
Megkezdődött a VIT-mtíszak | A szó nem elég 
Szeged üzemeiben 

A textilművek KISZ-fiataljai a közelmúltban felhí-
vással fordultak a város többi üzemének KISZ-istáihoz. 
Arra kértek őket, hogy csatlakozzanak ahhoz a munka-
versenyhez, melyet a IX. Világifiúsági Találkozó tisz-
teletére kezdeményeztek. A világ ifjúságának közös har-
cát a békéért, a haladásért a mi körülményeink között 
nyilvánvalóan a pontosabb, jobb munkával "támogathat-
juk leginkább. Érthető tehát, hogy az ifjúmunkások 
mindenütt helyesléssel fogadták a kezdeményezést és a 
minőség megjavítása, a ter melékenység növelése, a mun-
kafegyelem megszilárdítása jegyében munkaversenvt hir-
dettek. Ezekben a napokban kezdődik tehát a VIT-mű-
szak Szeged üzemeiben. 

Textilművek 
A szegedi 

textilművek-
ben a felsza- ményt elért fiatalok 

badulási munka verseny nagy hirdetőtáblára kerül 
egészébe szerves részként 
kapcsolódik az ú j versen-
gés. A második negyedév-
ben a fonó üzemrész mun-
kaversenyre hívta ki a szö-
vő g> ói-részleget. A VIT-
műszak most fokozott len-
dületet ad ennek a kettős 
versenynek. A brigádfel-
ajánlások listáján szerepel a 
minőség javítása, a terme-
lékenység növelése, a több 
társadalmi munkaóra épp-
úgy, mint a gyenge terme-
lőkkel való elméleti és gya-
korlati foglalkozás, a jó bri-
gádszellem kialakítása és az 
exportcikkek feletti védnök-
ségvállalás. 

részértékeléseket terveznek. 
A két hét alatt legjobb ered-

neve 
majd, 

az egyes napok legjobbjai-
nak zenés köszöntőt küld® 
nek. 

A VIT-mü-

és a Beke utcai iskolaépít-
kezés tanulócsoportjai vál-
lalták a munkaidő minél 
jobb kihasználását és a le-
hető legjobb minőségű mun-
ka elérését is. A versenyhez 
rövidesen csatlakoznak az 
Ogyessza-lakótelep ipari ta-
nulói, valamint a villany-
szerelők egyik brigádja is. 
Az értékelést hetenként el-
lenőrzőfüzetben végzi el egy 
bizottság, s a VIT-műszak 
végén a legkiemelkedőbb 
eredményt elérő csapatot és 
a legjobb ifjúmunkásokat 
meg j u t almazzák. 

Cipőgyár 

Kendergyár szak 
ben 

jegye-
dolgoz-

é s Sző-

Ruhagyár 
A ruhagyár-

ban már fog-
lalkoztak a 

VIT-műszak szervezésének 
gondolatával, amikor meg-
kapták a textiles fiatalok 
felhívását, és rövidesen ők is 
VIT-műszakban dolgoznak. 
Három fő célkitűzésük a ter-
melékenység emelése, a mi-
nőségjavítás és a munkafe-
gyelem megszilárdítása. Most 
dolgozzák ki az értékelés 
feltételeit, s mivel hosszabb 
időről van szó. kéthetenként 

nak a Kenderfonó-
vőipari Vállalat három üze-
mében. a szegedi, az újsze-
gedi kenderben és a juta-
árugyárban is. A jelenleg 
folyó szervezés arra irányul, 
hogy a fiatalok éves válla-
lásaik teljesítésén túl jobb 
munkával, minőségjavítással 
tegyenek hitet a Világifjú-
sági Találkozó eszméje mel-
lett. A versengő brigádokat 
a hónap végén értékelik. 

A ?. építő-
munkások kö-
zül különös-

ipari tanulók 

Építőipar 

Eddig hat 
brigád irat-
kozott fel a 

VIT-műszakban részt vevő 
munkacsapatok listájára a 
Minőségi Cipőgyár szegedi 
gyáregységében: a tűzöde 
Vörös Csillag, Ságvári End-
re. Béke és Március 21., az 
aljakészítő. Dobó Katica, va-
lamint a külső üzem Nyiko-
lajev nevét viselő csákózó-
brigádja. Különösképpen a 
10-es számú tűzödei üzem-
részben nagy jelentőségű a 
VIT-műszak a munkaver-
seny szempontjából, mivel 
itt célul tűzték ki a szocia-
lista üzemrész cím elnyeré-
sét is. A négy tűzödei bri-
gád közül három már két-
szeres birtokosa a szocia-
lista címnek, de a negyedik-
nek eddig még nem sike-
rült felzárkózni. Talán most 
majd kellő lendületet gyűjt-

