
3 Csütörtök, 1362. márcins 26. 

A szegedi üzemekben nem kielégítő 
a műszaki fejlesztési alap felhasználása 

Három évvel ezelőtt a mű-
szaki fejlesztési költségek 
fedezésére — az üzemek jö-
vedelmének egy részéből — 
műszaki fejlesztési alapot 
hoztak létre. Azóta évről év-
re a vállalatok rendelkezé-
sére áll kisebb, nagyobb ösz-
szeg, néhány helyen több 
százezer forint, amely men-
tesíti a vállalatokat az eset-
leges eredménytelen kísérle-
tezgetés terhétől. Felhasznál-
hatják ezt az alapot a válla-
latok és kutató intézetek 
munkakapcsolatának kiszéle-
sítésére is. 

A szegedi üzemek nem 
dicskedhetnek azzal, hogy 
jól felszerelt kísérleti mű-
helyeik vannak. 

A termelő részlegek, a kar-
bantartó műhelyek pedig el-
sősorban a napi termelési 
feladatok jó ellátásáért mun-
kálkodnak. A műszaki fej-
lesztésben való részvételt a 
Szegedi Ruhagyár, a Papri-
kafeldolgozó Vállalat és még 
néhány más üzem kivételével 
nem tekintik különleges, fon-
tos feladatnak. Az üzemi ve-
zetőket is elsősorban a ter-
melési terv teljesítése ér-
dekli. E tervek jó vagy rossz 
teljesítésén mérik munkáju-
kat, s többnyire ezért kapnak 
prémiumot is. 

A gyártmányok és a tech-
nológiai eljárások korszerű-
sítését általában csak né-
hány művezető tartja fon-
tos feladatának. 

Több helyen a művezetők el-
lenzik a technológusok köve-
teléseit, hogy engedjék le-
folytatni a különböző kísérle-
teket. Ezek a viták, jelensé-
gek fékezik a műszaki fej-
lesztési alap felhasználását. 

Az újításairól, kísérletezé-
seiről híres Szegedi Ruhagyár-
ban sem használják fel évről 
évre a műszaki fejlesztési 
alapot. Az alap létrehozásá-
nak első évében 8338 forint 
maradt. Ezt természetesen 
átvihették a következő évre, 
de egy é w é l később már 102 
ezer forint maradt felhaszná-
latlanul. Ebből csak 14 ezer 
forint kellett a folyamatban 
lévő kutatási témák megol-
dásához. 

Tavaly 396 ezer 905 forint 
állt az üzem rendelkezésé-

re. Ebből 107 ezer forintot 
használtak fel. 

Azt mondják, azért maradt 
felhasználatlanul közel 290 
ezer forint, mert néhány ku-
tatási téma költségei áthú-
zódtak 1962-re és nem volt 
elég kutatási témájuk sem. 
Most azonban, miután meg-
kezdték az üzem ötéves ku-
tatási tervének megvalósí-
tását, s az idei vállalati té-
mák megoldásához is komoly 
összegre van szükség, keve-
sellik a rendelkezésre álló 
összeget. 

A tervek szerint legalább 
880 ezer forintra lesz szük-
ségük. 

A műszaki fejlesztési alap 
1962-ben pedig ennél 140 ezer 
forinttal kevesebb. 

A textilművekben is csak 
a rendelkezésre álló összeg, 
145 ezer forint felét, használ-
ták fel tavaly. Idén itt is 
több feladatot akarnak meg-
oldani, kísérleteket folytat-
nak majd az előfonodai le-
szedőcsoportok munkájának 
megszüntetésére, s javítani 
akarják a hulladékkiválasz-
tást, és egy újfajta kést akar-
nak kipróbálni a kártoló elő-
tépő gépeknél. Több új eljá-
rást is meghonosítanak majd, 
amelyeket a Textilipari Ku-
tató Intézet javasol. 

Az Üjszegedi Kender-
Lenszövő Vállalat is komoly 
munkakapcsolatot teremtett 
a Textilipari Kutató Intézet-
tel. 

Egy új ponyvaszövőgép el-
készítésén munkálkodnak. 
Ez a gép előreláthatóan ez 
év derekára készül el. 

