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Kommunista műszak a DÉLÉP-nél 
r X z építőipari munkák fő 
Idénye a tavasztól őszig tar-
tó időszak. A Dél-magyaror-
Bzági Magas- és Mélyépítő 
Vállalat ennek megfelelően 
tartja idei három kommunis-

t a műszakját. Az áprilisi első 
után a másodikra tegnap, 
szombaton került sor — a 
dolgozók több mint 50 szá-
zalékának részvételével. 
Azért volt ilyen alacsony az 
arány, mert a két műszakos 
panelgyártók és panelszere-
lók közül sokan a kötelező 
munkájukat végezték. Töb-
ben már ledolgozták a má-
sodik kommunista műszakot 
mások pedig a közeljövőben 
cserélik föl szabad szombat-
jukat termelőmunkával. 

A szegedi munkahelyek 
közül forgalmas volt tegnap 
a házgyár, a Dorozsmai úti 
központi telep, az épülő iro-
daház. A panelokat az Észa-
ki városrészbe és a tarjáni 
Vll-es ütembe szállították, a 
szerelőbrigádoknak. A legse-
rényebb munka mégis a ház-
falakon belül folyt A szak-
és szerelőipari üzemigazgató-
ság mesteremberei: festők, 
hideg- és melegburkolók, la-
katosok, asztalosok, villany-
szerelők a helyiségek végső 
képét alakították. Ügy te-
kinthetjük. hogy egy kicsit 
előre dolgoztak, hiszen töb-
ben hamarosan Budapestre 
utaznak, hogy besegítsenek 
az ottani lakásépítőknek. Ki-
esés persze Szegeden sem 
lehet Az idén eddig nem is 
volt az első félévi lakásépí-
tési tervet sikerült teljesíte-
nie a DÉLÉP-nek. Jó lenne, 
ha a második hat hónap 
munkái sem késnének. A 
feladat nem csekély: novem-
ber 30-ra át kell adni a cél-
csoportos lakásokat. 

A fizikai dolgozók számá-
ra olyan volt a tegnapi kom-
munista műszak, akár a töb-
bi munkanap. Változást az 
alkalmazottaknak jelentett. 
A termelésirányítók együtt 
dolgoztak a felügyeletük a}á 
tartozó brigádok tagjaival. 
Többen festettek. raktárt 

Tarján Vn-es ütemében, a leendő 715. számú épület má-
sodik lakószintjét szerelik a Májas L szocialista brigád 

tagjai 

rendeztek, vagy a IT. számú 
telep épülő szociális létesít-
ményében találtak elfoglalt-
ságot. 

Eddig csupán a DÉLÉP 
szegedi dolgozóiról esett szó, 
pedig hasonló munkát végez-
tek a vásárhelyi és a békés-
csabai főépítésvezetőségen is. 

Valamennyien megközelítő-
leg olyan ütemben dolgoztak, 
mint máskor. Munkájukkal 
annak a kétszáz társuknak 
kedveztek, akik családi ott-
honra várnak. Bérüket 
ugyanis a vállalati lakásépí-
tési alap bővítésére ajánlot-
ták föl. 

Hétfőtől 

Ruházati vásár 
Hétfőtől, július 31-től 

augusztus 12-ig tart az idei 
nyári ruházati vásár. Az áru-
házak. szaküzletek ez idő 
alatt 20. 30 és 40 százalékos 
engedménnyel kínálják áruik 
egy részét. 

Lázár György a szabadtérin 

l á zá r György, az MS /MP Politikai Bizottságának tagja, a 
Minisztertanács elnöke és felesége tegnap, szombaton este 
megtekintette a szabadtéri játékok előadását. Erkel Ferenc 
Hunyadi László című operáját, l ázár Györgyöt elkísérte dr. 
Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságá-
nak első titkára. Török József, a városi pártbizottság első 
titkára és Papp Gyula, a városi tanács elnöke. A tegnap es-
ti Hunyadi-előadás nézői között ott volt dr. Kornidesz Mi-
hály, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális 
osztályának vezetője. Képünkön: Lázár György és dr. Ko-
i _ mocsin Mihály a szabadtéri nézőterén 

A Belkereskedelmi Minisz-
térium tájékoztatása szerint 
az idei nyári vásár árualapja 
mintegy 10 százalékkal na-
gyobb, mint a múlt évi volt. 
összesen 1,2 milliárd forint 
értékű ruházati cikket árusí-
tanak engedménnyel. így a 
lakosság 400—440 millió fo-
rintot takaríthat meg. 

