
Osztályvezetői és mú-

>zaki _ értekezleteken, 

nunkaszünetben tartott 

-öpgyúléseken, szakszer-

vezeti tanácskozásokon, 

összejöveteleken, vete-

ránok és fiatalok, gaz-

lasági és műszaki ve-

tetők, szakmunkások és 

segédmunkások, az üze-

mek, vállalatok egész 

Kollektívája most, az év 

alső napjaiban az 1965. 

évi népgazdasági terv-

ről, teljesítésének kö-

rülményeiről, problé-

máiról, lehetőségeiről 

beszélt. És tanácskoz-

nak, határozatokat hoz-

nak, tennivalókat szab-

nak meg , a pártszerve-

zetek is. Segítenek, kü-

lönleges feladatokat vál-

lalnak az üzemek kom-

munistái. 

Kommunisták 
a tervteljesitésért 

Sokat várnak a területi elosztástól 
A tavalyi tervet ugyan 

teljesítették a Szegedi Fale-

mezgyár dolgozói, de anyag-

felhasználási tervüket túllép-

ték, s az év folyamán minő-

ségi kifogás is akadt. Pedig 

nem elég teljesíteni a tervet, 

fontos az is, hogy hogyan, 

milyen körülmények között, 

milyen mutatókkal sikerül 

az. 

És hogyan kezdtek az ú j 

évhez? 

Éves tervszámaik szerint 

6 ezer köbméter enyvezett 

Tőle függ a többiek munkája 

A Kéziszerszámgyár sze-
gedi telepének kommunistái 
is felmérték már azokat a 
termelési feladatokat, me-
lyek elvégzése az Idén vár 
az üzemre, sót egynémelyik 
munkának már szinte a kö-
zepében vannak. Az első év-
negyed végéig például ötezer 
darab olyan múanyagnyelű 
metszőollót kell nyugati ex-
portra elkészíteniük, amelyi-
ket azelőtt még sohasem 
gyártottak. 

— Az első hétszázon túl is 
vagyunk — mondja Szabó 
Ferencné, a szerelőműhely-
ben dolgozó szocialista bri-
gád tagja. Társaim és én is 
nagyon igyekszünk, hiszen 
más sablonnal, más fúróval 
kell dolgoznunk, s bújtatott 
rugós ollót eddig még nem 
csináltunk. 

Szabóné az egyetlen nő a 
brigádban, s ráadásul a töb-
bi kilenc ember munkája 
szinte tóle függ, az ő kezé-
be kerülnek először a mun-
kadarabok a műhelyben. 

— Az olló szélesebbik szá-
rát kétszer, a keskenyebbe-
ket hétszer fogom be, ami 
összesen kilenc munkaműve-
letet jelent. A pontos, jó 
munkára nagyon kell vi-
gyázni, mert ettől is függ az 
ollók minősége. 

A kommunisták felelőssé-

lemezt, 6 ezer köbméter bú-

torlapot, 4,4 millió négyzet-

méter szinfurnirt, 30 ezer 

köbméter fűrészárut és 3 

millió Bizon fonott garnitú-

rát kell elkészíteniük. Ennyit 

ismernek, s ezekből a szá-

mokból tudják, hogy közel 

2 ezer köbméterrel többet 

kell enyvezett lemezből gyár-

taniuk, mint a múlt évben. 

Az üzem gépkapacitása már 

tavaly is kevésnek bizonyult, 

s éppen ezért a megemelt 

tervvel nagyon komoly fel-

adat előtt áll az üzem kol-

lektívája. 

— Tavaly rányomta mun-

kánkra a bélyegét, hogy 

többször volt titkárváltozás, 

sűrűn cserélődtek a vezető-

ség tagjai is. 

Rácz Rudolf az utóbbi vá-

lasztás alkalmával került az 

l-es szervezet vezetőségébe. 

Azokról a bajokról beszél, 

amelyek akadályozták az 

alapszervezeti tagság össze-

fogását, együttműködését. 

