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Munkásgyűlés az újszegedi szövőgyárban 

Javítják a minőséget 
A Kenderfonó és Szövő-

tpari Vállalat űjszegedi szö-
vőgyárában tegnap, hétfőn 
délután műszakváltáskor az 
üzemekben rövid időre 
megszakították, a munkát a 
dolgozók és rörgyűléseh et 
tartottak. Az újszegedi gyár 
kollektívái elhatározták, 
hogy az idei esztendő mun-
kaverseny-mozgalmát úgy 
folytatják, hogy eleget te-
gvenek a SZOT és a KISZ 
KB közös felhívásában fog-
laltaknak: javítják a terme-
lés hatékonyságát, a termé-
kek minőségét és a termelé-
kenységet. 

A gyár üzemrészeiben a 
vezetők ismertették legfon-
tosabb tennivalóikat. El-
mondták többek között, 
hogy a termelés mennyisé-
gét is növelhetik, mert van 
kereslet a hazai és a kül-
földi piacokon az újszegedi 
szövőgyár árui iránt. De 
csak abban az esetben le-
het többet termelni, ha ke-
vesebb lesz a ráfordítások 
összege. A termelékenységet 
érdemes javítani, amelyet a 
technikai és a technológiai 
fegyelem betartásával kell 
előrelendíteni. Ha ezeket a 
feltételeket betartják a dol-
gozók. akkor csökkenhet az 
önköltség. 

Kiderült a munkásgyűlé-
seken, hogy a termékek 
minőségének javítása érde-
kében a gyártmányszerkeze-
tet is változtatni kell. A 
késztermékeknek verseny-
képesnek kell lenniük. Eb-
ben a munkafázisban a 
nagyvállalat gyárai egymás-
ra vannak utalva. A brigá-
dok kéoviselői is azt hang-
súlyozták, hogy minden 
gyár és üzem csatlakozzék 
a felhivásukhoz és a minő-
ségi termelést helyezzék elő-
térbe. A munkásgyűléseken 
több brigád fölvázolta el-
képzelését is. Az előkészítő 

„Papíron" az idei termés 
Élénk szerződési kedv a z év elején 

A mezőgazdasági termelők, termőterület teljes egészét, és igyekéi&ek az eddiginél job-
valamint az élelmiszeripari nem sok hiányzik már az ola- ban felkbjplni. A hűtőipar 

| üzemek és a terményíelvá- jos magvait szerződési elő- idén is kiékel t árat alkal-
sárló vállalatok, szövetkeze- irányzatának teljesítéséhez maz a málna felvásárlására, 
tek jó ütemben kötik az idei sem. A tervben előirányzott az ÁFÉSZ-ek peCríJ igyekez-
etre szóló termékértékesítési must és bor 95 százalékát kö- nek ezerződéscs kabv^üatba 
szerződéseket. Egész sor cikk- tötték le már január elején, kerülni a háztáji terrtvlők-
ből már az utolsó írásos meg- Az állati termékekre vonat- kel. akiktől szamócát, ribf:-
állapodások jönnek létre ja- kozó írásos megállapodásnál lit és málnát várnak mindéi! 
i uá r elején. Ez a „sietség-' előbbre tartanak, mint az el- eddiginél nagyobb mennyi-
általában jó jel, arról tanús- múlt év azonos időszakában, ségben. 
kodik, hogy a termelők és a A húsipari vállalatok az idei A z é l e l m i s z e r i p a r i ü 2 e m e k 
felvásárlók erdekazonossaga év^sertésfelvásárlás, eloirany- f i g y e l e m r e m é l t ó m ó d o n p r ó _ 
megtaremtodott, nincs kulo- zatanak 80 százalékai kotot- eddisinél erő-
nosebb vita a szerződések ték le eddig. Még ennél is J ™ , ™ * k ö r r o n á K 
nyél beütésénél, és viszonylag jobb az eredmény a baromfi- -rí. körzetüket Lehetőleg 
gyorsan sikerül dönteni az iparban, a baromfihús- és a ' 

Az újszegcdi gyár szövőüzemében megtartott munkás-
gyűlés résztvevőinek egy csoportja 

üzemből a XI. Pártkong-
resszus nevet viselő szocia-
lista brigád vezetője el-
mondta, hogy a lánchenge-
reket a legjobb minőségben 
készítik el társaiknak. A 
Zója nevet viselő brigád 
megígérte, hogy a DH-mun-
karendszeren belül tovább 
javítják a minőséget. A 
szövőüzemben dolgozók ne-
vében Báló Miklvsné. az 

csolta munkatársai vállalá-
sait: zökkenőmentes lesz a 
gépek áthelyezése, nem 
csökken a termelésük. és 
javulni fog a minőség. 

