
Szegedi 
ifjúmunkások 

tiltakozása 
Tegnap reggel és délután 

a műszak befejeztével a 
textilmüvek KISZ-fiataljai 
nem az öltözőbe siettek, ha-
nem alapszervezetenként 
összegyűltek, hogy meghall-
gassák az alapszervezeti tit-
károk tájékoztatását az ame-
rikai imperialistáknak a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társaság ellen elkövetett 
agressziós cselekedeteiről, és 
tiltakozásukat fejezzék ki a 
Vietnami Demokratikus 
Köztársaság. továbbá az 
egész Távol-Kelet békéjét 
fenyegető brutális merény-
letek ellen. A röpgyúlése-
ken több mint 800 ifjúmun-
kás fejezte ki tiltakozását. 

A KISZ-fiatalok megbé-
lyegezték az agresszorokat 
és tiltakozásukat eljuttatták 
a KISZ Csongrád megyei 
bizottságához. 

Termelékenyebb munkával Saját erőből 
több fonalat és szövetet gyártanak 

Sok ezer igény, szempont, 
lehetőség és megkötődöttség 
harmóniája a Kenderfonó-
és Szövőipari Vállalat 1965. 
évi terve. Mégsem mondhat-
juk egyetlen apró részletére, 
gyáregységeinek, műhelyei-
nek, a legkisebb üzemrészé-
nek tervére sem, hogy mel-
lékes, elhanyagolható. Ezért 
vitatták meg felelősséggel a 
néhány napja elkészült éves 
tervet a nagyvállalat pártbi-
zottságának, igazgató taná-
csának tagjai. 

Komplex intézkedési terv 

A kedden tartott együttes 
ülés napirendjén az éves 
terv mellett szerepelt a 
komplex intézkedési terv, az 
ez évi bérszabályzat, a mun-
kaverseny segítésére kidol-

gozott irányelvek megvitatá-
sa is. A vállalati párt-végre-
hajtóbizottság néhány nap-
pal ezelőtti ülésén már fog-
lalkozott a termelés idősze-
rű kérdéseivel. Ez alkalom-
mal azonban már a konk-
rét, az egész vállalatra ér-
vényes tervszámok, célkitű-
zések megvalósításának „ho-
gyanjáról" tanácskoztak. E 
terv szerint a fonodáknak 7,3 
százalékkal, a szövődének 4,7 
százalékkal kell többet ter-
melni, mint az elmúlt év-
ben. Exportfonalból 14 szá-
zalékkal, szövetből pedig 13.6 
százalékkal adnak többet. 
Mindezt természetesen a ter-
melékenység növelésével 
akarják elérni úgy, hogy az 
elmúlt évihez mérten 3,2 

Másfél évvel a határidő előtt 

Kószó István szövetkezeti qazda még csak pár hete dolgozik a 
„csirkegyárban" máris kitűnően ismeri az elektromos vezérlő-

berendezés sokféle kapcsológombját. 

Megkezdődött a termelés a Móra Ferenc Tsz új 
Negyedmillió csirke évente 

Az eredeti tervek szerint 

a szegedi Móra Ferenc Tsz 

új baromfitelepét 1966 jú-

niusában kellett volna átad-

ni rendeltetésének. Januárig 

azonban már felépült 4 da-

rab, egyenként 84 méter 

hosszú és 1008 négyzetmé-

ter alapterületű baromfiház. 

S a tsz igazgatósága úgy lát-

ta: nagy veszteség érné mind 

a közösséget, mind pedig a 
népgazdaságot, ha ezek a 6 

millió forintot képviselő 

épületek még másfél évig 

üresen, haszontalanul állná-

nak. S az ország legkülön-

bözőbb üzemeiből hetek alatt 

teremtették elő a szükséges 

fűtőberendezéseket, az elekt-

romos ömetetöket ós önita-

tókat. A Csongrád Megyei 

Építőipari Vállalat szakipa-

rosai pedig valóságos roham-

munkával felszerelték azokat. 

A szerelők javában dolgoz-

nak még, de már elkezdődött 

a termelés is. Két turnusban 

44 ezer naposcsibe érkezett 

Bábolnáról, s mint láttuk, 

jelentéktelen elhullási szá-

zalék mellett máris nagysze-

rűen fejlődnek. 

