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fiatalok l e l k e s b é k e t ü n t e t é s é t 

P. Pierallinak,a DÍVSZ elnökének nyilatkozata a Dél-Magyarország számára 

Beszámoltunk róla, hogy az ifjúság szolidaritása és a 
az elmúlt napokban az ifjú- népek fiatalsága közötti 
sági béketalálkozóra Szeged- kapcsolat további javítása 
re látogatott a Demokrati- gondolatának minél sikere-
kus Ifjúsági Világszövetség sebb érvényre juttatásával. 
(DÍVSZ) központjának több magyar fiatalok szerepe 
külföldi delegátusa, Koío- azonban ezeken túlmenően 
nics Lajosnak, a DÍVSZ ma- is jelentős, tekintettel arra, 
gyar képviselőjének kísére- hogy a DÍVSZ székhelye 
tében. A küldöttséget Pietro Budapesten van. Ez még fo-
Pieralli, a DÍVSZ elnökeve- kozottabb kötelezettséget ró 
zette. Szegedi tartózkodásuk a Magyar Kommunista Ifjú-
alkalmával P. Pieralli be- sági Szövetségre és tagságá-
szélgetést folytatott a Dél- ra, de örömmel mondhat-
Magyarország munkatársá- juk, hogy ennek a kiszesek 
val is és nyilatkozatot adott valóban eleget is tesznek. 
a feltett kérdésekre. Egy példát is elmondhatok: 

Budapesten új székház épül 
a DÍVSZ központjának. Eb-
ben jelentós társadalmi fiataljaival. Jelen voltam 
munkával segítséget vállal- azonban a szegedi fiatalok 
tak a KISZ kezdeményezé- nagy béketalálkozóján, kar-

PIVSZ legfontosabb fel- sére a magyar fiatalok. A neválján és láttam azt alel-
. , tervek szerint ez a táfsa- kes részvételt, amelyet vala-

L. ' dalmi építő munka a DÍVSZ mennyien tanúsítottak. Er-
— A tennivalók három megalakulásának 10. évfor- tesültem róla, hogy ez a bé-

csoportját állítottuk a jelen- dulóján. november 10-én ketalálkozó már hagyomá-
legi nemzetközi helyzetben kezdődik meg. A magyar nyos béketüntetéssé vált 
munkánk középpontjába fiatalok e felajánlásukkal Szegeden és ezt a magam 
valaszolta. — Elöször is az jelentős segítséget nyújtanak részéről is nagyon jó kezde-
általános leszerelésért foly- munkánk hatékonyabbá té- ményezésnek, igen fontos 
tátott harcra igyekszünk teléhez is. akciónak tartom. Csak azt 

kívánhatom, hogy minden 
évben egyre szebben és job-
ban sikerüljön ez a találko-

be- zó épp úgy, mint a szege-
di fiatalok más hasonló kez-
deményezése a közös nagy 

j> * • «_-. . .„ cél érdekében. Ezt az alkal-gedi fiatalokrol. Szeged ,f- m a t s z e r e t n é m e g y ú t t a l 

megragadni arra is — mon-
dotta végül P. Pieralli —, 
hogy köszönetemet fejezzem 
ki a szegedi fiataloknak, 
küldöttségünk valamennyi 
tagja nevében, a szíves fo-

;s vendéglá-

— A Jelenlegi nemzet-

közi helyzetben melyek a 

— Rövid szegcdi tartóz-

kodása alatt milyen 
nyomásokat szerzett a sze-

júságának mozgalmi életé-

RÖL? 

mozgósítani a világ békesze-
rető ifjúságát. Messzeme-
nően támogatjuk a szovjet 
leszerelési javaslatot azzal 
is, hogy az ENSZ-hez me-
morandummal fordultunk 
ennek érdekében. Világszö-
vetségünk alapeszméje a bé-
ke biztosításáért folytatott 
küzdelem és ennek most 
egyik leghathatósabb eszkö-
zét az általános leszerelés 
mielőbbi biztosításában lát- — Sajnos csak nagyon ró-
juk. A második fontos fel- vid ideig tartózkodom Sze-
adat, hogy a világ békesze- geden s ezalatt kevés alkal-
retö ifjúságának szolidaritá- mam nyílik arra, hogy sze- gadtatásért 
sával is elősegítsük a füg- mélyesebb, mélyebb kapcso- tásért. 
getlenségükért harcoló or- latokat teremtsek a város 
szágok fiataljainak igazságos 
törekvéseit Harmadik fon-
tos feladatunknak tekintjük, 
hogy minden orszáj ifjúsá-
ga között tovább javítsuk a 
kapcsolatokat. Napjainkban 
éppen a béke, a békés egy-
más mellett élés gondolatá-
nak érvényre juttatása ér-
dekében különösen nagyfon-
tosságú a világ ifjúságának 
baráti kapcsolata, akcióegy 
eége. 

