
Nem félkarú óriás már... 
Ipar nélkül félkarú óriás 

a nemzet — mondotta Kos-
•uth Lajos. S bár e szavak 
elhangzása óta egy évszázad 
telt el. a második világhá-
ború küsziibén Magyaror-
szág még rpindlg elmaradott 
agrár-ipari ország volt. 
1938-ban a nemzeti jövede-
lemnek csak 46 százaléka 
származott az iparból, s a 
magyar ipar termelése csak 
körülbelül egynegyedével 
volt több, mint 1913-ban. S 
ami kevés volt, annak te-
kintélyes részét is tönkre-
tette a háború. Amikor 1945 
májusában a Magyar Kom-
munista Párt konferenciája 
kiadta az ország újjáépítésé-
nek Jelszavát, az üzemek 
létszáma az elöző évinek 
egyharmadát sem érte el, s 
az Ipari termelés mennyisé-
ge az 1944-es szint egyötö-
de körül mozgott. 

Ipari ország 

A Szovjetunió sokoldalú 
segítségével, népünk áldoza-
tos munkájáva l ú j élet fa-
kadt a romokon. Az újjá-
építés befejezese óta, 1949— 
64 között a szocialista ipa-
rosítás polit ikája eredmé-
nyeként a magyar Ipar több, 
mint négy és félszeresére 
növelte termelését, 1938-hoz 
képest pedig termelése 
esaknem a hatszorosára nö-
vekedett. Annyi ez, mintha 
az 1938-as ipar mellett még 
öt ugyanakkora ipar látná 
el, az azóta mindössze 10 
százalékkal növekedett la-
kosságú országot. 

Ipari országgá vált ha-
zánk. Küzdelmes, nehéz 
évek munká jáva l jutottunk 
el idáig. A felszabadulás 
utáni első években Iparunk 
fejlesztésében elért Jelentős 
eredményeket az ötvenes 
évek első felében az egész 
gazdasági életre kiterjedő 
torzulás," ma jd a fejlődés 
megtorpanása követte. 

Nem a szocialista iparosí-
tás polit ikájában volt ak-
kor sem a h i ba Országunk 
gyors ütemű iparosítása elő-
rehaladásunk elengedhetet-
len feltétele vo l t A hiba 
a fejlesztés erőszakolt üte-
mében és belső arányaiban 
volt. E hibák azonban nem 
homályosíthatják el azt az 
óriási alkotó m u n k á t áldo-
zatkészséget, amit ezekben 
az években is dolgozó né-
pünk a szocialista ipar 
megteremtésében elvégzett 
és tanúsított 

Helyet 

gazdaságpolitika 
Az ellenforradalom után 

az MSZMP, felszámolva a 
korábbi időszak h ibá i t 
olyan gazdaságpolitikát dol-
gozott ki, s valósított meg, 
amely helyesen vette szám-
ba hazai adottságainkat és 
a nemzetközi munkamegosz-
tás követelményeit Iparunk 
fejlesztésében figyelembe 
vesszük, hogy a szocialista 
Iparosítás parancsolóan meg-
követeli a nehézipar elsődle-
ges fejlesztését de a szo-
cialista országok közösségé-
nek léte nem teszi szüksé-
gessé, hogy minden szocia-
lista ország a nehézipar min-
den ágát megteremtse. 
Ugyanakkor valamennyi or-

szág feladata, hogy maxi-
málisan törekedjék a hazai 
adottságok adta lehetőségek 
kihasználására, a gazdasá-
gosság fokozására, a munka 
termelékenységének a lehető 
legnagyobb mérvű növelé-
sére. Mindezt figyelembe 
véve célul tűztük iparunk 
belső szerkezetének további 
javítását. Elsősorban olyan 
iparágak fejlesztését szorgal-
mazzuk, amelyek a mi vi-
szonyaink között a leggaz-
daságosabban amelyek vi-
szonylag kevés anyagot 
használnak fel, s ugyanak-
kor kvalif ikált munkát igé-
nyelnek, termékeik korsze-
rűek és keresettek. 

