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Tanulmányi 
verseny

Kiemelkedő sikert értek el 
a győri Hild József Építő- 
ipari Szakközépiskola diákjai 
az ország tíz építóipari szak- 
középiskolájának szakmai 
tanulmányi versenyén. Mind 
a hat tanuló, akit az iskola a 
versenyen indított, bekerült 
az első tíz helyezett közé, és 
így felvételi vizsga nélkül 
kezdheti tanulmányait mű- 
szaki főiskoláinkon vagy az 
egyetemen. A kitűnően ver- 
senyző diákok: Békcsi György, 
Fátrai Béla, Tomor László, 
Sára Andrea, Liszi László és 
XVyberál Ágnes. Felkészítőik: 
Seffcr József, Deme Ferenc, 
Kocsis Attiláné, Urbán Sán- 
dor és Varju íAiklós mérnök- 
tanárok.

Ercttségi - 

ballagás clőtt 
Legtöbb középiskolás való- 

színüleg irigyli a györi Zene- 
múvészcti Szakközépiskola 
diákjait: ök már befejezték 
a szóbeli és írásbeli érettsé- 
git. A 28 diák április 22-én 
kezdtc az írásbeli vizsgát, és 
tegnap végére értek a szóbe- 
linek is. Hétfón a közisme- 
reti tárgyakból, kedden és 
szerdán pedig zenei elmélet- 
ből bizonyitották tudásukat.

Egy erőpróba még vár a 
Zene-múvészeti Szakközépis- 
kola diákjaira: május 28-án 
kczdódnek hang&zeres vizs- 
gáik. A korai érettségi oka 
az, hogy a Liszt Ferenc Ze- 
neművészeti Fóiskola felvé- 
teli vizsgái már június ele- 
jén kezdődnek. A ballagás 
természetesen a Zeneművé- 
szetiben is szombaton lesz.

Lendiiletben
Az újjáalakult döri KISZ- 

szervezet akcióprogramjá- 
ban többek között szerepel a 
község szépítése, csinositása. 
A fiatalok vállalták, hogy 
rendben tartják a játszóteret, 
és a község parkját. Tegnap 
este már kaszálták a füvet, 
összegyűjtötték a szemetet, 
előtte pedig •— három helyen 
a faluban — hirdetóoszlopo- 
kat állítottak: gödröt ástak, 
betonoztak. Gyomtalamtot- 
tak a klubkönyvtár udvarát, 
parkosították, kispályát ala- 
kítottak ki a sporttelepen. A 
községben szeretnék, ha a 
fiatalo-k lendülete egész év- 
ben tartana.

Hazatcr a Guernica? A 
baszkföldi Guernica magának 
követeli Picasso világhírú 
festményét. amely a város ne- 
vét viseli, s amely az 1937. 
április 26-i borzalmas német 
bombázás emlékét örökíti 
meg. A város vezetösége szá- 
mo-s aláírással ellátott levél- 
ben kérte a festő özvegyét; 
engedje át a városnak a je- 
lenleg New Yorkban kiállított 
Guernicát, Picasso életében

A Győr városi Tanács dísz. 
termében tegnap délelőtt az 
ünnepi csendet az elnöklő 
Bán Imre kis csengővel törte 
meg. Ezzel kezdetét vette a 
négy napig tartó tudományos 
ülésszak. amelynek témája: A 
magyarországi barokk kezde- 
tei.

Bán Imre köszöntöttc a vá- 
rost. a város vezetőit, a többi 
között Módos Dezsönét. a Gyór 
városi Tanács elnökhelyette- 
sét, valamint dr. Varga Jenöt, 
a múvelődésügyi osztály ve- 
zetőjét. Ezekután röviden kör. 
vonalazta a tudományos ta- 
nácskozás célját, feladatát. A 
szakemberek nem kevesebb 
szándékkal. mint azzal jöttek 
megyeszékhelyünkre, hogy a 
barokkról alkotott nézeteikct. 
felfogásaikat pontosítsák. így 
a négy napon át tartó tanács- 
kozáson az előadások mellett 
rendkívüli jelentősége lesz 
azoknak a vitáknak. megbe- 
széléseknek, amelyeket a ha- 
zai és külföldi szaktekinté- 
lyek folytatnak. A barokk 
több, mint stílus és alkotói 
módszer: mögötte gazdasági, 
társadalmi változások húzód- 
nak meg és városunk. Győr 
az alap- és felépítmény filo- 
zófiai kategóriáinak kapcso- 
latát a gyakorlatban igazolta. 
Igy példaként szolgálhat a 
tudományos tanácskozás 
résztvevőinek. Nem utolsó- 
sorban a tanulmányozás té- 
mája is lehet, hiszen Győr 
város barokk építészete. szob- 
rászata — és egyáltalán szel- 
lemi gazdagsága — a korabeli 
városlakók életéről. szemléle- 
téről ad képet. Nem kis büsz. 
keséggel szólhatott Módos De- 
zsőné elnökhelyettes megye- 
székhelyünkról, amely hajda- 
nán épp úgy, mint most, 
szívesen látta és látja a tudo- 