— Most másként látott a 

munkához mindenki. Nagyon 

Elkészült 

az intézkedési terv 

Tavaly, amikor a harma-
dik negyedévben a Pamut-
nyomói pari Vállalat szegedi 
textilművek gyáregységének 
tervteljesítése még a 90 szá-
zalékot sem érte el, az üzemi 
pártbizottság intézkedési ter-
vet dolgozott ki. Ebben rész-
letesen meghatározták a 
tennivalókat, annak érdeké-
ben, hogy biztosítsák az éves 
terv teljesítését. Késő volt. 
Hiába láttak nagyon komo-
lyan a munkához, hiába volt 
minden erőfeszítés, elkéstek 
az intézkedési terv összeál-
lításával. Az év végén az 
üzem nem tudta teljesíteni 
a rábízott feladatot. 

— Ezen a példán is okul-
tunk — mondja Kovács 
Sándor vb-tag. — Már most, 
az év elején megbeszéltük 
első végrehajtó bizottsági ülé-
sünkön egy hasonló intézke-
dési terv vázlatát, elveit. 
Különbözik ez a tavalyitól. 
Ebben az évben már nin-
csenek építési problémáink. 
A szövődében valamennyi 
gép a helyén van, a fonodá-
ban is csak néhány szerelé-
se maradt erre az évre. A 
főproblémát egyelőre az 
üzemrészek klímája okozza. 

A végrehajtó bizottsági 

A sütkérezőknek 

gével végzi munkáját Szabó s o k a feladatunk, komolyab- „lésen, melyen megbeszélték 
Ferencné a maga posztján, ban kell vennünk, mint 
Ismeri az 1965-ös feladató- elmúlt években, 
kat, tudja, hogy teljesítésük 
rajta is múlik. A szocialista 
brigád, melynek tagja, az 
idén sem akar elmaradni a 
tavaly elért jó eredmények-
tói. 

Figyelmük a termelésre összpontosul 

A kenderioTLÓgyár 7-es párt- A szocialista munkaver-
alapszervezete, melyhez az seny kibontakoztatására igen 
előfonóban, a kártolóban, a 
finomítóban és a műszaki 
vezetésben dolgozó kommu-

— Sokat várunk a területi 

elosztástól — mondja a 

csúcsvezetőség titkára, Simon 

András. — A választás előtt 

nem az üzemrészek szerint 

tartoztak egy-egy alapszer-

vezetbe a párttagok. Csak 

úgy össze-vissza, ki hova je-

lentkezett Ezen a rendsze-

ren változtattunk. 

hasznosnak látszik a brigád- — A területért, a ránk osz-
verseny kiszélesítése, hiszen tott üzemrészekért felelősek 
a szocialista és az ezért a 

nisták tartoznak, néhány címért dolgozó munkacsapa-
nap múlva taggyűlést rendez. 
Ezt megelőzően tartott ülést 

vagyunk minden tekintetben 

tokra eddig is számíthattak ~ s m á r sorolja is Tóth Já-
a termelésben. Elvként le- nos, az l-es alapszervezet tit-

ezt a tervet, Kaposvári Lász-

ló, a párt-végrehajtóbizott-

ság agit. prop. titkára el-

mondotta, hogy a szövődé-

ben a munkafegyelem meg-

szilárdításáért kell sokat 

tenniük a kommunistáknak. 