Új iparágak 

A szocialista iparosítás 
polit ikája eredményeként 
két évtized alatt jelentősen 
megváltozott országunk gaz-
dasági térképe. Ü j ipari te-
lepülések jöttek 1 éti-e, ú j 
ipari üzemek százait raj-
zolta fel az alkotómunka e 
térképre. A vidék iparosítá-
sa eredményeként ú j iparvi-
dékek keletkeztek az or-
szág különböző tájain. Ha-
zánkban azelőtt nem ismert 
iparágakat hoztunk létre. 
Megszületett és nemzetközi 
tekintélyre tett szert a ma-
gyar autóbuszgyártás, go-
lyóscsapágy-gyártás, kifej-
lődött a f inommechanikai 
ipar, a szerszámgépgyái-tás, 
a régi hagyományokat to-
vább fejlesztve, erősödött a 
híradástechnikai ipar, a 
gyógyszeripar. Autóbuszaink, 
folyami tengerjáró hajóink, 
nagy pontosságú szerszámgé-
peink, az orvosi röntgen-
berendezések, különböző 
távközlési hálózatok, a vi-
lághírű magyar gyógysze-
rek, s könnyűiparunk, élel-
miszeriparunk. sok ország-
ban keresett termékel. 

Az ipar fejlődése eredmé-

nyeként nemcsak a munka-

nélküliséget, s a vele járó 

létbizonytalanságot száműz-

tük örökre az országunkból, 

de az ipari dolgozók szá-

mának növekedése alapve-

tő forrása volt az életszín-

vonal javulásának. 1938 óta 

megkétszereződött az ipar-

ban foglalkoztatottak száma 
és ez a szám ma már más-
fél millió. Ugyanekkor az 
építőiparban százezerről 
mintegy háromszázezerre 
nőtt a foglalkoztatottak szá-
ma. 

Ötszörösre növekszik 

Nagy utat tett meg a 
magyai- ipar az elmúlt két 
évtizedben és szélesek azok 
a távlatok, amelyek fejlődé-
se előtt állnak. A már el-
ért eredményekre, s a szo-
cialista országokkal való 
növekvő együttműködésre 
alapozva, 20 év alatt (1960 
—80 között) a párt VI I I . 
kongresszusán elfogadott 
irányelvek szerint mintegy 
ötszörösére növekszik majd 
Iparunk termelése. Adottsá-
gainknak megfelelően az 
iparon belül a jövőben is 
elsősorban a kevésbé nyers-
anyag- és energiaigényes 
ágazatokat fejlesztjük. Kü-
lönösen gyors fejlesztést 
irányzunk elő a vegyipar-
ban. A feldolgozó iparban 
elsősorban a korszerű tech-
nikán alapuló ágazatoké lesz 
a vezető szerep. Igy például 
a gépiparban, a híradástech-
nikai eszközök, műszerek, 
automatikák gyártása, a 
nagv pontosságú szerszám-
gépek előállítása, feldolgozó 
iparunk más ágai közül a 
hazai hagyományok, adott-
ságok felhasználásával 
ugyancsak az átlagosnál 
gyorsabban fejlődik majd a 
gyógyszeripar, a konzerv-
Ipar, s a ruházati Ipar. 

Hét végi pihenés, 
üdülés a Tisza partján 

Biztos alap 

Két évtized alatt évszáza-

dos elmaradottságot aligha 

lehetett behozni. A munka 

.termelékenységében, gyárt-

mányaink műszaki színvo-

nalában, a gyártási techno-

lógiában sokat kell még ten-

nünk, hogy minden tekintet-

ben felzárkózzunk a ná lunk 

ma még fejlettebb országok-

hoz. Ami t megtettünk, amit 

elértünk, azonban nem ke-

vés és biztos alapul szolgál 

a további előrehaladáshoz. 

Földes látván 

— Szívesen üdülünk, pi-
henünk Szegeden. Jövőre ls 
ide jövünk, hogy kétheti 
szabadságidőnket, kellemesen 
töltsük el. — Több ilyen és 
hasonló bejegyzés van a 
szegedi idegenforgalmi hiva-
tal vendégkönyvében. Vi-
szont mi szegediek, ha 
üdülni, pihenni vágyunk, 
leginkább üdülőhelyekre kí-
vánkozunk. Egyre többen 
vannak, Szegeden is, akik 
igénylik a kedvezményes 
szakszervezeti üdültetést. 

