak. Ezzel szemben jó néhány
szövetkezet belföldi értékesítésre kerülő
termékeinek
csak csekély
százalékával
járul hozzá a megyében
a
hiánycikkek
megszüntetéséhez.
Tény az is, hogy a
kisés nagykereskedelmi
vállalatok késve jelentik be megrendelési
szándékukat
az
ipari szövetkezeteknek.
Az
is igaz, hogy például drótfonatokat ritkán lehet kapni,
pedig
Mindszenten
gyártják. A makói Béke Isz
ablakdiópántot gyárt, de a j tóhoz valót nem, így aztán
néhány
száz kilométerről,
tsz-melléküzemágtól
szerzi
be a Vidia a szükséges százezer darabot. Az alumínium
kilincset pedig
Sopronból.
Akad persze jó példa
is.

A sertés orrkarika
évekig
hiánycikk volt. Ma már nem.
mert \ a Kontakta szentesi
gyára 800 ezer darabot készített.
Mindenesetre hasznos lenne, ha a megyei vállalatok
és az
ipari
szövetkezetek
még fokozottabban élnének
a kooperáció
lehetőségével.
Napi munkájukban azt
az
elvet . kellene
követniük,
hogy „itt helyben is segíthetünk egymáson.
s nem
utolsósorban a lakosság jobb
ellátásán". Az árualapok biztosításához.
kiegészítéséhez
szükség
lenne termékeik-;
re. Reklámnak sem rossz, ha
a megyében levő ipari szövetkezetek, állami
vállalatok termékei a boltok kirakatában láthatók. Az
ipari
szövetkezetek
igyekeznek,
több követő kell!

Púja Frigyes hazaérkezett
Pénteken
hazaérkezett
Svédországból Púja
Frigyes
külügyminiszter, aki
Karin
Söder külügyminiszter meghívására hivatalos látogatáson tartózkodott
az északi
országban. Fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje-

lent Rácz Pál külügyi államtitkár, valamint a Külügyminisztérium
több
vezető
munkatársa. Ott volt Thomas Ganslandt, a Svéd Királyság magyarországi nagykövetségének ügyvivője.

Brigádok segítsége

A nikkelezőműhelyben Somogyi Lajos nyugdíjas dolgozó
savazza és fényesíti az apró súlyokat
készárugyártö
üzem.
Lehetett tovább lépni, így mind
többet foglalkoztak a
műszaki fejlesztés gondolatával.
Saját
elképzeléseik
alapján
tavaly
kezdték
meg az
inkubátor-csecsemőmérlegek
gyártását.
A
MEDICOR
megrendelő, a
Művek
kérésére
tavaly
hatszáz darab
készült
e
mérlegekből; • idén 2700-at,
jövőre
3 ezret adnak
át
a szövetkezet
dolgozói.
A szigorú minőségi követelmények miatt gondot okozott a "mérlegek festése, s
még inkább a szárítása,
e
körülmény
újabb
lépésre
késztette a szövetkezet szakembereit. A műszaki fejlesztők elektromos
szárítókemencét terveztek, így a
téli hónapokban
már infralámpákkal szárítanak.
Évek óta egyetlen üzemben sem gyártják a III-as és
IV-es osztálypontosságú mérlegsúlyokat, pedig a gyógyszertáraknak és a
laboratóriumoknak nagy
szükségük van rá. Az ilyen
súlyokra vonatkozó
KGSTszabványok hamarosan megváltoznak és 1980-tól csakis az ú j szabvány szerintieket alkalmazhatják. Ez adta
az ötletet a szegedi szövetkezet műszaki fejlesztőinek,
akik tavaly munkához láttak. A kísérleteket
máris
befejezték.
mégpedig
sikerrel, októberben
bemut a t j á k az ú j súlyokat a z O r -

szágos Mérésügyi
Hivatalnak, m a j d jóváhagyás után
megkezdik a
sorozatgyártást.
Mi minden kellett ahhoz,
hogy megteremtsék a
föltételeket az ú j termék gyártásához? Megvásárolta a szövetkezet a METRIPOND-tól
az ott félretett
eszközöket
és dokumentációkat. A gépeket felújították, esztergapadot és analitikai
mérleget vettek. Berendezték az
ú j nikkelezőműhelyt; a próbaüzem kitűnően sikerült.
A szövetkezetiek
vállalkozása sikert hozott!
Sz. J.