határozottan megtiltotta, hogy 
a festményt kiáilítsák Spa- 
nyolonszágban mindaddig, 
amíg a demokratikus szabad- 
ságjogokat vissza nem állítják 
hazájában.

A város vezetösége Pícasso 
festményén kívül ki akarja 
állítani a múzeumban mind- 
azokat a dokumentumokat. és 
müvészi alkotásokat, amelyek 
a német légierő támadására 
vonatkoznak. 

mányért. a művészetért tenni 
akarókat.

A most megrendezésre ke- 
rüíő tudományos ülésszak hír- 
nevet és rangot ad a város- 
nak, szolgálja a mát és hagyo- 
mányokat folytat. Köztudott, 
Győr város szellemi élete kü- 
lönösen a barokk idejében ki- 
emelkedő központja volt Ma- 
gyarorszagnak.

Ügycletes riporter:
KARAKAI ILDIKO és PAKOVICS MIKLÖS

Test vérterületek, 
testvérvárosok

A Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság tizenkilenc színes 
képből álló gyűjteményt je- 
lentetett meg a béke- és ba- 
rátsági hónap alkalmával. A 
testvérterületek, testvérváro- 
sok a Szovjetunióban címu 
gyűjtemény szép. színes ké- 
pekkel illusztrálva mutat be 
egy-egy területet, mint a ka-

Javííás, 
bővíÉés

Óriási erőfeszítéseket 
kívánnak a XV. számú 
Autójavító Vállalat győri. 
Tompa utcai szervizének 
dolgozóitól a következő 
hónapok. Javában tart a 
szerviz bővítése. miköz- 
ben megtoldják a nagy 
szerelőcsarnokot, újat 
építenek a lakatosmuhely 
mellé, helyt kell állniuk 
a minden ^ddiginél több 
munkát ígerő javítási fó- 
icényben.

Mintegy 20 millió fo- 
rintot költenek az AFIT 
üzemének böyítésére és 
hasznaként egynegyedé- 
vel több járművet cud- 
nak majd fogadni. Az 
Allami Biztosító kárfel- 
vevő helyet kap, nagyobb 
lesz a váróterem. külön 
irodákat alakítanak ki a 
Merkur átadói számára.

A munka átadásának 
határideje 1977 decem- 
bere.

élelközelben
A Győri Tamtóképző Fóis- 

kolán úgynevezett szakkollé- 
giumok működnek. Közöttük 
is a legtöbb hallgatót érintó, 
és egyben érdeklő témájú a 
népművelési szakkollégium.

Nemrégiben az SZMT, a 
HNF, a KISZ, valamint a 
szövetkezetek közös Tórumán 
részt vettek a hallgatók, ahol 
a különféle tömegszerveze- 
teknek, tömegmozgalmak- 
nak a művelődéspolitikában 
végzett feladatáról volt szó. 
Néhány hét elteltével a ta- 
nítóképző hallgatói megke- 
resték a Hazafias Népfront 
Győr-Sopron megyei Bizott- 
ságát, és ott tanulmányozták 
a népfront közmúvelődési 
munkáját. A HNF megyei 
bizottságának munkatársai 
rövid tájékoztatói adtak a 
mozgalomnak a müvelődés- 
politikában betöltött szerepé- 
ről.

Eddig két csoportban, kö- 
zel negyven tanítójelölt ta- 
nulmányozta a HNF munká- 
ját. A hallgatókat különösen 
azért fogadták nagy szeretet- 
tcl. mert a HNF helyi mun- 
kájában eddig is a gyakorló 
pcdagógusok segítettek a leg- 
többct. Ezzel a kurzussal pe- 
dig a diploma előtt állók kö- 
zelebb kerültek a Népfront 
munkájához.