Tizenöt évvel ezelőtt, 1950-
ben csak 85 ezer szakszerve-
zeti tag üdülhetett. Az el-
múl t évben má r 212 ezer 
dolgozó és 41 ezer gyermek 
részesült szakszervezeti ked-
vezményes üdültetésben. Még 
az Ilyen mérvű növekedés 
sem bizonyult elégségesnek. 
Az igények rohamosan nő-
nek, és az emberek követe-
lik, teremtsünk több pihe-
nő, üdülő lehetőséget. 

Nincs elég hely 

A szakszervezetek ma is 
jelentős összeget fordítanak 
üdültetésre. 15 évvel ezelőtt 
évente 19 mi l l ió forint volt 
ez a költség tavaly már 
meghaladta a 176 mil l ió fo-
rintot Ilyen anyagi áldoza-
tok ellenére sem tudjuk ki-
elégíteni országosan és he-
lyileg sem az igényeket. 
Évekkel ezelőtt agitálni kel-
lett embereket hogy fogad-
ják el a szakszervezeti be-
utalókat, ma nincs elég hely. 
Emelkedett a szervezett dol-
gozók létszáma, és nőttek 
az igények. 

A Szakszervezetek Megyei 
Tanácsa felmérte a jelenlegi 
helyzetet és szorgalmazza a 
helyi és vállalati üdültetés 
fejlesztését mint a kedvez-
ményes üdültetés egyik for-
m á j á t Az ilyen üdültetés 
támogatása igen fontos szak-
szervezeti feladat A SZOT 
elnöksége tavaly december 
19-i ülésén hozott határoza-
ta kimondja: kedvezményes-
nek kell tekinteni minden 
olyan hivatali és vállalati 
üdültetést is, ahol az üdü-
lésben részt vevő dolgozó 
csak hozzájárul a ténylege-
sen felmerülő költségekhez. 

Figyelem! 
SZfekvé kéezletűnkból 

felajánljuk 
megvételre 

az alábbi gépekhez tartozó 
alkatrészeket, felszerelési 
clkltr-ket: 

Dumper 
Csepel igk. 
Tátra tgk. 
UT—M vontató 
nr—113 vontató 
E—308 kotró 
MB. kotró 
5/.—80-as 
jar—1.35 
p—l« Indító kismotor 
Skoda 4 SR. ós 
revób alkatrészek 
ekazl.|ak 
polvósrvapágyak 
r+avaráruk. 

EM 1. sz. lO l dmunká t Gé-
rostió vál la lat , Budapest. 

V , Vigyázó Foronc u. 3. sz. 
Megtekintheti): 
Budapest, rx . illatos u. 3. 
l letkóznap 8—13 óráig. 
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Egy magabiztos osztály 
Pályaválasztás a Dózsa György iskolában 

Cs«k helyzeténél, fekvésé-
nél fogva külső városrészi a 
Dózsa György Altalános Is-
kola, melynek hatósugara 
kiterjed Tarjántelepre, Csil-
lag térre, Felsővárosnak a 
Tisza-part felé eső terüle-
tére. Az eredmények azt bi-
zonyítják — ha csak a fél-
évi 3,4-es tanulmányi átla-
got vesszük alapul —, hogy 
a jóhírű oktatási intézmé-
nyek közé küzdötte fel ma-
gát az Iskola. Egyetlen osz-
tály, a most végző VI I I /A 
keresztmetszete is ezt tük-
rözi. A gyerekekkel külön is 
érdemes megismerkedni, 
akik túl vannak már á pá-
lyaválasztási izgalmakon. 
Most minden erőt a máso-
dik félévre fordítanak, hogy 
kl-ki az életben, a további 
tanulásban is jól vegye a 
startot. 

Sok szakmában... 
Árendás Jóska az apja 

szakmája. a kőmúvesség 
mellett döntött. A motorsze-
relő szakmát választotta Tö-
rök Karcsi, Dékány Lajos és 
Fábián Sanyi. Dékány Lajos 
meg ls indokolja, hogy a 
mesterség, a szaktudás meny-
nyire fontos az ő számára. 
Édesapja annak idején nem 
tanulhatott mesterséget, s 
ezt megérezte később a csa-
lád is. 