Móczán Lajos igazgató a gé-

pek műszaki állapotára, kar-

bantartására hívta fel a mű-

vezetők és segédművezieitók, 

TMK-dolgozók figyelmét 

Lajkó Ferenc, a KISZ-bizott-

ság, Farkas Józsefné a szak-

szervezet nevében tett ígé-

retet a fiatalok és a szak-

szervezeti tagok mozgásitá-

ttzáz és százezer dolgos, 
inteligens, ambícióktól 

duzzadó ember szorgoskodik 
ma a sokszínű és izgalmas 
közéletben. Türelmetlenek, 
áhítják a rendet és a szépet 
s éppen ezért felháborodnak 
minden rendetlenségen, ami 
kerékkötője a társadalmi 
lendületnek. Nem kivülről, 
előkelő idegenként kákán is 
csomót keresve —- bár ilye-
nek is akadnak —, hanem 
a szocializmus oldaláról ütik 
a vasat, hogy a ballasztokat 
határozottabban vessük le 
magunkról. Sutba dobják a 
kényelmet, futkosnak, ide-
geskednek, törik magukat a 
közösségért, minden „kis 
dolog" érdekli őket és ké-
pesek magasabb hivatalok-
ban is előszobázni, csakhogy 
egy-egy akadályt elgördítse-
nek az útból, ö k a jelen 
oszlopai, a mi harcosaink, 
akikre büszke az ország. Leg-
inkább kommunisták, az 
emberi viszonylatok labirin-
tusában is otthonosan moz-
gó elvtársak, akiknek sem-
mi sem drága és fárasztó, ha 
segíthetnek valahol. De ott 
vannak mellettük — ahogy 
mondani szokás — a pár-
ton kívüli bolsevikok is. Ök 
szintén tudják, hogy sem a 
növekvő húsfejadagot, sem 
a teljesebb életharmóniát 
nem lehet ölbe tett kézzel, 
istenáldásként lesni az égből. 

Ha mindentd Ilyen volna! 

— szoktuk mondogatni, ami-

kor látjuk, hogy bizony nö-

vekszik az úgynevezett kö-

zömbös szocialisták száma 

is. Lépten-nyomon találkoz-

hatunk velük, hiszen ők is 

dolgoznak valahol, szórakoz-

ni járnak, esetleg autón sza-

ladoznak az országutakon. 

Az előbbi típussal szemben 

nekik nincsenek problémáik, 

számukra „minden nagyon 

szép és nagyon jó", mint 

Ferenc Jóskának; szerintük 

a szocializmus, ha nem is 

az alapszervezet vezetősége, szögezték, hogy minden kára, hogy: annak az üzem- sara. 
hogy megbeszélje a taggyú- üzemrészben alakuljanak ú j j ^ n e k 
lés elé kerülő legfontosabb 
két kérdést, nevezetesen az 
üzemrészek termelési felada-
tait és a felszabadulás év-
fordulójára hirdetett éves 
munkaverseny kibontakozta- az ú j fonócsarnokban és az 
tásártak módszereit. 

. . . , , . , „ tervteljesítéséért, 
brigádok, ha ennek megvan . . . . , , . . . 
a reális lehetősége. A KISZ a Pártépités alakulásaért, a 
és vállalta, hogy tovább ter- tagok és a pártonkívülieE 
jesztí az ifjúsági brigádok egyéni problémáinak elinté-
mozgalmát. Erre különösen 

A vezetőségi értekezleten 
résztvevő Gora Miklósné 

zéséért 

előfonodában van szükség. Még nagyon 
A régi szocialista brigá- járunk. Egyik 

napok-dok 

Nagyon nagy a feladat a 

textilművekben, mert aa 

ugrásszerűen megszaporodott 

munkásgárdában sok fiatal 

dolgozik. Kevés az idősebb, 

megfontoltabb r é ^ munkás, 

s ebből adódik, hogy keve-

az év elején 

legfontosabb 
ezekben a 

párttitkár, Meggyesi Mihály b a n **fz, ík „ T r f ^ , a í é l " éves terv teljesítését tekin-
éves vallalasatkat a kender- , ,, 

A 7-es alap- b k- Nemcsak szobán ígye-

szervezet vezetőségi tagjá- keznek, tesznek is érte. Az 
nak, Táborosi Péternének első lépéseken már túljutot-

mun to t ^ á V a t "éldátó' ^ l a " tek' Néhány hónap múlva 
jántottote^gy a törőgépeken m á r k i d e r ü 1 ' h o z y sikerült-e. számolhassanak be. 
műszakonként 50 kilogram-

es Simon Ferenc vezetőségi 
tagok, Farkas Ferenc KISZ- f <WMlByá , ;ba l}; 
titkár, valamint az üzemi 
csúcsbizottságot képviselő 
Vincze Istvánné többek kö-
zött megállapodtak abban, 
hogy a már tavaly jól 
vált kommunista „kisaktívá 
kat" az idén is összehívják, m a l tobb anyagot dolgoznak 

feladatuknak kétségtelenül az sen vannak kommunisták is. 