£O

linyini. a kemcrovói, a. krími 
vidéket vagy a fővárost, mint 
Jerevánt. Tallint, Tartu-t. ki- 
ragadva egy-cgy nevezetessé- 
gét, népviseletét, műemlék 
épületét. Az írásos rész rövid 
tájékoztatást ad a terület vagy 
fóváros történetéböl. A kép- 
sorozatból ötvenet kapott a 
Hazafias Népfront Győr-Sop- 
ron megyei Bizottsága, melyet 
azon iskolák, közösségek. köz- 
ségek között oszt d, amelyek 
néwiseléssel vagy kapcsola- 
tokkal kötődnek a Szovjet- 
unióhoz. A képsorozat a tájé. 
kozódáson túl jól felhasznál- 
ható egy-egy klub vagy iskola 
díszítésére is.

Lövészverseny
A Magyar Honvédelmi Szö_ 

vetség Izbégen rendezte meg 
a tartalékosok országos lö- 
vészversenyét. A kétnapos 
nemzetközi viadal a kisalföl- 
diek sikerét hozta, az 1977. 
évi tartalékosok lövészverse- 
nye országos bajno'kságát 
Győr-Sopron megye csapata 
nyerte Dabi János, Schneider 
Ottó. Güttel László (mindhár- 
man az MVG motorgyáregy- 
ségi MHSZ-klubjából) és Bog- 
nár Imre (Soproni MHSZ) 
összeállitásban. Az egyéni ösz- 
szetettben Dabi János a har- 
madik helyen végzett. Me- 
gyénk csapata 'az országos 
bajnoki cím mellé elnyerte a 
honvédelmi miniszter értékes 
első díját, egy elektronikus 
célzóberendezést.

HATVAN ÉVVEL EZELÖTT, 1917. má.jus 12-én volt a bu- 
dapcsti Operaházban Bartók Bcla FABÓL FARAGOTT KI- 
RALYFI című balettjének ösbemutatója.

A magyar balett-történet egyik legkieinclkedőbb eseménye 
volt c bemutató. Tango Egisto, a kiváló olaSz karmcster vív- 
ta ki a Bartók-zenc clismertctését. Bartók 1935 januárjában 
kapott ismct hclyet az Opcra színpadán, minekutána 1919. 
óta nem kerüit szinrc cgyetlen színpadi múvc sem abban a 
színházban, amely a magyar zenc reprczentáns alkotásainak 
bemutatását, s a magyar zenekultúra ápolását, fcjlcsztcsct 
kapta fó feladatául.

ÍJjra színre került tchát a Fából faragott királyfi. A korc- 
ográfiát, mint vendég. Cieplinsky készítcttc és tanította bc, 
dc alakjai nélkülöztek minden rcalitást. Az ő felfogásában 
szintc teljesen elveszctt a mű mondanivalója, s a mozgásanyag- 
ban nyoma sem volt magyar vonatkozásnak. A mü így is át- 
ütő sikert aratott, amit clsósorban Bartók zcncjénck, másod- 
sorban pedig Harangozó Gyula címszerepben nyújtott kitünó 
abakításának tulajdonítható. A Fából faragott királyfi igazi 
müvészi értckcivel csak a fclszabadulás uláni fclújításokban 
ismcrkcdhctctt meg a magyar közönség.

■ ELÖADAS. Ifjúság — 
szex — szerelem — házasság 
címmgl tart előadást dr. Ka- 
pu Láfeó szülész főorvos ma 
délelőtt 11 órakor Kapuvá- 
ron, a 404-es Ipari Szakmun- 
kásképző Intézetben.

® Ifjúsági fcfrradalmi dal- 
fcsztivál. A KISZ Györ-Sop- 
ron megyei Bizottsága 6zer- 
vezésében május 22-én a győ- 
ri Petőíi Sándor Ifjúsági 
Házban tartják meg az ifjú- 
sági forradalmi dalfesztivált. 
A fiatalok énekes, dalos ta- 
lálkozóján hat megyei közép- 
iskola (giinnáziumok és szak- 
középiskolák) mintegy 300 
diákja vesz részt.

■ Fclújítás. Fogorvosi ren- 
delőt és lakást kap Szil. A 
régi gyógyszertár felújítása 
500 000 forintba került, az 
épületet hamarosan átadják.

■ Járdaépítés. Háromszáz 
méter hosszú járda építését 
kezdik meg Rábacsanakon, a 
Széchenyi utcában. Az anyag 
már a helyszínen van, a 
munkák a jövő héten kezdöd- 
nek.