— Lesz viszont apámnak 
is szakmája hamarosan — 
mondja Lajos büszkén, s 
csak úgy csillog a szeme. — 
Több éve asztalos segédmun-
kás és kitanulta a szakmát. 
Pár hónap múlva leteszi a 
szakmunkásvizsgát,, s akkor 
az egész családnak jobb lesz, 
mert többet keres. 

Dudás Csabáéknál tizen 
vannak testvérek. Kell a csa-
ládnak az ő segítsége is. 
ezért nem tanul tovább, il-
leti e szobafestő és mázoló 
tanulónak szerződik. Szor-

galmával, tehetségével ha-
marosan a család erőssége 
lesz. 

Az osztályban két leendő 
szakácstanuló is van: Szöl-
lősi Sanyi és Szabó Béla. 

— Ezt szeretjük, ezt vá-
lasztjuk — mondják szinte 
egyszerre, de Sanyi piron-
kodva hozzáteszi: 

— No nem azért, mintha 
túlságosan szeretnénk a ha-
sunkat és torkosak lennénk... 

Lesznik Feri műszerész-
tanulónak szerződik egy jó-
kezű, jóhírű kisiparoshoz a 
Petőfi Sándor sugárútra. Tsti 
nulhatna tovább is, otthon 
bírnák anyagiakkal, hiszen 
az édesapja segédművezető. 
De Feri szakmát választott. 

Akik tovább tanulnak 

Az osztályból a középis-
kolákban továbbtanulni 
szándékozók is közel lesz-
nek az iparhoz. Kilencen a 
Tisza-parti ú j gimnázium-
ban akarnak tanulni az 
5+1-es tv-szerelő tagozaton. 
Köztük a 4.6-es tanulmányi 
átlagú Monostori Anti is. 

A gépipari technikumba 
hárman pályáznak az erő-
sebb eredményűek közül: a 
ki tűnő rendű, csupa szem-
füles, az osztály legkisebbje 
is. K u n f a l v i Zso l t . A z u t á n 

Tóth Sanyi, Kása Feri 4,8, 
illetve 4,6-es tanulmányi át-
laggal. A többiek más szak-
középiskolákba pályáznak. 

Tudásszomj 

Jókedélvű és magabiztos 
ez az osztály. Osztályfőnö-
kük, Szölösi Imréné csak a 
beszélgetés végén mondja, 
mennyire búszke fiaira. 
Kecskés Antal Igazgató is 
tanít az osztályban, s így 
vélekedik a VIII/A-ról: 

— Olyan nincs, hogy va-
lamiben is megnyugodnának, 

amit nem teljesen értenek. 
Sokszor kértek tőlem kü-
lön konzultációs órákat 
olyan. fizikai, matematikai 
kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek a tananyagban 
nem szerepelnek. A leg-
jobbak búvárkodásai termé-
szetesen magával ragadták a 
kevésbé szorgalmasokat ls. 

Most már érthető, miért 
nagy szégyen ebben az osz-
tályban, ha valaki elégte-
len osztályzatot szedett be 
egy-egy „rossz" napon. T. 
Sanyi és K. Tamás ilyen-
kor az egereket is megitat-
ja az osztály szemeláttára. 
A következő órán viszont 
dacosan javítani akarnak. 
Kassai Jóska is izgett-moz-
gott a padban, hogy mikép-
pen számol el otthon egy 
frissen beszedett elégtelen-
nel matematikából. 

Az iskola és n szülök 

kapcsolata 

Az igazgatótól tudom, hogy 
az osztátyfőnöknó szinte ba-
rátnője vólt mindegyik ta-
nítványa anyjának. Ez a 
közelség pedagógus és szü-
lő között elejét vette min- ] 
den olyan problémának, 
amely a gyereket visszavet-
hette volna tanulmányi fej-
lődésében. A közösségi ér-
zés ezért is fejlődhetett ki 
olyan mértékben az osztály-
ban. hogy amikor országjá-
ró kirándulásra mentek, a 
fiúk azokért a társaikért is 
befizették az útiköltséget, 
akik anyagi körülményeik 
miatt elestek volnR a kirán-
dulás örömeitől. 

