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n k o n g r e s s z u s i 
é s f e l s zabadu lás i munka-
verseny újabb f e l a j á n l á s a i 
Ipari 
Szövetkezetek 

Sokrétű feladatokat kell el-
látniuk. A termelésben — 
üzemnagyságuk miatt — pél-
dául igen alkalmasak arra, 
hogy rugalmasan alkalmaz-
kodjanak a hazai és* a kül-
piac igényeihez, s nagy fel-
adataik vannak a szolgálta-
tásban is. Szeged és a 
Járás ipari szövetkezetei 
mindezt tudva és értve 
tették meg vállalásaikat 
A Szegedi Ruházati Szövet-
kezet kollektívája vállal-
ta. hogy jó munkával kon-
vertálható termékek előállí-
tásával fokozza tőkés export-
ját. Erre az évre 57, jövőre 
60 millió forint értékű árut 
akarnak értékesíteni a nyu-
gati piacokon. A gazdálkodás 
javítása érdekében pedig ter-
vet dolgoznak ki az import-
anyagok hazaiakkal való he-
lyettesítésére. 

A Szegedi Tervező Szövet-
kezet sajátos szerepénél fog-
va a kollektíva azt akarja 
bizonyítani, hogy a szellemi 
munka hatékonyságának fo-
kozásával is érhetőek el 
pénzben is megmutatkozó 
eredmények. A szövetkezet az 
úgynevezett no-fines techno-
lógia élterjesztését határozta 
el. Kulcsszerepet vállalnak egy 
másik építési technológia, a 
Velox kidolgozásában is. Ez-
zel az eljárással korszerű 
kétszintes családi házakat le-
het építeni. A szövetkezet úgy 
ígéri, hogy hazánk felszaba-
dulásának 35. évfordulójára 
az első ilyen módon terve-
zett épület el is készülhet. 
Két fontos dologról még: egy-
millió forint értékű tervezési 
munkát soron kívül végeznek 
el, előzetes tervüket pedig 
mintegy tíz százalékkal tel-
jesítik túl. 

A Tápéi Háziipari Szövet-
kezet dolgozói és szocialista 
brigádjai így fogalmaztak: 
„Vállaljuk, hogy termelésün-
ket tíz százalékkal növeljük 
az év végéig. Megvitattuk a 
gazdaságos tőkés export fo-
kozásának lehetőségeit. Ügy 
látjuk, hogy az év végéig 
exporttervünket 12 százalék-
kal tudjuk túlteljesíteni. Ez 
100 millió forint értékű áru 
kivitelét jelenti. Az egy főre 
jutó termelékenységet 8 szá-
zalé'Jcal növeljük. Mindent 
megteszünk azért, hogy mun-
kánk hatékonysága jelentő-
sen növekedjék. Tudjuk per-
sze, hogy mindennek felté-
tele az, hogy termékeink 
minden piacon állják a ver-
senyt, konvertálhatók le-
gyenek, azaz kifogástalan mi-
nőségűek. Bízunk abban, hogy 
ezzel is hozzájárulunk a nép-
gazdasag egyensúlyi helyze-
tének javításához." 

A Szegedi Gépjárműjavító 
Ipari Szövetkezet a terv 
egyszázalékos túlteljesítését 
vállalta. Elhatározták, hogy 
valamennyi brigádban lesz 

egy energiaőr, akinek az a 
feladata, hogy rendszeresen 
ellenőrizze, miként gazdál-
kodnak a fűtőanyagokkal és 
az elektromos energiával. A 
gáz és fűtőolaj felhasználását 
öt százalékkal akarják csök-
kenteni. 

Az Unlversal Vegyi- és 
Kultúrcikkipari Szövetkezet 
erre az évre szőlő felaján-
lásában tíz százalékkal akar-
ta növelni termelési tervét. 
Ennek további fél száza-
lékkal való javítását vál-
lalták most. Nem elha-
nyagolható az sem, hogy 
a tőkés importból származó 
anyagok felhasználásának 
mértékét csökkentik, mintegy 
két százalékkal. Ebben az év-
ben megkezdik a freongáz 
nélkül is működő testápoló 
sprayk gyártását. Jelentős 
gyártmányfejlesztő munkába 
is belefognak. Növelni sze-
retnék az általuk gyártott 
rovarirtó szerek úgynevezett 
hatásspektrumát. 