Ezért hárul nagyon nagy 

feladat az üzemrészek szin-

te valamennyi kommunistá-

jára, hogy év végén az üzem 

vezetői tervük teljesítésérői 

kozmikus sebességgel, de 
legalábbis villamos vontatás-
sal vágtat a végkifejlet felé. 
Nekik említhet bárki bár-
milyen felháborító, vagy tra-
gikus esetet, csalást, bánya-
omlást, egyéni önkén yeske-
dést, vagy bürokráciát, a 
világon semmi nem zökkenti 
ki őket nyugalmukból. „Majd 
megoldódik" — legyintenek 
ásítozva, és elkezdenek be-
szélni konyháról, nőről, ko-
nyakról, időjárásról, csak 
hogy ne bántsa fülüket a 
jelen gondja-baja. 

K i k ők tulajdonképpen? 
Többek véleménye 

saerint részben elfáradt, sér-
tődött, meghasonlott, kissé 
cinikus emberek, akik fásult 
kiábrándultsággal szemlélik 
a párt és a nép együttes 
erőfeszítéseit Nagyobb ré-
szük azonban soha nem 
„égette meg magát", igazi 

ha valamelyik üzemrészben 
gyors segítségre lenne szük-
ség. Ezeken a megbeszélése-

fel mint eddig. Simon Fe-
renc előfonodai brigádja pe-
dig azt vállalta, hogy ba 

ken ugyanis a kommunisták szükség van rá, két gépen is 
mindig sok hasznos ötlettel, 
felajánlással álltak elő. Azok 
közül az osztályok közül, 
melyek kommunistái a 7-es 
alapszervezethez tartoznak, 
az előfonóban várható a leg-
több nehézség. Ezért a kom-
munisták figyelmének külö-
nösen oda kell összpontosul-
nia. 

dolgozik egy munkás. Ter-
mészetesen a tervteljesitésre 
és a jó minőségre még ilyen 
körülmények között is ügyel-
nek. 

A 7-es pártalapszervezet 
vezetősége számít a kommu-
nistákra, hiszen helytállásuk, 
példamutatásuk mindig nagy 
erőt jelentett a termelésben. 

Az építőipar helyzetéről. 

Ú j a b b a t l a n t i m e l e g 

é r k e z i k h a z á n k b a 

A Meteorológiai Intézet 
központi előrejelző osztályán 
közölték, hogy az idei tél ed-
digi szakasza hazánkban 
mintaszerűnek mondható: 
nem hozott szigorú nagy 
hidegeket, de azért a „me-
legnormákat" is csak szeré-
nyen teljesítette. A kiegyen-
súlyozottságára jellemző pél-
dául, hogy a legnagyobb po-
zitív kilengését a december 
9-én mért 4,4 fokos meleg-
többlet jelentette, negatív 
irányban pedig a december 

nyilatkozott lapunknak dr. Trautmann Rezső miniszter 
A Csongrád megyei Hírlap biztosítani megvalósulás ese-

és a Dél-Magyarország külön-
tudósítója beszélgetést foly-

azonban a szervezési módsze-
rek javítására is sor kerül. tén, amelyek a mai napig is 

erősen elmaradtak az igé- Enélkül nem tudnánk teljes 
tátott dr. Trautmann Rezső nyek mögött. Gondolok itt értékű eredmnéyt elérni, 
építésügyi miniszterrel, az elsősorban a vegyiparra, az 
építőipar előtt álló új esz- energiatermelésre és a pa- Valamennyi megye, így 