S még mielőtt szétreb-
benne az osztály a tanul-
mányi év végén, ismét ki-
rándulnak közösen, ezúttal 
Börzsönybe. Aztán ki-ki ú j 
útra kel majd ősszel. 

L. F. I 

E határozat rögzíti azt is, 
hogy mind a szakszervezeti, 
mind a vállalati üdülőkbe 
való beutalás a szakszerve-
zeti bizottság joga. 

Csereüdültetés 
testvérvállalatokkal 

Csongrád megyében több-
nyire hét végi jellegű üdül-
tetés, illetve pihenés van a 
Tisza partján Szegeden, 
Mártélyon, Szentesen és 
Csongrádon, a Maros part-
ján pedig Makón. A Tisza-
parti úgynevezett Sárgán 
sok üdülőház épült az el-
mú l t években. Bár ezek 
többnyire ideiglenes jellegű 
épületek, és csak a hét végi 
vagy esetenkénti pihenést 
szolgálják. A kabinokban, 
víkendh^zakban levő fel-
szerelés általában megfelelő. 
Eredményesen fejlődött az 
üdülőtelep közművesítése ls. 
A telep fejlesztésében nagy 
szerepe volt a Tömörkény 
István üdülőtársaságnak, 
amely társadalmi összefo-
gással oldja meg feladatát. 
Munká já t segítik a szegedi 
üzemek, vállalatok és intéz-
mények is. 

Több szegedi vállalat, in-
tézmény haj landó a Sárgán 
levő üdülőjét bővíteni, s 
úgy berendezni, hogy ott al-
vásra is legyen lehetőség. 
Ilyen gondolat született már 
a közalkalmazottak, a texti-
les, az orvos-egészségügyi 
szakszervezethez tartozó 
intézményekben, s vállala-
toknál. Sőt, olyan törekvés 
is tapasztalható, hogy csere-
üdültetést bonyolítsanak le 
az ország más vidékén levő 
testvérvállalatokkal. 

A szegedi partfürdő ls 
szépen fejlődött az utóbbi 
esztendőkben. A városi ta-
nács, illetve a Szegedi Für-
dők és Hőforrás Vállalat je-
lentős összeget ruházott be. 
Több szegedi üzem is léte-
sített vagy bérelt öltözőt, 
kabint, sőt a vállalatok egy 
része ál landó jellegű hét vé-
gi pihenésre is alkalmas 
üdülőházat Igyekszik épí-
teni. A partfürdő sokkal al-
kalmasabb a tömegsporto-
lásra, m in t a Tisza szegedi 
szakaszán bármilyen üdülő-
telep. A Szakszervezetek 
Megyei Tanácsa, a szakmák 
megyei bizottságai és a 
sportbizottságok ezért az ed-
diginél jobban segítik ma jd 
a sportolási lehetőségek ki-
alakítását a partfürdőn. 

A mártélyi üdülők 
A Tisza menti üdülőtele-

pek közül igen jelentős és 
figyelemre méltó a mártélyi 

telep. Ez igen alkalma6 hét 
végi és helyi jellegű üdülte-
tésre. Az utóbbi időben né-
hány hódmezővásárhelyi 
vállalat több turnusban 
üdülteti itt uolgozóit. Sze-
gedi vállalatnak is van már 
üdülője, többek között az 
erdőgazdaságnak és a Csong-
rád megyei tanácsnak ls. 

A Szakszervezetek Csong-
rád Megyei Tanácsának El-
nöksége a közelmúltban fog-
lalkozott a Tisza menti üdü-
lőtelepek helyzetével, prob-
lémáival. Helyesnek tartja, 
hogy tovább fejlesszék pél-
dául a mártélyi telepet, hogy 
a nyári idényben általában 
160—180 ember üdülhessen 
Mártélyon, hét végén pedig 
több százan vehessék igény-
be a fürdési lehetőséget. 
Mártélyon is tovább lehet 
fejleszteni a sportolási és 
szórakozási lehetőséget is. 

A Tisza partján még Szen-
tesen és Csongrádon van hét 
végi pihenésre lehetőség. Az 
Itteni adottságokat még ko-
rántsem merítették ki. Ma-
kón a Maros pari ján is csak 
kezdeti lépésekei tettek a le-
hetőségek kiaknázására. 