A műszakiak nevében 
Tóth Tibor mondta el. hogy 
gyorsan kijavítanak minden 
meghibásodott gépet, hogy a 
termelésből ne legyen ki-
esésük. A kikészítő üzem 
dolgozóinak nevében két' 

brigád. - a 'Pétőfi brigád vezetője mondta el 
vállalásaikat, hogy jelentő-
sen csökkentik a hulladék 
mennviségét. Bagó Erzsébet 
brigádvezető is az anyaggal 
való takarékosságot ajánlot-
ta föl. A kelmegyártó üzem-
ből Minkó Endréné tolmá-

Sándor és a Lidiqe nevet vi-
selő kollektíva tagjai tettek 
ígéretet arra, hogv a tech-
nológiai fegyelmet tovább 
javítják, s szeretnének 
karékosan termelni jó 
nőségű árukat. 

tá-
rni-

Személy- és áruszállítás 
A Volán Idol fervei 

Á népgazdasági terv, a 
közlekedéspolitikai célok 
szerint mind a személy-, 
mind az áruszállításban to-
vább növekszik a közúti 
közlekedés szerepe és jelen-
tősége. A Volán a megnö-
vekedett feladatok hiány-
talan végrehajtására, ezen 
belül a szolgáltatások bő-
vítésére, minőségi színvo-
nalának javítására össz-
pontosítja munkáját, anyagi 
erejét. A tröszt és vállala-
tainak idei terve arra irá-
nyul, hogy a beruházási le-
hetőségek csökkenése el-
lenére — főleg a meglevő 
kapacitások hatékonyabb ki-
használásával, a termelé-
kenység növelésével — tar-
tani tudják az V ötéves 
tervben meghatározott fej-
lődési ütemet. 

A Volán autóbuszközlekedés 
a tavalyinál 74 millióval több 
összesen 1,5 milliárd utas-
sal számol, utaskilométer-
teljesítménye 5,1 százalék-
kai növekszik, jobban a tö-
megközlekedés átlagánál. A 
vállal"tok az év végéig 996 
ú j autóbuszt szereznek be, 
a selejtezések miatt azon-
ban csak 126 jut a forralom 
fejlesztésére. Az ú j kocsik 
közül a távolsági autóbusz-
közlekedés javítására — a 
kiemelt nagyberuházásokkal 
kapcsolatos személyszállí-
tás, a vasútvonalak átvételé-
ből adódó többletfeladatok 
zavartalan ellátására, az elő; 

városi közlekedés bővíté-
sére — mintegy 70 autó-
buszt hasznúinak fel. A he-
lyi forgalomban 54 ú j autó-
busz járul hozzá a kiemelt 
városok tömegközlekedésé-
nek fejlesztéséhez, az ú j 
lakótelepek bekapcsolásához. 
Ezen kívül legalább 1900 
úgynevezett nullértéken túl-
futott autóbusz üzemelteté-
séről gondoskodnak, hogy 
megfelelhessenek a köve-
telményeknek. 

A közhasznú áruszállítás 
teljesítménye több mint 3 
százalékkal, a Volán-vállala-
toké viszont — a távolsági 
fuvarozások részarányának 
növelése, a munkamegosztás 
szélesítéséből adódó többle-
tek következtében — 7 szá-
zalékkal emelkedik, a ter-
vek a tavalyinál 10,4 millió 
tonnával több, összesen 191 
millió tonna áru továbbítá-
sával számolnak. A na-
gyobb feladatokkal szemben 
az eszközállomány csak kis 
mértékben növekszik, mert 
bár 2300 teherautót. több 
mint 800 pótkocsit és 65 
rakodógépet vásárolnak, az 
új járművek többsége a 
selejtpótlást szolgálja. A vál-
lalatok felkészültek arra, 
hogy amennyiben a terve-
zettnél jobban növekszik a 
fuvarigény, akkor — kellő 
biztonsággal — a selejtezé-
sek időleges elhasználásával, 
a gépköreik időbeli kihasz-

mjnteay 300—400 
új teherautónak megfelelő 

kapacitást biztosítanak, s ez-
zel további 1,5—2 millió ton-
na áru elfuvarozására lesz-
nek képesek. 