Hogyan térülhet meg hamar 
minden befektetett forint? 

Az előkészítés dönti el a beruházások sorsát 
Már nem sok idő választ bővítési terveivel kapcsolat- nem jobb volna Sarkadon, 

el bennünket a második öt- ban az előbbi eset fordult ahol kihasználatlan energia 
éves terv megindulásától, elő. 1959 utolsó negyedében áll rendelkezésre. A terve-
Sokszor hangoztatott igaz- végezték el az előkészítést, ket átalakították, bár ez-
ság, hogy az idei esztendő mely — amellett, hogy egy- után sem lett semmi az 
munkájától függ, milyen szerűen megfeledkezett a üzemből, mivel végül egy 
előjelek kíséretében fogha- feltétlenül szükséges kút- harmadik helyre tették át. 
tunk a terv megvalósításá- és útépítésről — csupán a Ha összeszámolnánk a terve-
hoz. Természetesen az a leg- termelő kapacitás kismérvű zési költségeket, a leszálü-
fontosabb, hogy az üzemek növelését, viszont egy kul- tott gépekbe fektetett, ed-
maradéktalanul teljesítsék túrpalota létesítését irta vol- dig még kihasználatlan tő-
feladataikat, termeljenek na elő 15 millió forint ér- két, a gépek romlását rak-
többet, jobban és olcsóbban, ték ben. A terv kidolgozása- tározás közben, a gazdasági 
ezzel mintegy megteremtve nál azonban kiderült, hogy vérkeringésből elvont beru-
a szükséges gazdasági ala- a tényleges költségek meg- házási keretet, akkor döb-
pokat. De az előkészületek- haladnák a 30 milliót. Mi benhetnénk meg igazán 
hez még sok más is hozzá- következett ebből? A beru- ilyen nagy felelőtlenség lát-
tartozik, többek között a be- házas megvalósulását bi- tán. 
ru házások helyes megterve- zonytalam időre el kellett 
zése és ésszerű kivitelezése, halasztani, mert ennyi pénz 

„ . nem állt rendelkezésre. Ha 
Csak a reális terv a Ruhagyár jól végzi el az 

valósulhat meg előkészítést, minden bizomy-
„ , . . .. . nyal elfogadják terveit, hi-
Valahogy ugy is mondhat- . , , 

nánk, elérkezett az utolsó ^ a z U1 TMK-uzem fel-

Nertt csupán 
népgazdasági érdek 
De lehetne tovább is sor 

rolni azokat a példákat, 
amelyek a hanyag, átgondo-
latlan előkészítésre valla-

lehetősége annak, hogy min- építésének reális elgondolá- n a k_ Beleesnek ebbe a hibá-
ba olyan nagy üzemek, mint 
a Szegedi Textilművek, csak-
úgy, mint a kisebbek. Az 
Alsótiszai Nádgazdaság olyan 
műlemez-üzemet akart mun-
kába állítani, amely egyedi 

Lőkös Zoltán 

A DÍVSZ hogyan 

mozgósítja az országok fia-
taljait az előbbi feladatok 

megvalósítására? 

— A DIVSZ-hez, mint Is-
meretes, tagszervezetekként 
tartoznak a különféle orszá-
gok ifjúsági szervezetei. A 
DÍVSZ feladata, hogy előse-
gítse ezeknek a szervezetek-
nek a mozgósítását, aktivi-
tását az előbbiekben vázolt 
célok érdekében. A DÍVSZ 
szerepe valójában a koordi-
náció az ifjúságnak a béké-
ért folytatott harcában. En-
nek érdekében nagyszabású 
nemzetközi megnyilvánulá-
sokat is szervezünk, szövet-
ségünk tekintélyével is tá-
mogatjuk a szabadságukért 
és függetlenségükért harcoló 
fiatalokat. Legújabban pél-
dául a kongói fiatalok érde-
kében indítottunk nemzet-
közi mozgalmat, hogy orvos-
ságokat, élelmiszert juttas-
sunk megsegítésükre. A töb-
bi között már eddig is nagyon 
szépen kivette az akcióból 
a részét az NDK fiatalsága, 
jelentós pénzösszeget juttat-
va el erre a célra. 

Kilencszáz vagon Csongrád megyei 
zöldség és gyümölcs küífáldön 

Szegedről és Csongrád me- sárlását és piacra küldését, 
gyéből, az ország legdélibb A jelentős gyümölcsexport 
részéről indulnak először út- mellett érdemes még meg-
nak az első primőráruk. A említeni a vöröshagyma-ex-
szakemberek az ideá termés- portot is, mert az elmúlt hő-
re azt mondják, hogy nem a napban 90 vagon vöröshagy-
legjobb. A MÉK felvásárlása mát szállítottak Svájcba, 
mégis olyan jól sikerült, Angliába, az NDK-ba és 
hogy naponta indulhattak és Nyugat-Németországba. 
indulhatnak útra a friss 

— Miként kapcsolódhat 

be legjobban a magyar If-

júság a DÍVSZ tevékeny-
ségének elősegítésébe? 