E kísérletekre a tavalyi mű-
szaki fejlesztési alapból 101 
ezer forintot adott az üzem, 
bár ebből az intézet még 89 
ezer forintot nem használt 
fel. A Könnyűipari Gépgyártó 
Vállalat bevonásával is foly-
tatnak közös kísérletet a szö-
vőgépek felsőütésről alsó-
ütésre való átállítására. Na-
gyobb összeget költöttek a 
vetülékváltó automata kísér-
leteire is. 

A Szegedi Cipőgyárban sem 
erőltették meg magukat a 
műszaki vezetők, hogy fel-
használják a rendelkezésre 
álló összeget. Tavaly 227 
ezer forint szerepelt a mű-

szaki fejlesztési alapon. Eb-
ből mindössze 48 ezer forin-
tot költöttek el matricakészí-
tésre, fasarokbevonógép, fu-
tószalag sebességváltó és fel-
sőrész cementezőgép kísérle-
teire. A felsőbb szerv utasí-
tására 33 ezer forintot át-
utaltak a Cipőipari Tervező 
Vállalatnak. Azt mondják, 

a 179 ezer forintot azért 
nem tudták felhasználni, 
mert karbantartó teljesítő-
képességük kicsi. 

Nem tudnak több időt, mun-
kaerőt és ezzel együtt pénzt 
fordítani a műszaki fejlesz-
téssel kapcsolatos kísérletek-
re. 

A szegedi vállalatok között 
talán egyetlen a Szegedi Ken-
derfonógyár, ahol többet köl-
töttek, mint a műszaki fej-
lesztésre szánt alap. A gil-
fonógép tervdokumentációjá-
nak elkészítésére 155 ezer 
forintot terveztek és 185 ezer 
forintba került. A hiányzó 
összeget az iparigazgatóság 
pótolta központi keretből. 
Iparági keretből fedezték az 
előfonó feltáróberendezés 
tervezését is. 

A vállalatok vezetői el-
mondják, hogy azért nem 
nyilvánul meg nagyobb lel-
kesedés a műszaki alap fel-
használásáért, mert 

a korábbi rendelkezés ér-
telmében 

az esetek többségében a vál-
lalat akkor "járt jól«, ha a 
kísérlet nem sikerült. Ha be-
vált az új gép, eredményt 
hozott a kísérlet, akkor ezt 
beruházási keretből kellett 
visszafizetni a műszaki fej-
lesztési alap javára. Ha nem 
volt beruházási keret, akkor 
a vállalati eredmény terhé-
re kellett elszámolni. Azt 
mondják, ezért vonakodtak 
több helyen az új prototípu-
sok elkészítésétől, kísérletek-
től, ha tudták, hogy nem 
kapnak hozzá beruházási ke-
retet. Általános vélemény a 
szegedi üzemekben, hogy a 
műszaki fejlesztési alap fel-
használása szabályainak tö-
kéletesítésével a jövőben na-
gyobb eredményeket érhet-
nének el a technikai színvo-
nal emelésében. 

As utca demokráciája 

Több bizalmat és hívó szót! 
A kisiparosok társadalmi tevékenységéről tárgyaltak a népfront 

és a KI OSZ képviselői 
Tegnap délelőtt a KIOSZ ge — akiket származása is őket a politikai helyzetről, 

Csongrád megyei központjá- a mi rendszerünkhöz köt — mert csak így tudnak ők is 
ban igen fontos, érdekes szívvel-lélekkel kész közre- felvilágosítani másokat, 
megbeszélés volt a Hazafias működni például a békebi- Végezetül megállapította 
Népfront és a kisiparosok zottságokban. Nem akarnak: az értekezlet, hogy a kisipa-
közötti kapcsolat problémái- önmaguktól jelentkezni, ne- rosok fokozottabb bevonása 
róL A meghívott kisiparo- hogy valaki tolakodásnak 

vegye közeledésüket. sokon kivül részt vett az 
értekezeleten Lacsán Mi-
hályné országgyűlési képvi-
selő, Koltai István, a Haza-
fias Népfront Országos Tit-

a társadalmi tevékenységbe 
nem jelentheti a lemondást 
a szövetkezés eszméjének 

Részt venni a közéletben terjesztéséről. Igenis arra 
kell törekedni, hogy a kis-