A társadalmi mubka fontosságáról,
emberformálófejlesztő
hatásáról
sokat
írtak már. Most is, mindig
érdemes említést tenni azok
ról, akik különösen
kitűnnek ebben a vállalkozásban,
mint például a Minőségi Cipőgyár szegedi
gyáregységének tűző üzemrészében az
Ifjúsági szocialista brigád.
Mivel a gyáregység óvodával és bölcsődével
nem
rendelkezik, a többi dolgozó
gyermekeinek
elhelyezése
érdekében a brigád igen jó
kapcsolatot tart a Csillag téri bölcsődével, valamint a
Timár
utcai és a Hóbiárt
basa utcai óvodákkal. Többek között szemléltetőeszközöket, játékokat
készítenek
nekik. A vállalat kiváló brigádja cím elnyerésekor kapott pénzjutalomból 6 ezer
forint értékben
vásároltak
ajándékokat a Csillag
téri
bölcsődének. Patronálják
a
Londoni körúti gyermekotthont is.
A Kongresszusi
Oklevél
elnyerésekor,
1975-ben
a
megye legszegényebb
iskolájával vették fel a
kapcsolatot:
azóta különböző
sportfelszereléseket,
lemezJátszót, magnetofont vásároltak az alsógalygonyai iskola tanulóinak. Ez a segít-

Raul Castro Ruz
hazánkban
Raul Castro Ruz hadseregtábornok, a Kubai Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság másodtitkára, az államtanács első elnökhelyettese, a
kubai forradalmi fegyveres erők minisztere Czinege Lajos
vezérezredes, honvédelmi miniszter meghívására pénteken
reggel hivatalos, baráti látogatásra katonai küldöttség élén
hazánkba érkezett.
A küldöttséget a Keleti pályaudvaron Biszku Béla, az
MSZMP PB tagja, a KB titkára, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese és Czinege Lajos, valamint a
Honvédelmi Minisztérium katonai tanácsának tagjai fogadták.
A Honvédelmi Minisztériumban megkezdődtek
a kubai
forradalmi fegyveres erők minisztere által vezetett küldöttség hivatalos tárgyalásai a Magyar Néphadsereg vezetőivel.

ség azonban kölcsönös volt:
az iskola tanárai a
gyáregységhez kihelyezett
általános iskolai
tanfolyamon
tanították a munkásokat. így
az Ifjúsági brigád kezdeményezésének
eredményeképpen az év elején tizenegy cipőgyári dolgozó tett
eredményes vizsgát az
általános iskola hetedik-nyol
cadik osztályából,
A termelő munka is fontos része a brigád
aktív
tevékenységének.
Októberben a dorozsmai József Attila Tsz-ben
dolgoztak,
s
46 mázsa fűszerpaprikát válógattak a brigád tagjai —
fontos segítséget nyújtva ezzel a mezőgazdaságnak. Az

idei év első félévében öszszesen mintegy.800 óra társadalmi munkát
végeztek,
Szintén ugyanennyi
órát
mondhat magáénak a Tyer
reskova szocialista
brigád
is. amelynek
részvétele
a
társadalmi munkában
hasonlóan említésre, dicséretre méltó. Ok a petőfitelepi
szociális otthont
Datronálják, s a 800 órából
ezen
felül
jutott
kommunista
műszakokra és — igazi, ritkán látható emberséggel —
rokkant. nyugdíjállományba
került.
volt dolgozótársuk
rendszeres
segítségére
is.
a
gyermekotthon
apróságainak
pedig
ajándékok
készítésére.

Megújulnak
a nádtetők
Aratják

a

Korán kezdődött a
nádaratás az alföldi szikes tavak mentén. Asotthalom és
Mórahalom határában megindultak a kévekötő
betakarító gépek, helyenként pedig kézzel js aratnak. A korai idénykezdést az t e t t e l e hetővé, hogy az utóbbi hetek ködös időjárása m á r lepergette a nád levélzetét.
A Felgyői Állami Gazdaság
Csongrád,
üzemének
Csongrád, Békés. Bács
Szolnok megyére kiterjedő
munkakörzetében
tavaszig
több mint 800 ezer
kévét
gyűjtenek össze. Üjból „divatba jött" a nádtetőkészítés.
A gazdaság egyik brigádjának. a nádfedélkészítés mestereinek bőven van munká
juk. Alig
győznek eleset
tenni a sok megbízatásnak.
Tanyamúzeumokon és egyéb
műemlék jellegű épületeken
felújítják a tetőzetet. Ezenkivül egyes
ú j gazdasági
épületek, mint például
a

vízinövényt
juhhodályok
ma is
ilyen
jó hőszigetelő fedelet kapnak.
A nád akkor a legalkalmasabb ipari feldolgozásra,
ha nagyjából azonos móretűeket,
egyidejű
terméseket köthetnek
kévékbe,
Vadon termő növény, mégis igyekeznek
befolyásolni
a betakarítható nádmennyiséget
és annak minőségét.
„„
f ^ J * 'éRetoje a víz
az
aszályban sínylődik, rosszul
Ezért a
felgyői
feÍ1Ödlk
'
jó kapcsolatokat
tart
a vízügyi igazgatóságokkal, a
vízgazdálkodási
társulatokkal,
amelyek
a
mezőgazdasági .
művelésre
alkalmatlan
területeken
igyekeznek
visszatartani a
növ n r
® > fejlődéséhez szükséges csapadékvizet. Sok
ország
„'jdat vásárolja a magyar
és az abból készült
termékeket, amelyek
iránt
külfölaz utóbbi években
dön tovább
növekedett
a
kereslet.

