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Á Pannónia szegedi gyáiáL íl 

Bundák, bőrkabátok 
exportra 

Befejezték a Pannónia 
Szőrmekikészítő és Szőrme-
konfekció Vállalat szegedi 
gyárának rekonstrukcióját. 
Az Olaszországtól és a Német 
Szövetségi Köztársaságtól 
6ároIt gépekkel ésszerűen 
alakították ki a technológiai 
sorrendet. Az elmúlt öt év 
alatt valamennyi berendezést 
kicseréltek. Újdonság: vasal-
ják az irhát, a kabátok szeb-
bek, simábbak, mint koráb-
ban. Látszólag jelentéktelen 
ez a művelet, de a szakem-
berek tudják, hogy a rend-
kívül igényes tőkés vevőknek 
nagyon is sokat számít. Az 
NSZK, Nagy-Britannia, Svéd-
ország, az Amerikai Egvesüll 
Államok. Norvégia, Olasz-
ország, Franciaország, Bel-
gium, Hollandia és Japán ta~-
tozik az állandó megrendelők 
közé. Meglehetősen nagy a 

Gáspár Sándor és I Ü | p c p 7 i k 
Marcelino Camaciio „ u , c ™ 1 1 . . . , 

találkozója ia Magyar Szocialista 
Munkáspárt 

Központi Bizottsága 

Az irhaüzem egyik gyártószalagja 

különbség az említett orszá- tására gondolhat az 51 fő3 gépek, elkészültek a modern 
gok polgárainak alkata kö- műszaki-alkalmazotti gárda, szociális létesítmények, 
zött — a konfekciórészleg- További fejlesztésre, bővítés- A legfrissebb hír a Pannó-
nek sokféleképpen kell varr- re nincs szükség, hiszen be- nia szegedi gyárából: termé-
ni. Egyébként is számos apró bizonyosodott, hogy ilyen ter- keik sikert arattak a Frank-
tételt tartalmaz a megrende- mékeket csakis középméretű furt i Szőrmevásáron, az ilyen 
lések listája, a legtöbb vevő ü z e m e k b e n érdemes előállíta- seregszemlék legrangosabbi-
csupán néhány terméket ker . „ . .. . , 
egyszerre. Ennek megfelelően n l - Korszerű az üzem, jók a kán. 
— s mert Görögországból 
kell importálni az irha alap-
anyagát — magas áron adja 
el gyártmányait a Pannónia 
Teheti, mert a minőség ki-
Váló — elégedettek a vevők 

Változatos a munka — sok 
mindenhez kell érteni a dol-
gozóknak. Elkel a néhány idős 
asszony tapasztalata, szak 
értelme és a fiatalok igyeke-
zete. Éver.'e 12—15 lány sze-
rez szakmunkás-bizonvít-
ványt. így az utánpótlást biz-
tosítják. 

Az elmúlt évre 190 millió 
forintos termelési értéket ter-
veztek, de 9 millióval túl-
teljesítették. Bőrkabátból 
6500 darab helyett 7400-at. 
Irhából 20 és fél ezer darab 
helyett 22 ezer 800-at gyár-
tottak. Bundából 11 ezer 500 
darabot szállítottak a meg-
rendelőknek, százzal keveseb-
bet a tervezettnél. A termé-
kek legtöbbjét az említett or-
szágokba exportáüák. A 
Szovjetunióba minden évben 
ugyanakkora tételt fuvaroz-
nak. Az idén 206 millió fo-
rint a tervezett termelési ér-
ték. A tőkés országokba 130 
millió, a Szovjetunióba öt-
jYiillió forint értékű áru jut. 
Irhakabátból 20 ezer 500 da-
rabot gyártanak — 15 ezer 
darabot tőkés megrendelők-
nek. 

Újdonság ebben az évben 
az olyan kabát, amelynek 
mindkét oldala hordható kí-
vül, vagy belül. Egyik felén 
szőrme, a másikon irha. A 
nyugati vásárló:: nagyon ke-
resik ezt a különleges áru-
faj tát , ezért nem késlekedhet 
a szegedi gyár. Hasonló ka-
bátokat más magyar vállalat 
nem gyárt. 

Mi minden kell ahhoz, 
hogy a feladatokat gond nél-
kül megoldhassák? A mun-
ka- és üzemszervezés magas 
színvonalú, legfeljebb finomí-

A IX. szakszervezeti vi-
lágkongresszus ülésének szü-. 
ne Lében találkozott Gáspár 
Sándor, a SZOT főt i tkáráé i 
Marcelino Camacho, a Spa-
nyol Munkásbizottságok or-

i szagos titkárságának vezető-
je. Az eszmecserén a kétol-
dalú kapcsolatok fejlesztésé-
ről tárgyaltak. Camacho be-
számolt a spanyolországi 
szakszervezeti választások 

, eredményeiről, a munkásbi-
zottságok sikeréről. Gáspár 

| Sándor, a magyar szakszer-
i vezetek jelenlegi munkáját , 
j legfontosabb feladatait is-
I mertette. 