mok jegyzékét, időben is-
az 

sérelem sem érte őket, hi-
szen kezdettől fogva csak a 
közösség által megteremtett 
készleteket fölözték le ma-
guknak. Mai magyar ne-
mesek módjára úgy tesznek, 
hogy „majd elmúlnak a ba-
jok", hiszen a hivatalos tö-
rekvés, az általános politika 
is erre irányul. Hogy málló-
falu szuterénekben, üzlet-
helyiségekben is laknak még 
családok? Mit érdekli ez 
őket. Vettek már maguknak 
zeneszekrényt, polgári te-
kintélyt, meg mindent, ami 
csendes, nyugalmas szemlé-
lődésüket biztosítja és úgy 
gondolják, hogy ezután már 
az ultizás, vagy a tévé nézés 
is megfelelő örömet ad szá-
mukra. 

Erre a típusra nem a 
rosszindulat jellemző, ha-
nem a kézlegyintés. Mellőzik 
a kritikát is, hiszen ők ott-
hon érzik magukat a mai 
Magyarországon, eszükbe 
sincs nyugat felé kacsingat-
ni, csak éppen nem akarnak 
beleavatkozni semmibe, ne-
hogy kellemetlenség legyen 
belőle. Ügy tűnik, mintha 
valamiféle magyar Oblomo-
vok lennének. Nekik nincs 
kifogásuk a legordítóbb hi-
bák ellen sem, nekik jól 
megfelel a napok egyhangú 
múlása, hiszen arra valók a 
kommunisták, hogy az aka-
dályokat elhárítsák az útból. 
A mások baja nem az ö ba-
juk, legfeljebb akkor szisz-
szennek fel, ha a lábukra 
lép valaki. Olvassák, hallják, 
mennyi tennivaló és köteles-
ség hárul minden állampol-
gárra, de ezeket ők — sa-
játságos módon — sohasem 
veszik magukra. Szerintük a 
legszebb kötelesség a mások 
kötelessége, azoké, akiknek 
már — úgymond — úgyis 
benne van a vérükben, hogy 
akár meg is rokkannak a 
város, vagy az ország ügyei-
nek rendezésében. 

I T a számuk növekszik is, 
* viszonylag csekély há-

nyadot képviselnek, hiszen 
az általános nagy alkotásláz 
még a korábban passzív 
egyéneket is tömegesen tett-
re sarkallta. A közvélemény 
az általános nagy buzgólko-
dást látja természetesnek, 
mindennapinak, s talán ép-
pen ezért szúr szemet egye-
sek visszahúzódása, sütkére-
zése a napos oldalon. Türel-
metlenség, vagy irigység ma-
gatartásukat szóvá tenni ? 
Sem az egyik, sem a másik, 
hiszen népünk nagy többsé-
ge végeredményben a csak 
maguknak éldegélők nélkül 
is elboldogul, teljesíti a ter-
veket, megvalósítja a párt 
célkitűzéseit. Azt azonban 
nem tartják igazságosnak na-
gyon sokan, hogy az egyéni 
célokért ügyeskedők gyakran 
nemcsak az általános élet-
színvonalnak megfelelően 
tartják markukat a javak 
szétosztásánál, hanem jóval 
többet güzülnek haza, mint 
amennyit munkájukkal hasz-
nálnak a népgazdaságnak. 
És ez nem a közerkölcs fej-
lesztésének, a munkafegye-
lem megszilárdításának, a 
takarékossági program meg-
valósításának irányába hat, 
hanem ellenkezőleg: táplálja 
azt a kispolgári felfogást, 
hogy „aki szorgalmasan dol-
gozik, az nem ér rá pénzt 
keresni". A minden mindegy 
elvűek elleni felszólalás te-
hát nem irigységből fakad, 
hanem abból az egészséges 
közfelfogásból, hogy a mun-
kamorált nekik sincs joguk 
bomlasztani. 