A személy- és áruforga-
lom jobb szervezésére to-
vábbi 230 urh-berendezést 
helyeznek üzembe, s 500 au-
tomata jegykiadó gyorsítja 
az utasforgalmat. 

áru „sorsáról" is, 
Figyelemre méltó, hogy oz 

tojásfelvásárlás a szerződé-
sek jelenlegi állása szerint 

1979': évi zöldségszükségletet I T . ^ i ? 3 ^ " ^ ^ 
..papíron" már csaknem tel 

a közel eső gazdaságokkal 
igyekeznek szorosabbra fűzni 
a kapcsolatokat. Tárgyalnak 
arról, hogy speciális alap-

jes egészében biztosították a 
kereskedelmi vállalatok és a 
feldolgozó üzemek. (Az idei 

máris akadt elegendő mező- • . termeltetnek a e a 7 r . 
gazdasági termelő az idei a n y a g o t termelt .tneK a gaz-
sziiságlet kielégítéséhez. daságokkal. például az úgy-

nevezett szalámisertések hiz-
Az idei első jelekből arra lalására és a száraztrézta-

zöldségszükséglet 98 százaié- lehet következtetni, hogv a gyáriásnál jól felhasználható 
kára van már szerződéses szerződő partnerek, néhány különleges búza és liszt elő-
oartnor.) A gazdaságok és az igen jól értékesíthető mező- állítására szeretnék ..rábírni" 
ipar leszerződte a cukorrépa gazdasági termék előállítását a gazdaságokat. (MTI) 

ígbecsülés övezi 
a munkásőröket 

A megye! törzs egysóggyülése 
A Csongrád megyei mun- tagjait, akik az 1978-as ki-

kásőralakulatok ünnepi egy- képzési év során léptek be 
séggyűléseinek eseménysoro- a megyei törzs kötelékébe, s 
zatát az idén is a mégyei azokat is, akik olykor több 
parancsnokság törzsének évtizedes hűséges szolgálat 
munkásőrei nykották meg. 

Vasárnap délelőtt Szege-
den, a Vasútforgalmi Tech-
nikum nagy előadótermében 
tartott ünnepi egységgyű-
lésen a Csongrád megyei 
pártbizottság nevében Szögi 
Béla, a megyei pártbizottság 
osztályvezetője köszöntötte a 
munkésőröket. Az állami ve-
zetőtestületek képviseletében 
részt vett az ünnepi talál-
kozón dr. Petrik István, 
megyei tanácselnök-helyet-
tes. A társferyveres erők 
is képviseltették magukat az 
eseményen. 

Az ünnepi számadásra fel-
sorakoztatott munkásőröket 
és vendégeiket a Himnusz 
elhangzása után elsőként Kö-
rösi Ferenc, a munkásőrség 
megyei parancsnokának he-
lyettese köszöntötte. Külön 
is üdvözölte a testület új 

után most tartalékállomány-
ba vonultak. 

Ezt követően Koczkás Fe-
renc megyei parancsnok 
mondott ünnepi beszédet. 
Hangsúlyozta, hogy megyénk 
munkásőrei ismét eredmé-
nyekben gazdag mozgalmi és 
kiképzési évet fejeztek be. 
Maradéktalanul végrehajtot-
ták a megyei pártbizottság 
és a munkásőrség országos 
parancsnoka által meghatá-
rozott kiképzési, szervezési 
és állományépítő feladato-
kat. 

1978-ban született kiemel-
kedő munkásőri teljesítmé-
nyekért — 33-an kapták 
meg a Haza Szolgálatáért1 szöntő 

+ p | p.ppV 
kitüntetés arany, ezüst, il-
letve bronz fokozatét. Száz-
harminchét munkásőr ré-
szesült J0—15—20 éves helyt-
állásért szolgálati érdem-

Erősödött és gazdagodott 
barátságunk Odesszában 

A közelmúlt napokban ér-
kezett vissza Odesszából Sze-
gedre a barátsági hét alkal-
mából a hős várostan, az el-
múlt év végén rendezett kü-
lönböző kiállítások anyaga. A 

ket. Hétfőn zárómegbeszélés-
re hívta össze a Csongrád 
megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága a barátsági héten 
részt vett politikai delegáció 
tagjait, a különvonat csó-

rén dezvénysorozatot követően portjainak vezetőit, s azokat, 
a politikai delegáció, a ba-
rátsági vonat vezetői a test-
véri kapcsolatok keretében 
megbeszéléseket folytató gaz-
dasági, tömegszervezeti veze-
tők összegezték tapasztalatai-
kat, amelyeket a testvérme-
gyáben szereztek. 