Felvetődött az értekezle- iparosok közül a fiatalabbak 
kársága mozgalmi osztályé- ten. hogy engedni kellene az fokozatosan az állami és a 
nak helyettes vezetője és úgvnevezett statisztikai meg- szövetkezeti iparban helyez-
Szemán József, a KIOSZ kötöttségekből. Nem szabad- kedjenek el. Amíg azonban 
Országos Központjának kép- na félni attól, hogy a nép- ennek nincsenek meg a 

frontbizottságban az előírt-
nál több kisiparos végez 
ilyen vagy olyan munkát, 
mert jelenleg ez a merevség 
is bizalmatlanná teszi, távol-
tartja őket a közélettől. 

Több bizalmat kérnek és 
hivó szót. Azt kérik, hogy 

viselője. 

Készek közreműködni 

Nagy Istvánnak, a Haza-
f ias Népfront Szeged városi 
bizottsága titkárának gondo-
latébresztő előadása utón 
igen tartalmas és élénk vita r e tekintsék őket a társada-
íejlődött ki. A felszólalók i o m a szocializmus kerék-
kivétel nélkül egyetértettek kötőinek, vagyis amikor 
abban, hogy a megyei és a egyik-másik "maszek® becs-
szegedi kisiparosoknak is teíenséget követ el, azt ne 
helyük, szerepük van a Ha- általánosítsák az egész kis-
zaíias Népfront bizottságok- iparosságra. Szívesen kive-
ban. Mivel igen szoros kap- s z j k részüket a társadalmi 
c.solatban állnak a lakos- munkából is, s ez a Vidám 
Sággal, nem közömbös, hogy Park-akciónál is bebizonyo-
politikailag milyen álláspon- sodott. 
tot foglalnak el. tehát meg 
kell találni a módját társa- Javaslatok 
dalmi tevékenységük foko-
zásának. Ha a Szegeden élő Igen sok javaslat hang-
és dolgozó 1048 kisiparos kö- zott el a "hogyan« kérdését 
zül legalább 100—200-an be- illetően. Szükséges minde-
kapcsolódnónak a városi és nekelőtt, hogy a városi nép-
a kerületi népfrontbizottsá- frontbizottság és a KIOSZ 
gok munkájába, sokat jelen- megyei központja között to• 

gazdasági és politikai felté-
telei, igen türelmes nevelés-
re, meggyőzésre van szük-
ség. 

Ami hazánkban soha-
sem ' voltak gazdag 
hagyományai a de-

mokráciának, a demokra-
tikus életformának, még a 
szó polgári értelmében sem. 
Az önkényuralom sötétségét 
a monarchia követte, majd 
a Horthy-rendszer fasiszta 
diktatúrája. Ezek a történel-
mi korszakok olyan demok-
ratikus jogokkal is adósak 
maradtak népünknek, mint 
az általános és titkos vá-
lasztójog, a vallásszabadság, 
vagy a sajtó szabadsága. 
Ezernyi korlát, tilalomfa 
állta útját a szervezkedő 
munkásságnak, a szabad gon-
dolkodásnak, így népünk 
csak véres harcok árán tu-
dott olykor-olykor szabad lé-
legzetet venni történelmé-
nek sivatagjában. 

Polgári okoskodók azzal 
adtak erre magyarázatot, 
hogy "kimutatták® népünk 
szellemi és jellembeli "sajá-
tosságaiból®: a magyar em-
ber nem született demokrá-
ciára, demokratikus életfor-
mára, ezt a népet kormá-
nyozni kell és óvni a benne 
rejlő anarchikus ösztönök 
felszabadulásától. Ezzel a 
ködösítő, hamis ideológiával 
próbálták igazolni történel-
mileg a tőkés osztálydikta-
túra létjogosultságát, a bot-
tal és fegyverrel való kor-
mányzást. Emlékezzünk csak 
vissza, még 1945 után is 
hány polgári politikus ágált 
a legkülönbözőbb szószé-
keken arról, hogy csak las-
san, óvatosan és igen foko-
zatosan kell előrehaladni a 
demokratizálás útján, mert 
különben a közélet szabad-
sága anarchiába torkollik! 
Kiskorúnak és éretlennek te-
kintették tehát a népet, mely 
tehetségével és szorgalmával 
hazát teremtett itt, hálát-
lan hazát önmagának, para-
dicsomot hajcsárjainak. 