Az Április 4. Cipőipari Szö-
vetkezet férfi félcipőket gyárt. 
Termékeit tőkés, szocialista és 
hazai piacon értékesítik. Vál-
lalják, hogy oly mértékben 
javítják termékeik minőségét, 
aminek következtében az 
exportáru részaránya 8 szá-
zalékkal javulhat. Fél száza-
lékkad több első osztályú árut 
állítanak elő. Javítják a szál-
lítási fegyelmet. A rendelése-
ket időben elégítik ki. Külö-
nös gondot fordítanak a di-
vat követelményeire. 

A Szegedi járási Ruházati 
és Szakipari Szövetkezet 
sándorfalvi kollektívja a 
gazdaságos tőkés export fo-
kozására tett ígéretet. Igye-
keznek lakossági szolgáltatá-
saikat az eddiginél magasabb 
színvonalra emelni, újabbak-
kal kiegészíteni. Ügy terve-
zik, hogy ésszerű anyaggaz-
dálkodással félmillió forint 
megtakarítást érhetnek el. 
Energiafelhasználásukat öt 
százalékkal akarják csökken-
teni. 

A MEDIKEM1A Vegyi-, 
Gumi- és Műanyagipari 
Szövetkezet vállalása a kö-
vetkezőket tartalmazza: 
,,A gazdaságosabb energiafel-
használás érdekében a vegyi-
üzem fűtési rendszerének 
korszerűsítésével és egysége-
sítésével villamosenergia-
fogyasztásunkat 20 százalék-
kal csökkentjük. Terven' 
felül 100 ezer darab1 

aerosolos flakont gyártunk. 
Lendület nevű aranykoszorús 
szocialista brigádunk új hid-
raulikus berendezésekben 
használható folyadékot kísér-
letez ki. Egy új nagy telje-
sítményű berendezés beállí-
tásával mintegy tíz tonna, 
eddig tőkés importból be-
szerzett anyag előállítását 
vállaljuk, amivel az alumí- j 
nium hengerművek munká-
ját segítjük." 

Csongrád megyei 
Tejipari Vállalat 

Valamennyien tudjuk, hogy 
a korszerű táplálkozás fon-
tos, s nagyon kevesen táp-
lálkozunk mégis korszerűen. 
Sokkal több zsiradékot és 
szénhidrátot fogyasztunk, 
mint amennyire szükségünk 
volna, s kevesebb, élettani 
szempontból fontos fehérjét. 
A tejipar minden termelést 
növelő törekvése tulajdon-
képpen azért fontos, mert 

egészségünkért, értünk tör-
ténik. 

Ezek után pedig arról, 
mit is vállalt konkrétan a 
vállalat kollektívája. A kis-
teleki sajtüzem a tervek 
szerint 1500 tonna krémfe-
hérsajtot állított volna eló, 
s szállított volna kemény va-
lutáért a külhoni piacra. 
Tervüket 1950 tonnára emel-
ték, s ígérik, hogy ezt tel-
jesítik is. A vállalat ebben 
az évben minden liter tejet 
felvásárol, még ha szerző-
désen felüli mennyiségről is 
van szó. Tulajdonképpen 
technológiai bravúrnak is 
tekinthető, hogy az úgyne-
vezett édesített krémtúróké-
szítmények eltarthatósági 
Idejét nyolc napra fokozzák. 
Ez azt jelenti, hogy a vaní-
liás és a mazsolás krémtú-
ró is eljuthat — a hűtőlánc 
gyengeségei ellenére is — az 
ország minden pontjára. 

Sokat beszélünk manap-
ság arról, hogy milyen nagy-
mérvű hazánk fehérjeimport-
ja. A vállalat mindezt tud-
va határozta el, hogy nem-
csak a megye mintegy száz-
vagonos takarmánytejpor-
igényét elégíti ki. hanem to-
vábbi 35 vagonnal állít elő 
ebből a fontos termékből. 

Végül, de nem utolsósor-
ban említjük: a vásárlók 
mindennapos panasza volt, 
hogy a zacskókból szivárog a 
tej. Néhány héten belül vi-
szont ilyen panaszra való-
színűleg senkinek sem lesz 
oka. Egy Dunaújvárosban ki-
dolgozott újítás lehetővé te-
szi a fóliák kettős hegesz-
tését. Ezt elsőként a Csong-
rád megyei Tejipari Válla-
lat alkalmazza majd. remél-
hetőleg valamennyiünk meg-
elégedésére. 