A Csongrád megyei barát-
sági hét iránt megnyilvánuló 
megkülönböztetett érdeklő-
désről beszámoltunk lapunk 
hasábjain, s a különböző 
rendezvényekről, amelyek 
mind-mind jól szolgálták 
gazdagodó együttműködésün-

akik közreműködtek a kiállí-
tások megrendezésében, kép-
viselték Csongrád megye vál-

ta, hogy a rendezvénysorozat 
elősegítette a testvéri kap-
csolatok erősödését, gazdago-
dását. Korábban tizenegy 
üzem, egy termelőszövetke-
zet és hét intézmény állott 
szoros kapcsolatban odesszai 
hasonló vállalatokkal, intéz-
ményekkel. Most újabb öt 
üzem, egy termelőszövetke-

lalatait, intézményeit. Szabó zet és egy intézmény, vala-
G. László, a megyei tanács 
elnökhelyettese köszöntötte a 
résztvevőket, majd dr. Koncz 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titkára 
ismertette a végrehajtó bi-
zottság megállapításait a ba-
rátsági hét értékeléséről, tol-
mácsolta elismerését a barát-
sági hét megrendezésében 
részt vevőknek. 

A többi között hangsúlyoz; 

mint a MÉSZÖV, a TIT, a 
Vöröskereszt és az MTESZ 
Csongrád megyei szervezetei 
létesítettek baráti kapcsola-
tot hasonló jellegű szerveze-
tekkel. Elmondotta, hogy a 
megállapodások értelmében 
ötévenként rendez kölcsönö-
sen a két testvérmegye ha-
sonló jellegű hetet, de éven-
ként indítanak barátságvona-
tokat. 

éremmel való kitüntetésben. 
Negyvenen kaptak országos 
parancsnoki dicséretet, 113-
a'n Kiváló Parancsnok, il-
letve Kiváló Munkásőr cí-
met. 

Amint a ' megyei parancs-
nok elmondotta, az 1979-es 
kiképzési évben a tavalyihoz 
hasonlóak lesznek a fel-
adátok: tovább kell mélyí-
teni a minden helyzetben 
vezetni tudó parancsnoki 
készséget és az ezzel pá-
rosuló munkásőri cselek-
vőképességet. Majd hang-
súlyozta, hogy az 1979. évi 
szocialista verseny a mun-
kásőrségben a KMP meg-
alakulása 60. évfordulóiának 
jegyében zajlik majd le. 

Az ünnepség második fe-
lében — a megvei pártbi-
zottság képviselőinek kö-

szavai után kitün-
dicsérő oklevelek át-

adására került sor. Első-
ként négy munkásőr vette 
át — az országos parancs-
nok adományaként az ö t -
éves szolgálatért emlékjel-
vényt. A Szolgálati érdem-
érem tízéves szolgálatért ki-
tüntetést kapták: Hegyesl 
Péter, Mágori Ferenc, dr. 
Rácz László, Szalma Géza, 
Tóth Antal, és Budavári At-
tila. A Szolgálati Érdem-
érem 15 éves szolgálatért 
kitüntetést Benkő János-
nak, Böhler Bélának, dr. 
Jobba Györgynek és Szabó 
B. Istvánnak adták á t 
Ugyan-e kitüntetést 20 éves 
szolgálatért Horváth János 
és Sántha Imre munkás-
őrök kapták meg. A mun-
kásőrségben végzett áldo-
zatkész szolgálatért Tóth Jó-
zsef, Nyári János, Hrabovsz-
ki András, Vass Imre, He-
rédi Mihály és Perecz Al-
bert munkásőrök részesültek 
országos parancsnoki elis-
merésben. 

• 
Az ünnepi egységgyűlés as 

Internacionálé hangjaival ért 
véget 
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