Az utca, a város, a min-
dennapi élet idézte meg eze-
ket a gondolatokat. Annak 
lépten-nyomon történő ta-
pasztalása, hogy népünk oly 
nagyon föltalálta magát a 
demokrácia körülményei kö-
zött, s oly nagy felelősséggel 
él demokratikus jogaival és 
kötelességeivel, mintha egész 
történelmében ezt tanulta és 
gyakorolta volna. Bármerre 
járunk, érezhetjük és tapasz-
talhatjuk, hogy az emberek 
semmire sem olyan érzéke-
nyek. mint éppen kivívott 
jogaikra, a szocialista de-
mokrácia írásos és íratlan 
elveire, a törvényességre, a 
közélet tisztaságára, az igaz-
ságra. 

zt az érzéket, a de-
mokratikus jogokhoz 
való ragaszkodásnak 

ezt a szenvedélyét egyrészt 
kétségtelenül történelmünk-
ből, történelmi küzdelmeink-
ből hoztuk magunkkal. A 
Magyar Tanácsköztársaság 
133 dicsőséges napján is-
merte meg népünk először 
az igazán demokratikus ren-
det, majd abban a hősies 
küzdelemben, melyben fok-
ról fokra hódította meg ma-
gának a politikai hatalmat, 
a gazdaságot, a kultúrát. Saj-
nos, később idegen elemek 
is keveredtek a demokra-
tikus közéletbe, s ezek nem-
egyszer formálissá tették a 
demokratizmus elveit. A sze-
mélyi kultusz érvényesülése 
sok embert visszariasztott 
attól, hogy éljen jogaival, 

E' 

tene a lakosság között vég-
zett felvilágosító munka 
szempontjából. 

A vitában kiderült, hogy 
ez mindenekelőtt a népfront-
bizottságokon múlik. A kis-
iparosok becsületes többse-

vább erősödjék nemcsal; a 
személyi, hanem a munka-
kapcsolat is. Feltétlenül 
hasznos lesz, ha a népfront-
bizottságok rendes időkö-
zönként találkoznak a kis-
iparosokkal és tájékoztatják 

Négy előadást tart a szegedi egyetemen 
Jáncssy Lajos akadémikus 

Élénk tudományos eszme- és a relativitás-elmélettel 
cserék színhelye ezekben a kapcsolatos, 
napokban a Szegedi Tudo- Jánossv Lajossal együtt 
mányegyetem elméleti fizi- látogatott Szegedre H. Froe-
kai intézete. Négynapos iá- lich, a liverpooli egyetem ne-
togatásra érkezett a város- ves fizikusa, valamint a fi-
ba Jánossy Lajos, a világ- zika és a matematika több 
hírű magyar atomfizikus, hazai kiválósága, ugyanis 
hogy találkozzék a fizika és csütörtökön délután a Ma-
a matematika tudományá- gyar Tudományos Akadémia 
nak jeles szegedi művelői- III. osztálya Szegeden ren-
vel. Tegnap, szerdán délután dezi ülését Ezt megelőzően 
tartotta meg első előadását dr. Antalffy György, a Sze-
Jánossy akadémikus, melyet gedi Tudományegyetem rek-
ma délelőtt, valamint pén- tora fogadást ad tiszteletük-
teken és szombaton délelőtt re. Az osztályvezetői ülés, 
újabbak követnek. Az első illetve a tudományos talál-
három előadás címe: Meg- kozó résztvevői megtekintik 
gondolások a kvantummate- a szegedi intézetekben folyó 
matika hidrodinamikai mo- munkát és több nemhivata-
delljérő!. A negvedik elő- los megbeszélést is tarta-
adás pedig filozófiai tárgyú nak. 

ezért inkább sokáig magá-
ban őrölgette véleményét. 
De most, miután mindenki 
tapasztalhatja, hogy orszá-
gunkban nincs parancso-
lóbb szó, mint a nép véle-
ménye és kívánsága, hihetet-
lenül gyorsan és nagy szé-
lességben bontakozott ki újra 
a nép éber figyelme, annak 
a politikai és közgazdasági 
elvnek a gyakorlata, hogy a 
mi államhatalmunk a nép 
hatalma, a mi gazdaságunk 
a dolgozó emberek tulajdon 
szerinti gazdasága. 

