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Példaképünk a kommunista brigád NÁDARATÓK 
Növelik 

a könnyűipar 
exportját 

Hasznos szegedi kezdeményezés 
a szoeialista brigád mozga lom 

továbbfej lesztésére 

Ilyenkor, ezekben a mindinkább hidegbe keményedő, - 'íiií? 
ködös téli napokon tart a nádaratás ideje. Évente mintegy | 
3 millió 200 ezer kévét adnak át az aratók népgazdasá- - YacmnnL*í«lw>l 
gunknak a vízpartok, tavak e hasznos növényéből. A 7 ' aainuuitasuui -
korábbi nehéz és fáradságos gépi munkát ma már itt is I c i i i v r t L p / i ' t i p l i i í í l r " 
a gép végzi el az ember helyett, mint felvételünk is mu- I otjVJ cunja -
tatja, amely hazánk egyik legnagyobb nádkitermelő te- | 
rületén, a Fertő-tónál készült, 

A Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsa és az MSZBT 
intéző bizottsága megbeszélésre hívta össze a társadalmi szervek 
képviselőit a szocialista brigádok munkájának támogatására 

Kedden délelőtt a Szak-
szervezetek Megyei Tanácsa 
elnöksége s a Magyar—Szov-
jet Baráti Társaság intéző 
bizottsága kezdeményezésére 
tanácskozásra gyűltek össze 
a Csongrád megyei társadal-
mi szervek képviselői Sze-
geden. Az értekezleten 

Nagy József, az MSZBT. 
Csongrád megyei titkára | 
vitaindító beszámolójában; 
foglalkozott a szocialista 
brigádmozgalom megyei 
eredményeivel, 

majd az SZMT és az MSZBT 
javaslatát ismertette, mi-
ként segítsék a Csongrád 
megyei társadalmi szervek a 
szocialista brigádmozgalmat. 
Hangsúlyozta, hogy a szocia-
lizmus építése során nem 
elegendő a termelés, a ter-
melékenység fokozása, a 
kommunizmus gazdasági bá-
zisának megteremtése, más-
szóval a dolgozók anyagi jó-
létének szakadatlan növelé-
se, 

szükséges az is, hogy ma-
guk a szocializmust építő 
emberek változzanak, mű-1 
velödjenek, fejlődjenek, s 
egyre inkább megközelít-
sék a szocialista ember 
eszményképét. 
A tanácskozás résztvevői 

megállapították, hogy me-
gyénkben már igen sok bri-
gád van, amely nemcsak fel-

ismerte e mozgalom jelentő-
ségét, hanem megtalálta a 
megoldás formáit és mód-
jait ís. Szép eredmények 
születtek, de a szocialista cí-
mért küzdő, sőt a már szo-
cialista brigádok nagy több-
sége előtt sem világosak 
mindenütt a feladatok, a 
konkrét tennivalók. Ezért 

szükséges, hogy vala-
mennyi társadalmi szerv 
segítse e brigádok tevé-
kenységét, politikai és 
kulturális fejlődését. 

Ezért kezdeményezte az 
SZMT és az MSZBT, hogy 
•munkában, művelődésben, 
emberi magatartásban pél-
daképünk a szovjet kommu-
nista brigád* elnevezéssel 
közös munkaprogramot ál-
lítsanak össze a megyei tár-
sadalmi szervek. 

Á tanácskozás résztvevői 
elhatározták, hogy gazdag, 
sokrétű, é« reálisan meg-
valósítható javaslatokat ál-
lítanak össze a szocialista 
brigádok segítéséért. A ja-
vaslatokat minden évben új-
ra és ú j ra elkészíti^ majd, s 
külön kis füzet formájában 
jut ta t ják el valamennyi bri-
gádtaghoz, 

külön értékelő és felmérő 
csoportot hoznak létre, 

amelynek feladata lesz Ö6Z-
szegyújteni és rendszerezni a 

SZEGEDI TÖLTŐTOLLAK 

szocialista címért küzdő bri-
gádok munkatapasztalatait, 
hogy ennek alapján készít-
hessék el a következő évi 
javaslatokat Ez az értékelő 
csoport 

kiválasztja minden évben 
a legjobb három brigá-
dot. amelyek közül az el-
ső valamennyi tagját ju-
talomképpen turistaláto-
gatásra küldik « Szovjet-
unióba. 