□ TÁRLAT. Kovács Gábor 
györi festőművész munkáiból 
nyilt kiállitás tegnap délután 
a Richards Finomposztógyár 
vsornni A. megnyi-
tó után baráti beszélgetés 
alakult ki, amelyen a müvész 
válaszolt az érdeklödök kér» 
déseire. Kovács Gábor kiállí- 
tása három hétig tekinthetö 
meg.

■ Békc-cst Győr-Nádor- 
városban. Az MSZMP Győr- 
Nádoiwáros I. alapszervezete 
és a Hazafias Népfront I-es 
bizottsága közös rendezésé- 
ben béke-estet tartanak má- 
jus 16-án este 6 órakor. Elő- 
adó: Bellovicz Károly, a Ha- 
zafias Népfront Győr v^rosi 
Bizottságának titkára. Mű- 
sort ad a Zalka Máté Általá- 
nos Iskola énekkara és 
együttese. A béke-estre, me- 
lyet a Richards Finomposztó- 
gyár kultúrtermében tarta- 
nak, szeretettel várják a ke- 
rület lakóit.

■ Ifjúsági hctct rendez a 
mosonmagyaróvári Kötött- 
árugyár szakszervezeti és 
KlSZ-bizottsága. Ennek ke- 
retében ma délután 2 órakor 
TIT-előadás lesz Helsinki 
szellemében címmel, 5 óra- 
kor pedig Tihanyi László bu- 
dapesti előadóművész ad pol- 
beat műsort.

Tüzesetek
Két tűzesetröl kaptunk hírt 

a Győr-Sopron megyei Tüz- 
oltóparancsnokságtól. Május 
ötödikén 21 óra 40 perckor 
Dunaszigeten, Livadni László 
téesz-tag Április 4. út 31. sz. 
alatti portáján kigyulladt 
egy deszkaoldalú gazdasági 
épület, amelyben bútorokat, 
ruhanemüt és tíz niázsa ce- 
mentet tároltak. A kár 5000 
forint. Az ok és a felelősség 
megállapítására még tart a 
vizsgálat. A tüzet a helybeli 
önkéntes tűzoltók oltották el.

■ A dísznövénytermcsztés 
észak-dunántúli tapasztala- 
tairól tárgyal a Vesznrémi 
Akadémiai Bizottság kerté- 
szeti szakbizottsága holnap 
délelőtt fél 10-kor Szombat- 
helyen. Az ülés színhelyén. a 
Szombathely—Ólad Kertész 
Termelőszövetkezetben üze- 
mi bemutatón vesznek részt 
a meghívott szakemberek, to- 
vábbá a dísznövény export 
tapasztalatairól és további 
lehetőségeiről cserélnek vé- 
leményt.

□ TERVEK AGYAGOS- 
SZERGENYNEK. Ez év őszé- 
ig Fertőd, Fertőszéplak és 
Sarród után a közigazgatási- 
lag Fertöd nagyközséghez 
tartozó Agyagosszergény ösz- 
szevont rendezési tervét is 
elkészíti a Györ-Sopron me- 
gyei Tervezo Vállalat.

■ A 23. gycrmckorvost 
körzct Győrött. A Györ vá- 
rosi Tanács a kövekező lép- 
csöben Györ-Szentivánon 
valósítja meg a gyermekek 
szakorvosi ellátását. Több mint 
egymillió forintért vásárolt 
és alakitott ki körzeti ren- 
delöt és orvoslakást. A gyer- 
mekek gyógyítását szeptem- 
bertől látja el a város 23. 
körzeti rendelője. Két felnött, 
e&y gi’ormek és fogarvosi 
körzettel megvalósiilt a győr- 
szentivániak alapellátása.

□ MAGYAR TÁNCOK. 
Csorna után Kapuváron is 
fellép a Magyar Néphadscreg 
MüvAszecfyüttese. A müvelö- 
dési központban ma este 7 
órakor kezdödö műsor két 
részböl áll: a Kilenc maoyar 
néptánc 1971, és a Néptánc* 
szvit 1974 cimüböl.

H Az ízülcti megbctegcdé- 
scV<rő> lesz elöadás ma dél- 
után 6 órakor a HNF györi 
belvárosi nőbizottságának 
szervezésében a Lenin út 23. > 
szám alatt.

□ HANGVERSENY. A 
Zeneművész Szövetség szer- 
Vezésében nagysjkerű hang- 
verseny volt kedden este a 
Zeneművészeti Szakközépis- 
kolában. Bevezetöként Né- 
meth Gusztáv, a Zeneművé- 
sfceti Föiskola györi tagozatá- 
nak vezetője az improvizá- 
cióról tartott elöadást, majd 
Pleszkán Frigyes játszott 
zongorán. Befejezésül két if- 
jú zeneszerző, Székelv Iván 
és Márta István múveit mu- 
tatták be hangfelvételen, il- 
letve élőben.