Elutazott 
a szovjet 

küldöttség 
Csütörtökön elutazott Bu-

dapestről Valentyin Karpo-
vics Meszjac, a Szovjetunió 
mezőgazdasági minisztere, 
aki küldöttség élén részt vett 
a szovjet mezőgazdasági, 
élelmiszeripari és mezőgép-
ipari kiállítás megnyitásán. 
A küldöttség tagjai közt volt 
F. P. Szenyko, a Belorusz 
és A. A. Turkenbajev, az 
Üzbég SZSZK mezőgazdasá-
gi minisztere ts. Búcsúzta-
tásukra a Ferihegyi repülő-
téren megjelent Romány Pál 
mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszter, jelen volt 
Vlagyimir Pavlov, a Szov-
jetunió budapesti nagykö-
vete. 

A szovjet mezőgazdasági 
miniszter tárgyalásokat foly-
tatott a két ország agrár-
gazdasága közötti együttmű-
ködés további fejlesztéséről, 
különös figyelemmel a koo-
perációs lehetőségekre és a 
korszerű termelési technoló-
giák alkalmazására. 

Nagydíjas 
szövetkezet 
A somberekí Béke őre Tsz 

tagsága csütörtökön rendkí-
vüli küldöttgyűlésen vette át 
a Mezőgazdasági és Élelme-
zésügyi Minisztérium terme-
lési nagydíját, amelyet több 
éves folyamatos,. kimagasló 
gazdálkodási eredményeivel 
érdemelt ki a Baranya me-
gyei nagyüzem. Az ünnepsé-
gen dr. Czimbalmos Béla, a 
TOT főtitkára köszöntötte a 
..Kiváló termelőszövetkezet" 
címmel hétszeresen kitünte-
tett gazdaság kollektíváját, s 
átadta a MÉM oklevelét és 
serlegét, valamint a vele 
járó százezer forint jutalmat 
Gaszler József elnöknek. 

Losonczi Pál fogadta 
Lord Killanínt 

Losonczi Pál, az Elnöki Ta-
nács elnöke csütörtökön a 
Parlamentben fogadta Lord 
Killgnint, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság elnökét. 
Az Elnöki Tanács elnöke a 
nemzetközi sportélet Magyar-
országon tartózkodó kiemel-
kedő személyiségével folyta-
tott szívélyes beszélgetésén a 
nemzetközi olimpiai mozga-

lomnak a béke és a barát-
ság elmélyítése érdekében 
kifejtett tevékenységéről is 
tárgyalt 

A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság elnöke ugyancsak 
csütörtökön látogatást tett 
Buda István államtitkárnál, 
az OTSH és a Magyar Olim-
piai Bizottság elnökénél. 

(MTI) 

Új körzet 
homokon 

Téeszek együttműködése 

Tóth Béla felvétele 

Az ENSZ mezőgazdasági szervezetének, a FAO-nak, kiemelt 
programja a napraforgó-termeszlés világméretű fejlesztése-
Ebben a munkában részt vesz a szegedi Gabonatermesztési 
Kutató Intézet kiszombori nemesítő telepe is, amely har-
minc külföldi kutatóintézettel áll kapcsolatban. A világ 
legjobb napraforgóhibridjeit nemesitik tovább és állítanak 

elő magas olajtartalmú fajtákat 

Harmadik mikrokörzet 
alakult a szegedi járásban. 
Tegnap, csütörtökön, Kiste-
leken, az Üj Élet Tsz irodá-
jában öt termelőszövetkezet 
vezetői megállapodtak, hogy 
ezután együtt dolgoznak, 
összehangolja, közösen szer-
vezi a munkát a két kiste-
leki — a Magyar—Szovjet 
Barátság és az Üj Elet —, a 
pusztaszeri Hétvezér, a csen-
gelei Aranyhomok, az ópusz-
taszeri Árpád vezér Terme-
lőszövetkezet, valamint a 
Felgyöi Állami Gazdaság 
pusztaszeri kerülete. 