Az új telep teljes üzem-

behelyezésével évente a gaz-

daság mintegy negyedmillió 

másfél kilós körüli pecse-

nyecsirkét biztosít a szegedi 

fogyasztók és a megyei ba-

romfifeldolgozó üzemek szá-

Szegeden még másik két 

közös gazdaságban is egyre 

nagyobb sikerrel foglalkoz-

nak nagyüzemi csibenevelés-

sel. 

,csirkegyárában' 

százalékkal magasabb le-
gyen a termelékenység. 

60 ezer négyzetméter 
ponyva — takarékosságból 

Ez az éves terv. A mun-
kaverseny célkitűzései azon-
ban ennél nagyobb feladato-
kat jelölnek meg. Ezzel a 
plusszal akarnak hozzájárul-
ni népgazdaságunk 1965. évi 
tervének eredményes megva-
lósításához. A tervezett ter-
melékenység növekedésénél 
1—2 százalékkal magasabb 
emelkedést akarnak elérni. 
Az alapjövedelmezőségi 

szintre is ígérnek fél száza-
lékot. A termelékenység nö-
velésén túl csökkentik a 
közvetlen és közvetett anyag-
költséget. E vállalásuk ho-
gyanját rögzítették, a komp-
lex intézkedési tervben. Azt 
is célul tűzik ki, hogy min-
den negyedév utolsó hónap-
jának 24-ig teljesítik az ese-
dékes export kiszállítási kö-
telezettséget. Az egyébként 
megemelt exporttervet is 
túl kívánják teljesíteni, s a 
megtakarított fonalból 60 
ezer négyzetméter ponyvát 
gyártanak. A tervezettnél 
több export- és belföldi zsi-
neget, fonalat is adnak a 
népgazdaságnak. 

A munka verseny célkitű-
zései között szerepel a 
technológiai fegyelem meg-
szilárdítása, a fonalak minő-
ségének javítása. Csökkente-
ni akarják a minőségi hibá-
kat a szövödékben. s gon-
dolnak a munkás-egészség-
védelemre, a balesetek szá-
mának lényeges csökkenté-
sére is. 

Napról napra teljesíteni 
a tervet 

A vállalati pártbizottság s 
az igazgatói tanács együttes 
ülésén elfogadott és megvita-
tott éves tervet, a munkaver-
seny segítésére kidolgozott 
irányelveket a most követ-
kező hetekben megvitatják a 
vállalat minden gyáregysé-
gének dolgozóival, párt- és 
társadalmi szervezetek veze-
tőivel, aktivistáival, szocia-
lista brigádokkal, hogy a két 
vezető szerv együttes ülésén 
kialakult egységes állásfog-
lalás teremtődjön meg a 
munkahelyeken, a gépek 
mellett, s a közös erőfeszítés-
sel már az év elején napról 
napra, hétről hétre teljesít-
se tervét a Kenderfonó- és 
Szövőipari Vállalat. 

N. P. 

Külső segítséget csak az vállalatok vezetőinek gyak-

várhat, aki saját maga ran apróbb kérdésben is 
minden megtett az ügy ér- megkötik a kezét, s a mi-
dekében. Érdemes ezen el- nisztériumok olyan kérdé-
gondolkodni idei gazdasági sekben is maguknak tartót-
feladataink számbavételekor ták lenn a döntés jogát, 
és végrehajtásakor. Mert 

bár kétségtelen, általános-

ságban a terv nem tartal-

maz feszített mennyiségi elő-

irányzatokat, célkitűzéseink 

végrehajtása mégsem köny-

nyű. Hiszen a tervezett gaz-

dasági előrehaladást a tava-

lyinál nem több beruházás-

sal és alig több munkáslét-

számmal kell megvalósíta-

nunk. Nem is szólva arról, 

hogy külkereskedelmünk — 

amely bőven belefért volna 
a vállalati igazgató hatáskö-
rébe. Ezekben a bírálatokban 
kétségtelenül sok igazság 
volt. De az utóbbi toőben 
ezzel éppen ellentétes jelen-
ségek tapasztalhatók. A vál-
lalati igazgatók egy része 
nem számol a megváltozott 
helyzettel, nem él a kibő-
vült hatáskörrel, és olyan 
kis jelentőségű — néhány 
száz vagy ezer forintos — 
ügyekben is a minisztérium-
hoz fordul döntésért, mellyel 
tulajdonképpen még neki 

nemzetközi fizetési mérle- s e m szabadna foglalkoznia, 

günk javítása miatt az ipari hanem az illetékes beosz-

exportnak lényegesen gyor- tottjaira kellene bíznia. A 
, , , .. , , . döntéseknek és a felelősség-

sabban kell növekednie, n e R e z a z á t h á r í t á s a > a b e l „ 
mint a termelésnek és az s b erőforrások feltárásának 
importnak. háttérbe szorulása talán el-