A másik tűz kedden. dél- 
után 15 óra 1C perckor kelet- 
kezett a Nyugat-Magyaror- 
szági Fagazdasági Kombinát 
soproni faforgács gyáregysé- 
gében, súrlódástól. A forgács- 
osztályozó ventillátorban lé- 
vő éghető anyag a forgó rész 
hőjétöl meggyulladt. Az ok: 
felületes tisztítás miatt a 
ventillátorban maradt a hul- 
ladék. A felelős megállapítá- 
sára a vizsgálat folyik. Anya- 
gi kár nem keletkezett, a tü- 
zet a vállalati és a soproni 
állami- túzoltók fékezték meg.
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Egy amerikai 
fllrikában

Egy néger politikus Af- 
rikában tárgyal. Mi eb- 
ben a rendkívüli? — 
kérdezheti joggal az ol- 
vasó, hiszen a földrészt 
350—360 rnillió, elsösor- 
ban színesborü iakos hé_ 
pesíti be. Csakhogy a 
kérdéses politikus ameri- 
kai. s tisztségénél fogva 
tagja a Ca rter-kormány- 
nak, mint áz USA ENSZ- 
nagykövete.

Andrew Young, az egy- 
kori polgárjogi harcos 
útja valóban némi bo- 
nyodalmakkal jár. A ter- 
vek szerint Elefántcsont- 
partot, Ghanát. Nigériát 
és Mozambikot keresi fel, 
s két napra a Dél-Afrikai 
Köztársaságban is vendé- 
geskedik, igaz, magánem. 
berként. miután a johan- 
nesburgi egyetem felkér. 
te egy előadásra. Más 
kérdés, hogy a fajüldözés 
elleni amerikai mozga- 
lom ismert képviselője 
nem mondott le ari'ól a 
szándékáról sem, hogy 
Johannesburgban az or- 
szág színesbőrü politiku- 
saival is találkozzék. A 
kisebbségi fehér telepe- 
sek kormánvzata egyelő- 
re nem döntötte el, hogy 
Young beutazásához hoz_ 
zájáruljon-e.

Hasonló esetre — tud- 
niillik egy amerikai kor- 
mányférfi beutazása kö- 
rüli húzavonára — ncm 
volt példa a Vorstcr-re- 
zsim fennállása óta. A 
kisebbségi fajüldözők ki- 
tünó kapcsolatokat ápol- 
nak a NATO tagállamai- 
val, s az Egyesült Álla- 
mok egyik legfőbb part- 
nerük erős hadseregük 
kifejlesztésében. szünte- 
len korszerüsítésében. 
Kedd délután jelentették 
például a hírügynöksé- 
gek. hogy a namíbiai ge- 
rillák több olyan páncél- 
kocsit. repülőt és jármű- 
vet semmisítettek meg, 
amelyen még tisztán ki- 
vehető valamely NATO- 
onszág felségjele,' s csak 
hevenyészetten kerüH 
rájuk a dél-afrikai.

Washington érdeklődé- 
se az utóbbi időben nőt- 
tön-nő Afrika iránt. Kis- 
singer, a volt külügymi- 
niszter annakidején több- 
ször is heves bírálatban 
részesült bizonyos körök 
részéről. hogy ténykedé- 
sében nem fordít kellő 
figyelmet Afrikára.

Young személyében szí_ 
nesbőrű politikus érke- 
zik Amerika képviseleté- 
ben a jelzett országokba. 
Ilyen körülmények között 
a tárgyalások talán fesz- 
telenebbek, őszintébbek 
lesznek. Mozambikban 
vagy a dél-afrikai Johan- 
nesburgban. sőt Ghaná- 
ban is bizonyára sok bí- 
ráló megjegyzés éri a 
washingtoni politikát, 
különösep a független- 
ségi mozgalmakkal szem- 
beni magatartása, a 
Smith- és a Vorster-re- 
zsim támogatása. s nem 
utolsó sorban Zaire ügyé_ 
ben. Az eeykori oolgár- 
jogi harcos számára pe- 
dig az okozhat bonvodal- 
makat, hogv a vitákban 
meddig mehet el az afri- 
kai országokkal szembeni 
loialitásban s ncm ke- 
rül-e ellentétbe az. oly 
tiszteletreméltó nyíltság- 
gal vállalt faji szblidari- 
tásával.