Dr. Masa István, a TE-
SZÖV titkárhelyettese is-
mertette a mikrokörzet lét-
rejöttének feltételeit. A he-
lyes vetésszerkezet, az adott-
ságoknak megfelelő gazdál-
kodás az alapja az együtt-
működésnek. Kistelek, Pusz-
taszer és Csengele téeszei 

.nem tartoznak a jó termő-
helyi adottságokkal rendel-
kező gazdaságok közé. Föld-
jeik gyengék, homokosak, az 
emberek havonta átlag ezer 
forinttal kevesebbet keres-
nek, mint máshol a megyé-
ben. A szövetkezeteknek ke-
vés a gépük, sok a tenniva-
lójuk. Mivel gondjaik, baja-
ik hasonlóak, összehangol-
ják, egyeztetik a nagyobb 
munkákat, a szántást, a ve-
tést, a betakarítást. Emlí-
tette még a TESZÖV titkár-
helyettese, hogy az ésszerű 
szakosodás velejárója a mai 
gazdálkodásnak. 

A bevezető előadás után 
dr. Marcsó Julianna, a 
Csongrád megyei tanács vb 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi osztályának képvisele-
tében az együttműködés 
fontosságáról és a fejleszté-
sek összehangolásáról szólt. 
Utalt a szakmai beszélgeté-
sek, s tapasztalatcserék fon-
tosságára. 

A vitában többen szót kér-
tek. Gruber János, a puszta-
szeri Hétvezér Tsz. elnöke 
arról beszélt, hogy nem tud-
ják kihasználni a nagy tel-
jesítményű Rába traktoru-
kat, fél évet is áll munka 
nélkül. Elmondta, hogy már 
régóta közösködnek a kiste-
leki Magyar—Szovjet Ba-
rátság Tsz-szel, legutóbb 
markolót kaptak kölcsön. 
Sok függ majd ezután is a 
szakemberek, a vezetők 
hozzáállásától. 

Balazs Endre, a kisteleki 
Üj Élet Tsz elnöke a föld-
cserék előnyeit ' elemezte, 
majd a növényvédő gépso-
rok hasznáról beszélt, hang-
súlyozva, hogy csak úgy éri 

meg a befektetés, ha több 
tóesz-ben használják azokat 
Ügy lesz eredményes a mos-
tani megállapodás — mon-
dotta —, ha az egyik gazda-
ság nem a másik rovására 
használja az együttműködés 
előnyeit 

A téeszek közötti külön-
böző bérezésről szólt Sári 
János, az ópusztaszeri Hét-
vezér Tsz főkönyvelője. Em-
lítette, hogy a gyengébb szö-
vetkezeteknek hátrány, ha 
nem vezetnek be egységes 
tarifát a gépekre. 

Ez már csak a meglevő 
állapot rögzítése — mondot-
ta Gazsovics József, a csen-
gelei Aranyhomok Tsz el-
nöke az összejövetelre, hi-
szen már korábban is dol-
goztak együtt. A kényszer 
és a szükség . felborítja a 
hagyományokat. Ha az 
együttműködésből valakinek 
jogtalan előnye származik, 
akkor inkább ne legyen — 
javasolta a csengelei elnök. 

Apró Ferenc, a pusztaszeri 
Hétvezér Tsz párttitkára 
szintén a traktorosok bére-
zéséből adódó különbségekre 
hívta föl a vezetők figyel-
mét. Mivel emberek sorsá-
ról döntenek, nagy a fele-
lősségük. A pártszervezetek 
segíthetnek az egység meg-
teremtésében. 

Közös alkatrészraktár lét-
rehozását szorgalmazta Papp 
István, a nagyközség párt-
titkára. Ha csökkentik az 
adminisztrációt a gazdasá-
gok, előbbre jutnak. El-, 
mondta még a párttitkár, 
hogy nem „üzlet" az együtt-
működés. A közösnek szár-
mazik haszna belőle. Töb-
ben, jobban haladnak, mint 
egyenként külön-külön. 

Jarabek Károly, a kistele-
ki Magyar—Szovjet Barát-
ság Tsz elnöke azt fejteget-
te, hogy kapjanak több bi-
zalmat a brigádvezetők, a 
gépek irányítói, mert a 
munka nagyobb része rájuk 
hárul. A gyakorlati teendő-
ket ők látják el Enélkül 
csak formaság marad az 
együttműködés. 

A hozzászólások után 
megállapodtak a téesz veze-
tői, hogy kezdetben a ter-
vek összehangolását a kiste-
leki Magyar—Szovjet Barát-
ság Tsz-re bízzák. Évről év-
re más közösség látja majd 
el a szervező, összehangoló 
teendőket. 

Részt vett a megbeszélé-
sen Ocskó László, a járási 
pártbizottság gazdaságpoliti-
kai osztályának vezetője is. 