. . . , fogadható volt akkor, ami-
A múltban szinte gyakor- k o f a z t g o n d o l t u k : a n é p _ 

lattá vált egyes vállalata- gazdaság tervszerű, arányos 

inknál, hogy a termelésnö- fejlődéséhez nem kell más, 

vekedést — csak több beru- m i n t e gy részletes, felülről 
. . . . .,, , , előírt terv, s a vállalatok-
hazassal, .lletve megnoveke- n a k n l n c s ' m á s f e l a d a t u k ) 

dett munkáslétszámmal, a m i n t e tervet végrehajtani, 
többletexportot növekvő im- A szocialista gazdaság 
porttal teljesítették. Ez az út 

hovatovább járhatatlanná 

vált. Az idei feladatok csak 

akkor oldhatók meg, ha a 

vállalatok maximálisan és 

öntevékenyen feltárják, s 

kihasználják belső erőforrá-

saikat, lehetőségeiket. 

Az öntevékenység fokozá-

sának fontos feltételét, a 

azonban bonyolult, szerte-
ágazó, változékony, s ennek 
fejlődését minden részleté-
ben előre látni aligha lehet. 
Minden útközben támadt 
problémával és azok megol-
dási lehetőségeivel még a 
leggondosabban elkészített 
terv sem számolhat, s éppen 
ezért — a tervek mellett — 
egyre nagyobb jelentőséget 
tulajdonítunk a közvetlen 
gazdasági kapcsolatoknak, a 

vezetőknek a ko- helyi lehetőségek és erőfor-
nagyobb önállósá- rások feltárásának, s moz-

vállalati 

rabbinál 

gát a közelmúltban kiadott a fe]eiősségvállalás, vala-
felsőszintú rendelkezések mint a belső tartalékok fel-

tárása azért nem választ-

gósításának. A döntések és 

biztosították. Például az új 

munkaügyi rendelkezések 

növelték a vállalatvezetők 

hatáskörét. Lehetővé vált. 

hogy a problémákat azon a 

nem 
ható el egymástól, mert az 

öntevékeny vállalati munká-

nak talán ez a legkönnyeb-

ben megoldható eleme, s 

lépcsőfokon döntsék el, ahol a z o k a vállalati vezetők, 

felmerülnek, s ahol azok he-

lyes elintézésének minden 

feltétele adva van. 

A nagyobb önállóság 

azonban nemcsak na-

gyobb hatáskört, de nagyobb 

felelősséget is jelent Olyan 

értelemben is, hogy a köz-

ponti határozatokban rögzí-

tett elveket miként váltják 

át a mindennapok gyakorla-

tává. Korábban sok panasz 

hangzott el amiatt, hogy a 

S/abó Mihr.lv ««'• egymaga 11 ezer csibe táplálásáról gondoskodik. 
Rövidesen azonban 44 ezer csibe etetéséhez is elegendő lesz egy 
műszakban Szabó Mihályné munkája . Ugyanis felszerelik a gomb-

nyomásra működő Onetető és önitató berendezéseket. 

Megjutalmazták 
a legjobb újítókat 

Újítási ankét a MÁV szegedi igazgatóságán 

Üjitási ankétot tartottak elbírálása, ügyintézése. A 
tegnap a MAV szegedi igaz- múlt évben függőben maradt 
gatósagának íanácsterméoen javaslatok közül az igazga-
a z igazgatóság területén dol- tóság egyes osztályain és 
gozó kiváló újítók, az önálló felügyeletük alá tartozó ön-
elbírálási joggal felruházott álló elbírálási joggal íelru-
szolgálati helyek vezetői, a házott szolgálati helyeket s z e 

szakszervezeti bizottságok összesen 84 elintézetlen ja-
mellett működő újítási és vaslat terheli, 
ésszerűsítési bizottságok 1965. évi feladattervekben 
munkatársai, az igazgatóság foglalt problémák megoldá-
osztályvezetői és újítási sára létrehozzák az újító és 
előadói részére. Az anké- célbrigádokat. A szocialista 
ton részt vett Sebes- brigádokat is mozgósítják az 
tyén János, a Vasutas Dolgo- újítási feladatok megolaásá-
zók Szakszervezetének mun- ra. Mivel az újítómozgalom 
katársa. legjobb propagandája a gyors 