A vásár idején a divatter-
mékek és a felsőkonfekció-
áruk a teljes árualap több 
mint 60 százalékát adják. 
Ezeken kivül méterárukat, 
lakástextiliát és lábbeliket 
árulnak majd árengedmény, 
nyel. A vásári választékba 
egyebek között 100 ezer 
négyzetméter kötött-hurkolt 
kelmét. 50 ezer férfiöltönyt 
és pantallót, 140 ezer fürdő-
ruhát és más strandcikket, 60 
ezer inget és 120 ezer pár 
női és férfi textilfelsőrészű 
szandált vonnak be. A vásá-
ron ezúttal sem árusítanak 
majd engedménnyel szőnye-
geket, s tőkés importból 
származó cikkeket, és egyes, 
rögzített áras csecsemő- és 
gyermekruházati cikkeket. 

A szezonjellegű vásárok, 
így a téli és a nyári ruházati 
vásár sikerét bizonyítja, hogy 
minden évben már szinte az 
első napokban kifogy az üz-
letekből az engedménnyel 
kínált termékek nagy része. 
Ez azt is mutatja: tévednek 
azok, akik szerint divatja-
múlt cikkeket értékesítenek 
engedménnyel. A több mint 
1 milliárdos készlet — ami 
egyébként az éves forgalom-
nak csak 2—3 százaléka — 
jelentős része, körülbelül 10 
—12 százaléka olyan áruból 
áll, amelyet a kereskedelem 
közvertlenül az iparvállalatok 
készleteiből vett á t 

A havannai VÍT jegyében 

Karnevál 
a Tisza-parton 

Minden eddiginél többen voltak kíváncsiak a szegedi munkásfiatalok karneváli 
mene tére 

A 12. szegedi Ifjúsági na-
pok idei újszerű kezdemé-
nyezése és hagyománya öt-
vöződött tegnap, szombaton 
az újjáépített Tisza-parton, a 
havannai VIT jegyében ren-
dezett egésznapo6 fesztivál-
koncerten. Egymás után lép-
tek föl a neves beat- ésfolk-
együttesek a sok ezer érdek-
lődő előtt A fiatalok a rek-
kenő hőségben sem tágítot-
tak a vízre állított színpad 
elöl, az igazi esemény még-
is a hagyományos ifjúsági 
liarnevál volt 

A szegedi üzemek, vállala-
tok és intézmények fiataljai 
ötven produkciót készítettek 
az idei felvonulásra. A part-
fal lépcsősorain, az úszóhá-
zákoii, a strandon és a hí-
don több tízezer érdeklődő 
várta a fiatalok színes, vi-
dáim felvonulását A résztve-
vőket és a vendégeket Kul-
csár Péter, a KISZ megyei 
bizottságának titkára kö-
szöntötte. Ott volt a megyei 
pártbizottság képviseletében 
Gyárfás Mihály osztályveze-
tő, Törők József, a városi 
pártbizottság első titkára, 
Papp Gyula, a városi tanács 
elnöke, dr. Dékány Klára, a 
városi KISZ-bizottság első 
titkára, Szeged lengyel test-
várvárosa, a lódzi Juventur 
igazgatója, Jacek Jedric és 
Joszip Gabrics, a jugoszlá-
viai testvérváros, Szabadka 
gyermekszínházának ügyve-
zető igazgatója, aki a teljes 
társulat élén tartózkodik Sze-
geden. Végignézte a karne-
vált a több mint 7 ezer fia-
tal, akik az Expressz szerve-
zésében érkeztek az ifjúsági 
napokra. Tizenegy országból 
300 fiú és lány tartózkodik 
Szegeden. 

Az ifjúsági karnevál tar-

talmában és mondanivalójá-

val kapcsolódott a Havanná-

ban zajló eseményekhez. 

Több produkció és élőkép 

köszöntötte a világ ifjúságá-

nak nagy találkozóját, de le-

tették voksukat politikai kér-

désekben is, elutasítva a 

neutronbombát, köszöntve a 

világűrkutatás nemzetközi 

legénységét. Kritikusan szól-

tak társadalmunk, azon be-

lül önkritikusan az ifjúság 

életéről. Különösen azok a 

produkciók arattak sikert, 

amelyek a szűkebb pátria, 

Szeged visszásságait ostoroz-

ták. (Részletes tudósításunk 

a 3. oldalon.) 

Színházi ekhós szekér a rakparton 

Szabadtéri képkiállítás — először az ifjúsági napokon 

A Havannában zajló VIT-ct köszöntik a fiatalok 
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