• 
| A Szakszervezeti Világszö-
vetség irányvonalokmányá-
nak kongresszusi munkabi-
zottsága szerdai ülésén En-
r iqua Pastorinónak, az 
SZVSZ elnökének vezetésé-
vel megtárgyalta a benyúj-
tott módosító indítványokat, 
és egyetértésre jutott a szö-
vegváltoztatásokat illetően. 
A szakszervezeti jogokról 
szóló nyilatkozattal foglal-
kozó munkabizottság ülésén 
Andreasz Ziartidesz, a Cip-
rusi Munkásszövetség (PEO) 
főtitkára, az SZVSZ irodá-
jának tagja elnökölt. A most 
már véglegesített szövegű 
tervezeteket a kongresszus 
plénuma hagyja majd jóvá. 

Befe>z?e 
látogatását 
a libanoni 
küldöttség 

Szerdán elutazott hazánk-
ból a Libanoni Nemzeti Moz-
galom Központi Politikai Ta-
nácsának küldöttsége, amely 
Farid Gebrane, a Libanoni 
Haladó Szocialista Párt alel-
nöke vezetésével — a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsának meghívására —tar-
tózkodott Budapesten. A kül-
döttséget fogadta Berecz Já-
nos, az MSZMP KB külügy; 
osztályánali vezetője. 

A libanoni küldöttság meg-
beszéléseket folytatott Mol-
nár Bélával, a HNF Orszá-

Építőknek 
és épületfenntartóknak 

Kétnapos tapasztalatcsere 
Szegeden 

Meddig jutottak a munka- ismertette a vállalat szerve-
szervezésben a tanácsi építő- zettségét. A Csongrád megyei 
ipari és az épületfenntartást Tanácsi Építőipari Vállalat 
végző vállalatok? Erről tar- szervezési módszereiről Tö-
tottak kétnapos tapasztalat- rök István igazgató tá'ékoz-
cserét tegnapelőtt és tegnap tatta a szakembereket. Jó né-
Szegeden. A rendezők: az hány előadás hangzott el az 
Építésügyi és Városfejlesztési ú j szervezési módszerekről, a 
Minisztérium, illetve az ÉVM termelés programozásáról és 
fenntartással foglalkozó cél- a vállalatok tevékenységének 
programbizottsága. Kedden szabályozásáról. A tapaszta-
délelőtt a Technika Házában latcsere 120 résztvevője —.41 
Horváth János, az ÉVM cso- tanácsi építőipari vállalat és 
portvezetője tartott előadást 18 ingatlankezelő vállalat 
a vállalati működési és szer- küldötte — tegnap, szerdám 
vezeti szabályzat készítéséről, a Szegedi Magas- és Mály-
m.ajd Marcheschi Károly, a építőipari Vállalat munkahe-

gos Tanácsának titkárával. A Szegedi Magas- és Mélv- lyeire és a CSOMIÉP vásár-
szívélyes légkörben lezajlott 
megbeszéléseken a libanoni 
vendégek tájékoztatást adtak 
népünk és a palesztinai arab 
nép közös harcáról, amelyet 
az izraeli agresszió és a liba-
noni jobboldali fasiszta erők 
ellen vívnak. A népfront kép-
viselője kifejezte a magyar 
társadalom sokoldalú szolida-
ritását a libanoni haladó 
erőkkel és a Palesztin Felsza-
badítási Szervezettel. Hang-
súlyozta, hogy a magyar köz-
vélemény mélységesen elítéli 
a nemzetközi imperializmus 
és az arab reakció által tá-
mogatott izraeli agressziót. 
Meggyőződésünk — hangoz-
tatta —, hogy a libanoni vál-
ságot csak az izraeli agresz-
szor teljes és feltételek nél-
küli kivonulása, Libanon szu-
verenitása, függetlensége, te-
rületi egységének megőrzése 
alapján lehet igazságosan 
rendezni. 

építőipari Vállalat igazgatója helyi telepére látogatott. 

Szerdán összeült a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Közpon t BízoLtaiira. Az ülésen — a Politikai Bizottság 
javaslatára — a XI. l:ongre3rz"s ó'a végzett munkáról és 
a párt előtt á".ó feladatokról szóló előterjesztést vitatja meg 
a K"zionM B'704'sá!r. 

A K'iz"oníi Bizottság csütörtökön, ma folytatja mun-
káját. (MTI) 

Javul 
a belső ellenőrzés 

Ülést tartott a 7OT 
A belső ellenőrzés az el- hogy a két év elteltével 

múlt években hatékonyabb megismételt újabb ellenőr-
lett, jelenleg a téeszek egy- zés során ismét azokat a 
harmada alkalmaz belső el-
lenőrt, létszámuk 350-400-
ra tehető—, hangzott el a 
Termelőszövetkezetek Or-
szágos Tanácsának szerdai 
ülésén, amelyen a téeszek és 
társulásaik belső ellenőrzé-
sének helyzetéről tárgyaltak. 
A belső ellenőrök foglalkoz- héíközna'pi 
tatasa a szövetkezeti ellen-
őrzésről szóló jogszabály ér-
telmében rövid időn belül 
kötelezővé válik — így 
mintegy 1000 helyet kell be-
tölteni. A belső ellenőrök 
túlnyomó többsége haszno-
san tevékenykedik. 

hibákat tár ják fel, amelyek 
elhárítására már korábban 
javaslatot tettek. 