Az egyik községben ki-
akasztott valaki saját készí-
tésű szatirikus plakátot a 
tej begyűjtő falára, s ezen 
szellemes humorral ábrá-
zolta a helybeli termelőszö-
vetkezeti elnök családfáját, 
amely "véletlenül® éppen 
megegyezett a szövetkezet 
vezetőségével, illetve a szö-
vetkezet legjobb beosztásban 
dolgozó tagjaival. Egy ilyen 
cselekedet nyomában felde-
rítő indult volna el mond-
juk hat-nyolc esztendővel 
ezelőtt, hogy megkeresse az 
"ellenséget* és leleplezze. Ma 
is akadt még ilyen indít-
vány a szóban forgó község-
ben. de a józan ítélet ka-
pásból elvetette az ilyen ká-
ros indulatosságot. Meg kefl 
nézni, hogy igaz-e, amit a 
plakát ábrázol, s ha igaz, 
végét kell vetni az áldatlan 
állapotnak a szövetkezetben 
— ez volt a végső állásfog-
lalás a nem mindennapi kri-
tika ügyében. Hiszen nem 
lázított az a szellemes rajz, 
ellenkezőleg: a rendszertől 
idegen, a szocialista demok-
rácia körülményei között 
tűrhetetlen gyakorlatot állí-
totta pellengérre, mégpedig 
segítő szándékkal. Miért kel-
lene követ hajítani egy 
ilyen kezdeményezésre? 

Hányszor vagyunk tanúi 
az utcán, villamoson, 
szórakozóhelyen szen-

vedélyes politikai vitának. 
Az emberek elmondják leg-
személyesebb véleményüket, 
aggodalmukat, hevesen és 
harciasan védenek elveket és 
igazságokat — anélkül, hogy 
bárkitől tartanának. S ez is 
nagyszerű bizonysága a szo-
cialista demokrácia kiszéle-
sedésének, érvényesülésének. 
Az az állam, amelynek pol-
gárai zárt. ajtók mögött mer-
nek csak gondolatot cserélni, 
vagy suttogva mondják el 
egymásnak véleményüket, 
nem bízik állampolgáraiban, 
fél gondolataiktól. A mi ál-
lamunknak olyan szüksége 
van az emberek nyíltságára, 
őszinteségére, mint a leve-
gőre. 

Ha manapság a bürokrá-
cia, az emberi felelőtlenség 
vagy gondatlanság eredmé-
nyeként nálunk sérelem ér 
valakit, nyugodtan indulhat 
igazsága keresésére, nem 
gáncsolják el, hanem mellé 
állnak hivatalos fórumok is, 
és támogatják az ügyét. Nem 
titkolják el az emberek jo-
gos fölháborodasukat sem, 
ha olj*an dolgot tapasztal-
nak. ami ellenkezik társa-
dalmunk elveivel és erköl-
cseivel. A »ne szólj szám, 
nem fáj fejem® szemlélet 
napról napra zsugorodik, 
mert igaz, jogos bírálatot 
senki nem torolhat meg — 
ezen pártunk őrködik leg-
éberebben. Végleg elmúlt az 
az idő, amikor becstelen 
karrieristák alaptalan, rossz-
indulatú áskálódásai miatt 

sorsok törtek derékba, be-
csületes életek szenvedtek 
hosszabb-rövidebb időre ha-
jótörést. 

m r gy kell felfogni min-
J J den őszinte kritikát, 

mint jóindulatú se-
gítségnyújtást, s ezért tisz-
telni is kell azokat, akik kö-
zös dolgainkon köszörülik 

fbndolataikat. Hangozzék el 
z okos szó utcán, villamo-

son, bárhol, tartalmát kell 
megszívlelni. Az utca pezs-
dülő és sokágú véleménye 
nagyon nagy segítséget adhat 
a munkában olyan emberek-
nek, akik a közéletet szolgál-
ják. 