Az igazgatóság dolgozóinak és szakszerű ügyintézés a leg-
az újítási mozgalomban el- nagyobb gondot a benyújtott 
ért eredményeiről Kiss Ká- javaslatok gyors elbírálására, 
roly, a MÁV szegedi igaz- a kísérleti idők pontos betar-
gatósagának helyettes veze- tdsára és az elfogadott ja-
tője számolt be. vaslatok gyors bevezetésére 

Az elmúlt 16 év alatt az fordítják. 
igazgatóság dolgozói 18 ezer Kiss Károly, miután vá-
590 újítási javaslatot nyúj- laszoll a vitában felmerült 
tottak be. Ebből 5043-at — problémákra, a múlt évben 
a benyújtott javaslatok 27,2 kitűnt újítóknak pénzjutal-
százalékát — fogadták el. m a t adott át Meg.iutalmaz-
1964 december 31-ig 5020 ja- ták Asztalos József rnérnö-
vaslatot vezettek be. A meg- köt. Baráth László főintézőt. 
valósult újítások, javaslatok Halmai János segédtisztet 
segítségével 33 millió 443 (Szentes), dr. Hankó Vilmos 
ezer forintot sikerült megta- tanácsost. Hortobágyi Ádám 
karitaniuk. Ezalatt az idő- műszaki felügyelőt (Békés-
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Az óriási gyári csarnoknak lűnö épületekben állandóan 28 fok a hőmérséklet, kitűnően érzik má-
sukat a kis „pehelyRombóook". 

szak alatt összesen í millió 
119 ezer 227 forint újítási dí-
jat fizettek ki. 

A múlt év eredményeinek 

vizsgálatánál kitűnt, hogy az 

év folyamán bizonyos mér-

tékben lassult 

csabo). Jenai Ferenc műveze-
tőt. Ková"S Pál újítási elő-
adói (Békéscsabai. lAnni 
Alaios műszaki főintézőt. 
M egyik Ferenc mérnököt 
Orvos Mátyás művezetői 
(Békéscsaba) és Temesvári 

a javaslatok oyuia műszaki főintézőt. 

akik ezzel sem élnek, még 

kevésbé képesek feltárni a 

nehezebben mozgósítható 

belső erőforrásokat, tartalé-

kokat. 

Üzemi tartalékok föltárá-

sának természetesen már a 

múltban is igen jelentős 

eredményei voltak. Ennek 

csupán az volt a szépséghi-

bája, hogy erre a vállala-

tokat igen gyakran valami-

lyen külső kényszer inspi-

rálta. Az egyik textilválla-

lat például a termelési fel-

adatainak bővüléséhez meg-

lehetősen magas beruházási 

keretet igényelt. A beruhá-

zási összeget meg is kap-

hatta volna, azonban kide-

rült: új üzemrész építésére 

nincs mód, mert a vállalat 

területén nincs erre hely. S 

csak miután a fejlesztésnek 

ez a külterjes módja meg-

feneklett, akkor ültek ösz-

a vállalatvezetők, hogy 

felkutassák a termelés bőví-

tésének olyan lehetőségét, 

amely az eredeti megoldás-

nál lényegesen olcsóbban 

produkálja ugyanazt az 

eredményt. 

V l n t hogv a népgazdaság 

" teherbíró képessége 

korlátozott, s ugyanakkor az 

üzemekben a „kapun belül" 

még igen sok tartalék lel-

hető fel, helyes lenne olyan 

munkamódszert kialakítani 

és állandósítani, hogy a 

vállalatok csak abban az 

esetben forduljanak a külső 

segítséghez, amikor már a 

saját lehetőségeiket valóban 

kimerítették. A „segíts ma-

gadon . . . " közmondást te-

hát közgazdasági nyelvre 

így lehetne „lefordítani": a 

vállalat fejlesztési érdeké-

ben „tedd meg saját erőd-

ből mindazt, amit megte-

hetsz és akkor — de csak 

akkor — joggal elvárhatod 

az állam segítségét is". 

GARAM JÓZSEF 
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