Szobákat bérelnek 

A szegedi vállalatok, in-
tézmények az ország külön-
böző területein is szerveznek 
üdültetést. A József Att i la 
Tudományegyetem a Szabad-
ság-hegyen 132 felnőttet és 
54 gyermeket üdültetett, Sió-
fokon 52 felnőtt és 18 gyer-
mek, Balatonalmádin 25 
felnőtt, >10 gyermek üdülhe-
tett. A társegyetemekkel le-
bonyolított csereüdültetésben 
56 család pihenhetett az or-
szág különböző vidékein. Az 
ilyen üdültetés is jelentős 
anyagi terhet jelent a vál-
lalatoknak, intézményeknek. 
A Szegedi Ruhagyár például 
1964-ben 240 felnőttet, 40 
gyermeket részesített válla-
lati üdültetésben, s erre kö-
zel 50 ezer forintot kö l töt t 

Még nincs teljes áttekln-
tési lehetőség arról, hogy 
vállalataink az idén miként 
bővítik a helyi, illetve sa-
ját üdültetési lehetőségeiket, 
hol bérelnek szobát, vi l lát 
saját üdültetés céljaira. De 
az már biztos, hogy általá-
ban több szobát bérelnek a 
Balaton partján, vagy a he-
gyes vidékeken. Sőt. olyan 
vállalat ls van, mint a 
Csongrád Megyei Építőipari 
Vá l la la t amely üdülőt is 
vásárol a Balaton mel let t 
Ezzel is elősegítik a meg-
növekedett igények jobb ki-
elégítését. 

Költöztetik a halakat 
a tógazdaságban 

Mesterségesen keltetik az Ivadékokat 

A Szegedi Tógazdaság 
üzemegységeiben megkezdő-
dött a nagy tavaszi munka: 
lehalásszák a teleltető me-
dencéket és a nagy tavakba 
telepítik át az ál lományt. 
Mintegy harmincöt-negyven 
vago nhal hagyja most el 
téli szállását. A pontyokat 
egyenként válogatják át, 
hogy csak egészséges példá-
nyok kerüljenek továbbte-
nyésztésre. Megelőző védő-
oltásként klorocid injekciót 
kapnak a halak és a na-
gyobb ivadékok, fél, illetve 
egy köbcentis adagot. A 
mostani enyhe tél nem oko-
zott veszteséget a gazdaság-
nak. a tavakat csak rövid 
ideig borította vastag jég-
páncél. A kitavaszodás sem 
késett és már a takarmá-
nyozást is megkezdhették. 

A tavaly létrehozott kor-
szerű ikrakeltető ház is be-
népesült, a legnagyobb, a 
legfejlettebb anyapontyokat 
vitték ide. Egy ötkilós pél-
dánytól félmillió ikrát tud-
nak lefejni egyszerre. A kel-
tető ládákban növényzeten, 
fűzfaágakon telepednek meg 
az Ikrák és kelés után tíz 
napig hagyják erősödni az 
i vadékokat. A mesterséges 
keltetésre azért van szükség, 
mert a tavakban — a víz 
hőmérsékletének ál landó in-
gadozása miatt — rendkí-
l ú l alacsony a megmaradási 

arány. Rövidesen hozzáfog-
nak előnevelő tavak készí-
téséhez, mert — amint meg-
figyelték — a nagy vizekben 
a hullámverések miatt a 
gyenge Ivadékok közül na-
gyon sok elpusztul. A kisebb, 
védett helyeken addig tart-
ják őket, amig körülbelül 
egy dekásakra fejlődnek, s 
csak utána helyezik át a 
nagy tavakba. Az első idény 
mesterséges ivadékelőállítá-
si tapasztalatai szerint a 
..múpontyok'' a várakozás-
nak megfelelően szépen fej-
lődtek. 

Asztalosipari 
kéziszerszámokat 

vásárol az Iparitanuló-inté-
tat. Ajánlat i .kat Tolbuhin 
sgt. 81 sz. alá kér jük. 

4691 

Száraz fa-
fürészqor 

bármely mennyiségben kap-
ható, Üjszeged! Ládagyár-
ban. x. K. 61. 
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