— Alapjában a magyai 
ifjúságnak, a KISZ-nek f 
feladatai is azonosak az 
előbbiekben elmondottakkal 
a leszerelés megvalósítása. 

zöldséget és gyümölcsöt szál-
lító hűtőkocsik. 

Jó volt a zöldség- és gyü-
mölcsfelvásárlás Csongrád 
megyében az első' félévben. 
Pontosan 1407 vagon zöldsé-
get és gyümölcsöt hoztak be 
a felvásárlók. Ebből export-
ra 895 vagonnal szállítottak. 
Az áruk nagy része Cseh-
szlovákiába, NDK-ba, Nyu-
gat-Németországba, Svájcba 
cs Hollandiába került. 

A MÉK-központban el-
mondták, hogy jelenleg a 
paprika felvásárlása folyik. 
A paprika idén igen jó mi-
nőségű s a begyűjtők a leg-
több paprikát Szegedről és 
Szentesről hozták be. A be-
gyűjtött nagy mennyiségű 
paprikából mintegy 500 va-
gonnal exportáltak több kül-
földi országba. 

A paprikával szinte egv-
cgyszerre folyik a paradi-
csom felvásárlása és elszál-
lítása is. Az első félévben 15 
vagon paradicsomot szállí-
tottak Csehszlovákiába. az 
NDK-ba. Nyugat-Németor-
szágba. Svájcba és Hollan-
diába. 15 vagonnal pedig a 
hazai piacokra küldtek. 

Júliusban megkezdődött a 
gyümölcsexport is. Szatymaz 
őszibarackos kertjeiben elő-
ször a korai fajtákat szüre-
telték és küldték a hazai és 
külföldi piacokra, a napok-
ban pedig megkezdték a kö-
zépérésű. na©' icemű gvü-
mölesök szedését. A téti sza-
rnz fagykárok ellenére je-
lentős szállítmányt indítanak 
még útnak az őszibarack ha-
zájából. Szatymar-ól. 

A gyümölcsök közül ebben 
' ben ismét az almaex-

oort viszi el a pálmát. Edd'p 
nagy mennyiségű nyári al-
mát exportáltak, a következő 
hetekben pedig megkezdik 
az időálló almaíajtak felva-

den gazdasági vezető — dol- sa is akadály nélkül meg-
gozzék vállalatnál vagy akár valósulhatott 
minisztériumban — megta-
nulja, miként sáfárkodhat A felelőtlenség 
az állam pénzével, a nép ' , - . , 
vagyonival, és gondolkozá- K a r l o h o z 

sában túljutva az önös vál- Szintén tavaly készítették gyártású gépet is igényelt 
lalati, tárcán belüli érdeke- elő a Csongrád megyei Tej- Viszont a gép használhatósá-
ken, úgy tervezzen, hogy ipari Vállalat szegedi tele- gát nem kísérletezték ki. sőt 
minél előnyösebben és mi- pének rekonstrukciós terve- a műlemezgyártáshoz kellő 
nél hamarabb megtérüljön it, amelyben teljesen figyel- mennyiségű nád sem állt 
minden befektetett forint. A men kívül hagyták, hogy volna rendelkezésre, 
tervgazdálkodás fontosságát az üzem jelenlegi helyén A rossz előkészítés, az 
ma már felesleges különö- már nem érdemes építkezni, alá vagy fölé tervezés egy-
sebben hangsúlyozni. A fe- mert sem a korszerűségi, aránt súlyos kárt okozhat, 
lelős szervek többsége he- sem a higiéniai követeimé- A vállalatok csupán önös 
lyesen használja fel ennek nyeknek nem felel meg a érdekeiket tekintik, amikor 
előnyeit, de még előfordul, házak közé ékelt terület. A azt állítják, hogy az adott 
hogy így vagy úgy visszaél- programot persze nem hagy- keretből el bírják végezni a 
nek vele. hatták jóvá. beruházást és arra számíta-