A vitában felszólalt Soór 
Gábor mezőgazdasági és 
élelmezésügyi államtitkár, 
aki hangsúlyozta: az ellen-
őrzés jól beilleszthető a 

munkába, és 

NDK-magyar 
megbeszélések 
Dr. Kurt Merkel nagykö-

vettel, az NDK külügymi-
nisztériuma főosztályvezető-
jével az élen szerdán kultu-
rális küldöttség érkezett Bu-
dapestre a Német Demokra-
tikus Köztársaságból. 

A vendégek háromnapos 
magyarországi tartózkodásuk 
során tárgyalásokat folytat-
nak a Kulturális Kapcsola-
tok Intézetében az 1937. jú-
lius 7-án megkötött kor-
mányközi kul tur í l is és tu-
dományos együttműködés-
egyezmény felújításáról. 

Tudományos 
eok 

Az elektronikai és a szá- Medicor, az Orion, a Vide-
mítástechnikai kutatások oton szakemberei, és lengyel, 
helyzetéről és az eredmények NDK-beli és szovjet testvér-
gyakorlati hasznosításáról intézmények képviselői is. 
kezdődött kétnapos tudomá- A vasasszékházban tartott 
nyos ülésszak szerdán a Kan- n y i t ó ülésen az elektronikai 

ipar és a szakemberképzés 
kapcsolatairól Tófalvi Gyula, dó Kálmán villamosipari mű-

szaki főiskolán. A III. tudó- a "Magyar Híradástechnikai 
mányos ülésszak munkájában Egyesülés elnökhelyettese 
részt vesznek a főiskolával tartott előadást, 
rendszeres kapcsolatban levő A továbbiakban négy szek-
nagyvállalatok, többek között cióban tekintik át az okta-
i Beloiannisz Híradástechni- tók, kutatók a téma időszerű 
kai Gyár, az Egyesült Izzó, a kérdéseit. (MTI) 

csak akkor jelent teherté-
telt, ha nem hangolják ösz-
sze áz állami felügyelet 
szerveinek és a belső ellen-
Őröknek a tevékenységét. 
Megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani a társulások 
sajátos ellenőrzési feladatai-

További gond, hogy az el- nak megoldására az Ilyen 
lenőrzések során tapasztalt jellegű vizsgálatok még ko-
hiányosságok kiküszöbölését rántsem nevezhetőek haté-
gyakran még nem kísérik konynak és teljeskörűnek. 
figye'emmel a vizsgálatokat A vitában szóvá tették, 
végző szakemberek. Általá- hogy az ellenőrök ne csak 
nos gyakorlattá vált ugyan, a kedvezőtlen jelenségekre 
hogy a szakértők intézkedé- hívják fel a figyelmet, ha-
si javaslataikat írásban át- nem tár ják fel a jó munka-
adják a vezetőségnek és az módszereket, eljárásokat is, 
ellenőrző bizottságnak, az ezek ugyanis széles körben 
írásos anyagot, az illetéke- elterjeszthetők. Javasolták, 
sek meg is tárgyalják, vi- hogy a vizsgálatokat ter-
szont ezekre az ülésekre az jesszék ki az üzemek által 
ellenőrző szakértőket igen megvásárolt műtrágyákra és 
gyakran már nem hívják takarmányokra, a szúrópró-
meg. Egyelőre még csak ki- baszerű ellenőrzések tanúsá-
vé'.eles ecetekben tartanak ga szerint ugyanis a minő-
utóvizsgálatot, az intézkedé- ség nem minden esetben fe-
si javaslatokra a területi lel meg a szabványoknak és 
szövetség is csak ritkán tér ez hátrányos a gazdálkodás-
vissza. Gyakran megesik, ban. 

Dr. Csendes Károly, a leg-
főbb ügyész helyettese ki-
fejtette: a szövetkezeti el-
lenőrző szervek, testületek 
jó kapcsolatot alakítottak ki 
a bűnüldöző szervekkel, en-
nek is köszönhető, hogy egy 
év alatt felére csökkent a 
téeszekben a társadalmi tu-
lajdonban okozott kár össze-
ge. 

A Termelőszövetkezetek 
Országos Tanácsa állásfog-
lalást adott ki, amely több 
összefüggő elemzésre biz-
tatja a gazdaságokat, java-
solja, hogy az ellenőrök a 
hibák kiküszöbölését is 
rendszeresen kísérjék figye-
lemmel, s meghatározza 
azokat a teendőket, ame-
lyekre a külső és belső el-
lenőrző szervek, testületek 
munkájának még jobb ösz-
szehangolása '"cdekében van 
szükség. (MTI) 
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(Az MSZMP Központi Bizottságának május 1-i jelszavaibői.) 