KAPUVÁRI
MUNKAERŐMÉRLEG

Irányitás és átcsoportositás - Joghátrányosan 
távoztak - Segitség a munkássá válás útián

Ncm csupán a gazdasági irányító és szervezömunkának, de 
a polilikai, államigazgatási tevékenységnek is középpontjába 
kerültek a munkaerőelfátás társadalmi méretűvé növekedett 
gondjai, s az ebböl adódó utánpótlási, szervezési feladaíok. 
Nemrégiben Kapuvárott készült átfogó munkaerőmérleg. 
amely tarta unazza azt is, hogy hol tart jelenleg a városi párl- 
értekezlet cs a városi pártbizottság határozatainak végrehaj- 
íása, hogyan biztositható a kicgycnsúlyozottabb munkaerő- 
ellátás.

A valamivel több, mint 
11 ezér lakosú Kapuvár ipa- 
ri üzemeiben tavaly 107-tel 
növekedett a dolgozóly szá- 
ma, és elérte a 3165-öt. Két 
létszámbövítésre kijelölt 
üzem létszájngondjait igye- 
kezett elsósorban segíteni a 
város pártbizottsága és taná- 
csa: a Magyar Vagon- és 
Gépgyár gyárcgységéét és a 
Györ-Sopron megyei Állat- 
forgalmi és Húsipari Vállalat 
helyi gyáráét. Szándékosan fo- 
galmazunk úgy, hogy segltet- 
ték, miután többet „kívülrőV* 
nem lehet tenni, a létszám- 
gondok megoldásának első 
számú forrása a vállalati, 
üzemi belsö tartalékok feltá- 
rása és a rendelkezésre álló 
munkaerö hatékonyabb fog- 
lalkoztatása.

, Megnyugtató adat: Kapu- 
várott a foglalkoztatott ipari 
dolgozók mintegy 90 százalé- 
ka fizikai munkát végez, 
vagyis közvetlenül vesz részt 
az értéktermelésben. Kevés- 
bé megnyugtató: míg áz el- 
múlt évben 706-an léptek be 
a kapuvári ipari munkahe- 
lyekre, a távozók száma 704 
volt, a mozgás, á munkahely- 
változtatás e városbán is 
lentős.

A távozás 
indoklása

je-

Czinege Lajos vezelésével 
katonai kiildötlség utazott 

a Szovietuniólja

'A Magyar Vagon- és Gép- 
gyár kapuvári gyárában fóleg 
íorgácsoló szakmunkásokban 
szenvednek hiányt: íavaly
117 ilyen szakembeirt vártak. 
Bejelentett igényük 246 dol- 
gozó felvételére vonatkozott, 
ám csak 118-an kérték mun- 
kába állításukat a szervezet- 
ten és nagy hatékonysággal 
termelő üzembe. (Közülük 
25-en évközben mentek át.a 
Györ-Sopron megyei Gép- 
ipari és Finommechanikai 
Vállalat szanálásra ítélt ka- 
puvári üzeméból.)

Az úgynevezett létszám- 
mozgás a vagongyár helyi 
egységét sem kímelte: a 
munkások 23,3 százaléka el* 
távozott munkahelyéröl (az 
év közben belépettek aránya 
ugyanakkor elérte a 38,3 szá- 
zalékot). A távozók száma 118 
volt. Ezen belül külön fifcyel- 
met érdemel az az 54 dolgo- 
zó (az ^ltávozottak 46 száza- 
léka), aki nem volt hajlandó 
még'várni a felmondási idöt, 
hanem a késöbb hátrányos 
helyzetet okozó „kilépett’* 
munkakönyvi bejegyzés ódiu- 
mát is vállalta. A távozók 
zömét a rövid munkaviszony- 
nyal rendelkezők alkották. A
118 dolgozóból mindössze 58 
százalék vállalt munkát más 
ipari üzemekben; a többiek 
más szektorokban helyezked-* 
tek el, ezáltal is hozzáiárul- 

<va az ipari munkahelyek 
utánpótlási gondjainak növe- 
kedéséhez.

A münkaviszony megszün- 
tetésének a dolgozók által 
előadott okai nem konkrétak. 
HivaXko^tak. a. iuuxua 

szakos munkarend okozta 
nehézségeikre; arra, hogy kö- 
zelebb akarnak kerülni a la- 
kóhelyükhöz; mások nagyobb 
kereset lehetőségét említet- 
ték vagy családi problémák- 
ról szóltak.