Van természetesen az utca 
demokráciájának másik ol-
dala is, hiszen kötelességtu-
datot, áldozatot, szenvedélyt is 
lehet tanulni bőségesen az 
emberek között Egymással 
szemben is igényesek azok, 
akik a köz gondjaira érzé-
kenyek, s nemcsak a »hiva-
tai®-t bírálják. Talán még 
tárgyalóteremben is ritkán 
lehet hallani olyan szenvedé-
lyesen vádló szavakat mint 
amilyenekkel az utca embere, 
a vonaton utazó csoportok, a 
mozi szünetében dohányzó 
emberek illetik az új erkölcs 
megszegőit, a társadalmi tu-
lajdon fosztogatóit, a karrie-
ristákat a munkában lelkiis-
meretlen egyéneket Az ilyen 
ítéletek csak azok szájából 
törhetnek elő kéretlenül, akik 
megvetik az ilyen magatar-
tást, messzemenően tartóz-
kodnak attól, s másokat is 
tartóztatnak. 

Ma már nem röppenhet fel 
nagyobb embercsoportban 
igazságtalan ítélet, rágalom, 
lebecsülő nyilatkozat társa-
dalmunkról anélkül, hogy az-
zal szembe ne szállnának. 
Az utca elvégzi a z t amire 
azelőtt nagy apparátust tar-
tottak fenn: belé fojtja a szót 
a rágalmazóba, az ellenséges 
propaganda szolgájába. Igaz, 
hogy nem mindenütt hat ez 
a gyakorlat egyforma erővel 
— leginkább a gyárakban, 
s legkevésbé a kispolgárság 
körében —, de napról napra 
terebélyesedik. Mostanában 
tanúi lehettünk, hogy a falu 
is kezd felzárkózni ezen a 
téren. A termelőszövetkeze-
tek zárszámadó közgyűlésein 
olyan határozott és bátor vé-
lemények,, bírálatok hang-
zottak el, amilyenek azelőtt 
soha. S nagyon körül kellene 
néznie annak, aki olyan ese-
tet keresne, melyben sérelem 
érte a bírálót az igaz szóért. 
Legfeljebb elszigetelt, helyi 
túlkapás, presztizsféltés 
okozhat ilyet elvétve, de 
büntetlenül és tartósan sem-
miképpen. Ahová elér a párt 
figyelme, ott nem szenved-
het csorbát a közélet és a 
mindennapi élet demokra-
tizmusa. 

Tagadhatatlan, hogy ha-
zánkban nem volt 
gazdag hagyománya a 

demokráciának, s az is igaz, 
hogy sokszor megsértették 
korábban a szocialista ál-
lamnak ezt az elvét, de az 
is igaz, hogy semmit sem 
szokott meg jobban, semmit 
sem tett inkább magáévá 
népünk, mint éppen a szo-
cialista demokratizmust. Ha 
ezzel élhet és él a közvé-
lemény, akkor a nép böl-
csességéhez juthat hozzá a 
párt és az állam, akkor nem 
tévedhet el a helyes útról. 

Simon István 

Száz új hidas-traktor 
Azokban a szőlőtermelő ál-

lami gazdaságokban, ahol 
még sok a régi telepítésű, kis 
sortávolságú szőlő, a művelés 
gépesítésére az idén száz űj 
hidas-traktort állítanak mun-
kába. A Vörös Csillag Trak-
torgyár ötven UH-28-as, fél-
lánctalpas hidas-traktort szál-
l í t Ezt a géptípust az UE-
28-as erőgép továbbfejleszté-

sével alakították ki. A Sző-
lészeti Kutatóintézetben a 
Zetor traktorok járószerke-
zetének átépítését oldották 
meg. s ezekből a gépekből 
ugyancsak ötven áll az idén 
munkába. A ludas-traktorok 
általában három sor szőlőt 
fognak a kerekeik közé és 
egyaránt felhasználhatók ta-
lajművelésre, valamint per-
metezésre. (MTI) 