A második helyezett vala-
mennyi tagja kéthetes juta 
lomüdülésben részesül, i 
harmadik brigád tagjai pe-
dig egy-egy színházi bérle-
tet kapnak, vagy ennek meg 
felelő értékű más ajándékot. 

Külön tájékoztató füzetet 
készítenek a brigádok ré-l 
szere, | 

amelyben feltüntetik, milyen] 
feltételekkel kapcsolódhat-1 

nak az intézményes oktatás-
ba, általános iskola, techni- ' 
kum, gimnázium, főiskolai, 
vagy egyetemi tanulmányok 
elvégzésére. Megjelölik ezen-
kívül a szakmai továbbkép-
zés formáit, célját, a jelent-
kezés módjait és feltételeit. 
Feltüntetik a különböző elő-
adásokat, vagy előadássoro-
zatokat, amelyek meghallga-
tását javasolják. Arról is tá-
jékoztatják a brigád tagokat, 
milyen lehetőségeik vannak 
a rokonszakmák elsajátításá-
ra, vagy a segédmunkások 
szakmunkásképzésére. A 
színházi és moziműsorból ki-
válogatják azokat, amelyek 
megtekintését a jánl ják a szo-
cialista brigád tagjainak. Se-
gítenek kapcsolatot teremte-
ni a Szovjetunió kommunis-
ta és más, népi demokra-
tikus országok üzemeinek 
szocialista brigádjaival. 

Megállapították a tanács-
kozás résztvevői, hogy 

helyes és feltétlenül to-
vábbfejlesztésre alkalmas 
»s a kezdeményezés, 
amely szerint egyes szo-
eialista brigádok tagjaik 
sorába választanak más 
terülrten dolgozó értelmi-
ségieket. 

Ennek kettős haszna lesz — 
hangsúlyozták a hozzászólók 
— segítenek a felvetődő kér-
dések megoldásában, s 
ugyanakkor maguk is hasz-
nos tapasztalatokat szerez-
hetnek majd, ha részt vesz-
nek e brigádok életében. 

Az értekezleten megjelent 
és felszólalt több szocialista 
címért küzdő brigád vezető-
je és néhány szocialista bri-
gádtag is. Tolmácsolták ké-
réseiket, javaslataikat a 
párt-, állami, szakszervezeti 
és más társadalmi szervek 
képviselőinek. 

A szegedi Finommechanikai Vállalat töltőtoll részlege — 
bár főként javításokat végez — újabban ízléses töltőtol-
lak készítésével is foglalkozik. Felvételünkön azt az á j 
célgépet láthatjuk, melynek segítségével mindenféle töl-
tőtoll alkatrész elkészíthető. Csontos János részlegvezető 
kezében igen szép kivitelű töltőtoll látható, amely már 

az ú j gép segítségével készült 

Ferhat Abba** 
Kairóban 

Ferhat Abbasz, ta algériai 
ideiglenes kormány minisz-
terelnöke hétfőn este Kairó-
ba érkezett. Várható, hogy 
találkozik Nasszer elnökkel. 

Egyiptomból Indonéziába, 
Ceylonba és a Vietnami De-
mokratikus Köztársaságba 
látogat. 

Több ezer új gép 
az építőiparnak 

A hároméves tervben méteres toronydaruk hazai 
asaknem megkétszereződött sorozatgyártása. A korszerű 
az Építésügyi Minisztérium közép- és hagyblokkos fal-
építőipari gépparkja, s az elemeket készítő előregyártó 
idén ismét több ezer új gép üzemek fejlesztésére 
beszerzésével segíti a kivite- 43 különböző konzolos 
lezőket. 