Stabilitás 
a húsgyárhan

/

a
egyik

A munkahelyi hűség, 
m un kaerő - u tán pó tlás. 
kiegyensúlyozottabbnak tünő 
színtere a kapuvári húsc/yár. 
A létszámgondok megoldását 
ott nem kis mértékbeo köny- 
nyíti az a tény, hogy az 532 
férfi mellett mód van 438 nő 
foglalkoztatására is. (Köztu- 
dott, hogy a nölz kevésbé vál- 
toztatják munkahelyeiket; 
foglalkoztatásuk a munkaerő- 
ínsé^es helyzetben még ak- 
kor is előnyös, ha szülési, 
gyermekgondozási szabadság 
miatt hosszabb időt töltcnek 
távol munkahelyüktől.)

A húsgyár 185-tel akarta 
növelni létszámát az elmúlt 
esztendőben, s ez az igénye 
lényegében 95,6 százalékos 
mértékig realizálódott. A ki- 
lépök száma sem túl nagy: 
mindössze: 90. A 11,6 száza- 
léknyit kitevő távozók helyé- 
re 21,9 százaléknyi fizikai 
dolgozó érkezett. Ez a mun (Folytatás a 2. oldalon.)

EBBaUiÍ

kaerő-mozgás nem hátráltat- 
ía lényegese'oben a termelést.

A dolgozókró] való követ- 
kezetes gondoskodás a lét- 
számhelyzet javulásában is 
tükröződik. A kapuvári hús- 
gyár targoncákat, szállítóko- 
csikat, szállítószalagokat, bő- 
rözó- és felvonógépet állított 
üzembe. nem kis mértékben 
csölvkentve ezaltal a nehéz 
fizikai munkát. A törödés 
másik formája az a perspek- 
tíva, amelyet tervszerü és 
rendszeres munkaerő-átcso’ 
portositás révén nyújtanak az 
embereknek.\ Tavaly például 
18 segédmunkás kerülhetett 
át a könnyebb munkát. jobb 
keresetet jelentó betanított 
munkás munkakörökbe.

Nem terveztek 
létszámbővítést

4 KisC'rb ugyan,
de a Kapavári Városgazdál- 
kodási és Útkarbantartó Vál- 
lalatnak is segítséget ad a 
város szükséges létszám biz- 
tosításához. Erre elsósorban a 
kilépók pótlása miatt van 
szükség. Tavaly létszámnöve- 
kedést nem terveztek, a szint- 
tartás ugyanakkor sikerült: 
a 65 eltávozott helyére 66 új 
dolgozó érkezett. A munká- 
so>k sajátos rétegét foglalkoz- 
tató kis vállalatnál rendkí- 
vüli mértékű a fluktuáció: a 
kilépettek aránya elérte a 43 
százalékot! Nem kis erőfeszí- 
téseket tesznek dolgozóik ne- 
velésére, a munkához való 
viszony javítására, ez a ne- 
héz munka azonban csak 
igen hosszu távon hoz kézzel 
fogható eredményt.

Czinége Lajos vezérezredes. 
honvédelmi n;inisz-ter vezeté- 
séve] kedden reggel katonai 
küldöttség utazott a Szovjet- 
unióba hivatalos. baráti láto- 
eatásra D. F. Usztyinovnak, a 
Szovjetunió marsalljának, az 
SZKP Politikai Bizottsága 
tagjának. honvédelmi minisz- 
ternek a meghívására.

A küldöttséget a Ferihegyi 
reoülőtéren Csémi Károly al- 
tábornagv honvédelmi minisz- 
tériumi államtit-kár, és a Hon- 
védelmi Minisztérium katonai 
tanácsáriak tagiai búcsúztat- 
ták. Jelen volt V. J. Pavlov. a 
Szovjeturlió budapesti naev- 
követe. J. A. Naumenko ve- 
zérezredes. a Varsói Szerződés 
taeállamai eeyesrtett fegvve- 
res erői főparancsnokának 
maevarországi kéovise^őie és 
F. F. Krivda vez-érezredes. az 
ideiglenesen hazánkban állo. 
másozó szoviet déli hadsereg. 
csooor^ parancsnoka.