gekrőL koncentrálására, ami lehető-

Nehéz év lesz az idei, vé teszi az oly nagy befekte- - W ^ l t ^ mtodenütt 
reálisabban megalapozott test Jelentő beruházások, é v e g f e ] a d a t o k > a m i a k o r á b . 
éves torvet kapott a nepgaz- ™ t a papirgyarak felup- w ^ ^ k é t s z i n t é n 

daság a tavalyinál - mon- a berentei uj PVC-uzem e l 5 r e l é ^ j e l e n t . Elmond-
vagy a Dunamenti Erőmű és . . . . . , . 
a Borsodi Vegyikombinát „ K J ^ J ^ f " - J í S i 

. ,. gazaasagi tervezes metodi-
dotta nyilatkozatában a mi-
niszter. — Ha azonban a terv 
fő célkitűzéseit minden ipar- megvalósítását Ezek, az idén 
ág magáévá teszi, jelentős fe eputo közel 20 ezer lakas- előkészítése is folyamat-
léptekkel haladhatunk előre s a l együtt, igen nagy felada- b a n v a n 

és a második ötéves tervet tok,_es a népgazdaság ter-
feltétlenül szép eredmények- meló erőinek fejlődésében 
kel zárjuk. Építőiparunknak jelentós hangsúlyt kaptak. 

A munkaerő-problémákról, elsősorban az elmúlt két év 
lemaradását kell behoznia. 
Erre fel is készültünk. A 

miniszter: 

7 7 - . . , , , . , ,„, akadályozója volt a tervszerű 
leglenyegesebb az epitesi fel- m..nk/n„k mor,doH;a a 
adatok között a megkezdett m u n k a n a k - e z t mondotta a 
üzemek befejezése, s nem az 
ú j munkák megindítása. Éves 
tervünk lényegileg 4 száza- munkák gépesítésének 

lesztésével igyekszünk 

Befejezésül az építésügyi 
miniszter szólt az iparág egy 
másik problémájáról, az épí-
tőanyagszükséglet biztosítá-

amely az utóbbi esztendőben s a ró l . 

9-én mért 2,7 fokos hideg-
többlet. 

A meteorológusok szerint 
a közeli napokban újabb 
enyhülésre számithatunk, a 
ciklon hátoldalán közelgő 
hidegfront legfeljebb a hét 
végén szól majd bele Közép-
Európa időjárásába. Kedden 
még erősen felhős lesz az 
idő, szórványos esőzésekre, 
havas esőkre, havazásokra 
van kilátás, A hőmérsékleti 
minimumok szín tje mínusz i lékkai több munkát tartal 
2—plusz 3, a maximumoké I maz, mint az elmúlt év tény- lenni, s itt elsősorban a föld-
plusz 1—plusz 6 fok között j leges teljesítése, ,s olyan ipar- munkák és a vakolás jönnek 
alakuil ki. (MTI) ágak gyors fejlődését fogja számításba. Ugyanakkor 

kája szerint már az 1966-os 

— Az építőipar anyagszük-
séglete a tervekben mérleg-
szerűen biztosított Mcst az 

— Ezen a problémán a a feladatunk, hogy ezt a he-
fej- lyi építési feladatokkal a 

úrrá gyártás, a felhasználás és a 
szállítás oldaláról tételesen 
összehangoljuk. 

Moldvay Győző 

A problémák nem oldód-
nak meg önmaguktóL 

A szocializmust igenlő tár-
sadalom egészének kell 
együttes erővel, napról nap-
ra, óráról órár a gyomlálnia 
a régi szokásokból, magatar-
tásbeli fogyatékosságokból, 
hanyagságból eredő hibákat. 
És ebben a munkában —. 
amelyért gyakran nem jár 
fizetség — szükség van nem-
csak a kommunisták aktivi-
tására, hanem minden job-
ban élni akaró pártonkívüli 
szívére, eszére és ambíció-
jára. Hisszük és valljuk, 
hogy az egyén csak akkor 
lehet igazán nyugodt és elé-
gedett, ha célkitűzéseink kö-
vetkezetes megvalósításával 
megteremtettük a társadalmi 
jólét alapjait. 

F. NAGY ISTVÁN 
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