Ebben az évben már meg-
kezdődik a 6 és 20 tonna-

Mezővárosfejlesztési országos tanácskozás 
kezdődött Gyulán 

Gyula termelőszövetkezeti dotta többek között, hogy a 
városban kedden kétnapos termelés szerkezetének meg-
tanácskozás kezdődött, ame- változtatásával szétválik a 
lyen az ország minden tá já - mezőgazdasági lakóhely és a 
ról érkezett tervezők, épí- munkahely, a tanyák lakó-
tészmérnökök, a tanácsok és ház jellege egyre inkább 
a Hazafias Népfront képvi- megszűnik, 
selői a mezővárosfejlesztés A tanácskozást szerdán 
problémáit vitatják meg. Kö- folytatják, 
böl József építésügyi minisz-
terhelyettes megnyitójában a 
mezővárosok szerepéről, a 
mezőgazdasági települések 
problémáiról beszélt, ame-
lyek a termelőszövetkezeti 
mozgalom fejlődésével egyre 
inkább előtérbe kerülnek. 

A mezővárosok telepítés-
történetéről, a fejlődésből 
adódó ú j tennivalókról Er-
dei Ferenc, a Magyar Tu-
dományos Akadémia főtit-
kára tartott előadást. Elmon-

portáldaruval. sok beton-
keverővel, vibrátorral, ce-
mentsilókkal és egyéb 
berendezéssel egészítik k i 
e telepek felszerelését. 
A korszerű blokkos épít-

kezés eredményességét a 
befejező, szakipari munkák 
meggyorsításával is növelik. 

A szakiparban tavaly kez-
dődött meg a nagyobb 
arányú kisgépesítés. s az 
idén még jelentősebb fej-
lesztést irányoztak elő. 
Az Építésügyi Minisztéri-

um az idén több mint 
százötvenmillió forint érté-
kű hazai és külföldi géppel 
segíti a kivitelező vállalato-
kat. Ebben az évben már 
nagy gondot fordít a meg-
levő gépek pótalkatrész-el-
látására is. (MTI) 

Ismét Sekou Touré Guinea elnöke 
A Guineai Köztársaságban A szavazásban részt vett 

megtartott múltheti válasz- egymillió-ötvenötezer-kilenc-
tásokon Sekou Tourét az or- S2áztizenkét választó közül 

.Sletitrabb'httTvra m^ egymülió-ötvenötezer-hétszáz 
választotta köztársasági el- ötvenöt adta szavazatai a 
nőknek. Demokrata Párt főtitkárára. 

Továbbra is a tsz-ekben marad 
az egy éves vidéki munkát vállalt 

szakemberek egy része 
A kormány felhívására — illetékes szervek még egy 

mint ismeretes — tavaly esztendőre hosszabbítsák 
tavasszal intézmények és meg a vidéki kiküldetést, 
vállalatok mintegy ezer 
mezőgazdasági és számvi-
teli szakembere vállalt egy-
éves vidéki munkát a ter-
melőszövetkezetek megszi-

A szakemberek közül 274-
en jelentették be eddig: 
szívesen maradnak még 
egy évig, 

lárdításában. hiszen most, a helyi viszo-
Nagy többségük azóta nyokat már jól ismerve, 
eredményesen dolgozik a még eredményesebben tud-
járási tanácsok mezögaz- nak majd dolgozni, s a szö-
dasági osztályán, r i gy a vetkezetben egyéni körül-
fiatal termelőszövetkeze- ményeik is megfelelőek, 
tekben. Az egyéves vidéki mun-
A vállalt, egy esztendő rö- kára indult szakemberek 

videsen letelik és most igen közül 31-en úgy döntöttek: 
sok szakembertől és terme- városi munkahelyüket vég-
lőszövetkezettői érkezik legesen felcserélik a ter-
együttes kérelem, hogy az melöszo vetkezelivei. (MTI) 