A Moszkvába érke^ett ma- 
gvar katonai küldöttsé«?e>t 
Dmitrii U^ztvinov marsall. a 
Szovjetunió honvédelmi mi-

Ulést larlott a megyei 
párt-végrehajtóhizotlság

Az MSZMP Győr-Sopron megyei Végrehajtó Bizott- 
sága kedden Győrben a megyei pártszékházban ülést 
tartott. Megvitatta az alapszervezeti titkári értekezle- 
tek rendszeréröl és tairtalmáról előterjesztett jelentést, 
és határozatot hozott a feladatokra. A továbbiakban 
megtárgyaLta az MSZMP Győr járási Bizottsága vezető, 
irányító munkájáról készített jelentést és az ezzel kap- 
csolatos feladatokat. Ezt követően a KISZ politikal 
képzésröl készített tájékoztató megvitatására került 
sor, majd a végrehajtó bizottság egyéb ügyekben dön- 
tött.

.4 magyarorszásj barolík 
kezdetei

Tudomáuyos ülésszak Győrött
A Győr városi Tanács VB 

müvelödési osztálya, vala- 
mint a Magyar Tudományos 
Akadémia nyelv. és iro7 
dalomtudományok osztályá- 
nak védnöksége alatt az MTA 
Irodalomtudományi Intézeté- 
nek reneszanszkutató osztá- 
ya a budapesti. a debreceni 

és a szegedi tudományegye- 
Hemek régi magyar irodalom. 
torténeti tanszékeinek közös 
si/ervezéséberi május 11-14-

nisztere. szovjet lionvédelmi 
miniszterhelyettesek és Mar- 
jai József, a Magyar Népköz- 
társaság moszkvai nagykövete 
fogadták a repülőtéren.

Baráti megbeszélést tartott 
kédden Moszkvában Dmitrij 
Usztyinov, a Szovjetunió mar- 
sallja. az SZKP KB PB tagja, 
a Szovjetunió honvédelmi mi- 
nisztere és Czineee Lajos ve- 
zérezredes. az. MSZMP KB 
tagja. maayar honvédelmi mi- 
niszter. A találkozón kölcsö- 
nös érdeklődésre számot tar- 
tó kérdéseket vitattak meg. és 
elégedetten állapították meg, 
hogy sokoldalúan fejlődik a 
két ország néoének és hadse- 
regének egvüttműködése és 
testvéri barátsáea.

A Szovjetunió honvédelmi 
minisztere a találkozó* köve- 
tően vacsorát adott Czinege 
Laios tiszteletére.

A Czineee Lajos vezette 
masvar küldöttsé*? a nan fo- 
lvamán knszorút helyezett el 
a Lenin Mauzóleumnál és az 
ismeretlen katona emlékmü- 
vénél. i

ig Győrött rendezik meg 
A magyarországi barokk kez- 
detei címü tudományos ülés- 
szakot.

A négv napig tartó tudo- 
mányos és szakmai tanács- 
kozás színhelye a Győr váro- 
si Tanács díszterme. ahol ma 
délelótt 9.30-kor Bán Imre, 
az előkészítő bizottság elnö- 
ke mond megnyitót. Ezt kö- 
vetöen Módos Dezsöné. a 
Győr városi Tanács.elnökhe- 
lyettese köszönti a vendége- 
ket. majd 10 órakor kezdő- 
dik az az elöadás. amelyen 
az európai barokk-kutatásról 
és a magyar barokk irodal- 
máról kaphatunk képet.
. Délután ismét előadások és 
viták színhelye lesz a városi 
tanács díszterme.

. Május 12-én. csütörtökön a 
barokk korszak magyar fár- 

'sadalmáról. Pázmány Péter 
politikai pályakezdéséröl. Ré- 
vay Péter munkássásáról 
hangzanak el az előadások, 
este pedig a Gvőri Leánykar 
ad hangversenyt. Pénteken . 
irodalomtörténeii érdekesség: 
A Szigeti veszedelem és az 
európai enikus hagyománv 
címmei előadás hangzik el. 
Ehhez a témához kapcsoló- 
dik a nápolyi előadó témá; i, 
aki Kőszikla és forgószél: 
jelképek a Szigeti veszede- 
lemben címmel tart előadást. 

Pénteken délután a törté- 
nelem kerül terítékre. ígv a 
többi között ,a korai emlék- 
írásról és a barokk kapcso- 
latáról. a XVJI. s-zá/ad első 
felében a rendi törekvések- 
ről. valamint a barokk funk- 
cióválfásairól lesznek előadá_ 
sok.

A tudományos ülésszak 
résztvevői városnéző sé<ákon 
megtekinthetik a gvőri ba- 
rokk építészet legszebb alko- 
tásait. ellátogatnák a pan- 
nonhalmi anátsáaba. és meg-

. nézik Székes.fehérvár
mint a Bakony történelmi 
nevezetességeit.

vala-