Ilyenkor legtöbbször a be- Csaknem hihetetlen, hogy nak, hogy az építkezés el-
ruházás szakszerűtlen és fel- mennyire nem gondolják át kezdése után úgyis megkap-
színes előkészítéséből ered a néha egves felelős szervek, ják a hiányzó összeget, 
baj. Pedig az előkészítés hogy tulajdonképpen mit is Ezért fordulhat azután elő 
már eleve meghatározhatja akarnak. A Délmagyarorszá- olyan eset, hogy számtalan 
a beruházás további sorsát, gj Rostkikészítő Vállalatnál értékhatáron aluli beruhá-
A legújabb rendelkezések, történt többek között, hogy zás (melynek szükségességét 
melyek ezzel kapcsolatban még a hároméves tervben le- csak a felettes szerv, a mi-
napvilágot láttak, számtalan hetőséget kaptak egy újabb nisztérium brálja el), érték-
módot adnak a körültekin- pozdorjalemez-üzem létesíté- határon felülivé válik az 
tő, alapos munkához. Ezen- sére. Az üzemet először 'dók folyamán, s ezzel ki-
túl nem a vállalat, hanem Szegvárra tervezték. A ki- sebb-nagvobb beruházási, 
annak irányító hatósága vé- vitelezési terveket el is ké- anyagellátási vagy egyéb za-
gezleti a programozást, s szíttették, sőt a gépek egy vart okoz. 
lehetőség nyílt a tervező in- része meg is érkezett a hely- Minden rosszul előkészí-
tézetek igénybevételére is. színre. Ekkor azonban ráéb- tett építkezés vagy gépbe-

Két tipikus hiba fordul redtek a DÉLROST-nál, szerzés olyan pénzt von el 
elő leginkább a beruházások hogy mégsem megfelelő a népgazdaságtól, melyet 
előkészítésénél: vagy alá, Szegvárra építkezni, ahol ugyanakkor hasznos célra le-
vagy fölé terveztek kidől- nincs az üzemeltetéshez ele- betett volna fordítani. Am a 
gozói. A Szegedi Ruhagyár gendő ipari áramforrás, ha- népgazdasági érdekeken belül 

az üzemek és vállalatok is 
rosszul járnak a meggondo-
latlan előkészítés következ-
tében, hiszen emiatt húzó-
dik el a beruházás, emiatt 
fizetnek esetleg büntetést. A 
tervező Intézetek túlterhelé-
se is nagymértekben csök-
kenne, ha nem végeztetné-
nek velük annyi felesleges 
munkát. Ily módon pedig 
több idejük maradna a be-
ruházás) programozások el-
készítésére is. Nem könnyű 
dolog a beruházás munkája, 
de érdemes megtanulni min-
den gazdasági vezetőnek 
még a második ötéves terv 
megkezdése előtt. 

Fehér Kálmán 
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lapén keszul 
a legnagyobb dunai kikötő hajóállomás 

(Tóth B. felv.) 

A MAHART tápéi hajójavító telepén 
készül az eddigi legnagyobbméretú dunai 
kikötő hajóállomás. Hossza negyvenhárom, 
szélessége hat és fél méter. A hatalmas 
létesítmény két óriási t/szócsövön nyug-
szik. A csövek belül rekeszekre vannak 
osztva. Biztonsági szempontból építettek 
Igy. Ha valahol léket kapna az úszócsö, 
akkor sem süllyedne el, mert csupán egy 
rekeszbe hatolna be a víz. 

Nagy Imre hajóépítő műveze*ó irányítá-
sával több mint fél éve doboznak a le-
mezlakatosok, asztalosok, hajólakatosok és 
villanyszerelók a korszerű hajóállomas 
létrehozásán. 

Egymillió-nyolcszázezer forintos beruhá-

zással épül a hatalmas kikötőállomás. A 
budapesti nagyvásártelepnél egyrészt az 
lesz a rendeltetése, hogy gőzösök és mo-
toros uszályok kössenek ki hozzá, más-
részt különféle árukat tárolhatnak benne, 
ötszáz mázsa árut tudnak elhelyezni a 
felső építményekben. Még egy összkom-
fortos szolgálati, hídórlakást is berendez-
nek rajta. 

A kikötóállomáson az utolsó simításokat 
végzik most. A belső berendezési mun-
kálatok még csaknem egy hónapot vesz-
nek igénybe. Véglegesen szeptember első 
napjaiban adják át rendeltetésének, ami-
kor majd a Tiszán úsztatják le Titelig és 
a Dunán vontatják Budapestre. 

Hétórás munkanap 

a Szovjetunió 
egyik körzetében 

Mint a TASZSZ jelenti, az 
ivanovói gazdasági körzet-
ben, a Szovjetunió egyik 
legnagyobb textilipari vidé-
kén befejezték az áttérést a 
hétórás munkanapra. Több 
mint 250 000 dolgozó munka, 
ideje lett rövidebb. 

Majdnem minden válla-
latnál korszerűsítettek a 
gépeket. Az ivanovói körzet 
textilmunkásai az év első 
hét hónapja alatt 25 millió 
méter textilanyagot gyártót-
tak terven felül. A munká-
sok átlagos keresete 14—18 
százalékkal növekedett. 