A pártélet elevensege. a amellyel 

párttagok aktivitása tagsága a feladatokhoz hoz-
beri t e T é k S s t h e z ' h a s o ® A számtalan jobbnái 
lóan — nem valamiféle egy- jobb javaslat, a hibakkai 
szinten mozgó jelenség. Fo- szembeni bátor fellépés, az 
lyamatát az időszakos fel- elvtársi bíráló léékor ezer-
lendülések, néha visszaesé- n y . k i í e j e z 6 c i é s e m i n d . m i n d 
sek jellemzik. A pártmunka 
színvonalát, mint magasabb-
rendű emberi tevékenységet, 
alapvetően a célok világos 
felismerése, a párt tagjainak 
tudatos cselekvése és a szer-
vezettség foka szabályozza. 
Az okok megjelölése azon-
ban nem lenne reális, ha 
figyelmen kívül hagynánk 
azokat a külső hatásokat, 
amelyek akár objektív, akár 

alapszervezeteink azokat mérlegelni és hasz-
nosítani kell. Még kevésbé 
lenne helyes, ha ezek után 
a szívesen felszólaló elvtár-
sak elnémulnának. Az a cél-
ja inkább e soroknak- hogy 
arra ösztönözzenek: a sza-
vak mellett mindenkinél 
mutatkozzanak a tettek is 
Aki szót emel. vegye ki a 
részét a munkából is! A kol-
lektív vezetés alapvető ele-
meihez tartozik a végrehaj-
tásban való aktív részvétel 
is. A kollektív vezetés a 

párttagságunk párt demokratizmusa, a jo-

perdöntő bizonyítéka ennek 
az egészséges fellendülésnek. 
A pártélet különféle tanács-
kozásai valóban a kollektív-
vezetés fórumaivá váltak. 
Pártéletünk, 
eszmei fejlődése, a célok tu-
datos ismeretéből fakadó fe-
lelősségérzete a demokratiz-
mus éltető légkörében bát-
rabbá teszi a nyelvet, célra-

,, , , . . . törőbbé a gyakorlatot, ö r -
szubiektív tenyezokkent erik , , . . . . . J „ vendetesen növekszik azok-
a n a r l t a p m i t K k ü l s ő o k o k 

képpen az 
érezték magukhoz közelálló-
nak a VIT tiszteletére indí-
tott műszakot a Csongrád h e t nek a kifutáshoz. Mivel 
Megyei Építőipari Vállalat-
nál. Bái 
felének 
csak elő, mégis vállalták a 

ex-_ cipőgyár elsősorban 
szamukra a norma portra dolgozik. érthető, 

teljesiteset írjak h o g y a VIT-műszak célja is 
elsősorban a kivitelre kerülő 
cikkek minőségének megja-
vítása. az úgynevezett biz-
tonsági százalék csökkentése. 

harmadévesek, hogy a ter-
vet 75 százalékra teljesítik. 
Ezenkívül az Oskola, a Jó-
sika utcai lakóház-építkezés 
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Lengyel, csehszlovák, 
NDK megrendelések 

a párt tagjait. E külső okok 
hatását azonban jelentős 
mértékben csökkenteni 1® 
het a tudati színvonal növe-
lésével, az ismeretek bővíté-
sével. Mindebből következik, 
hogy a pártéletben is a meg-
határozó és befolyásoló té-
nyezők hatására mutatkozik 
az „apály és dagály" perio-
dikus folyamata, még akkoi-
is, ha a két szélső határ kö-
zött nem nagy a távolság. 

A pártvezetés mindenkor 
alapvető feladatának tekin-
tette és tekinti ezután is, 
hogy magas fokon tartsa a 
párt tagjainak ativitását a 
feladatok teljesítésének fo-
lyamatában. A szocializmus 
teljes felépítésének idősza-
kában, amikor a feladatok 
egyre bonyolultabbá válnak, 
a pártmunka egyik fő terü-
letévé válik a tudati alap 
erősítése, minőségi változása. 
Ebben az időszakban azon-
ban az eszmei-politikai ne-
velés is nehezebb, mivel a 
célok megértése, tudatos fel-
ismerése átgondoltabb, hosz-
szabb időt igénylő munkát 
tételez fel. Éppen az elmúlt 
két-három esztendő gyakor-
lata bizonyítja, hogy ez 
mennyire így van. Az ú j fel-
adatok megismertetése igen 
sok energiát, türelmet igé-
nyelt, de nem volt ered-
ménytelen. A most magunk 
mögött hagyott hónapok 
gyakorlata a pártélet meg-

nak a száma, akik nem men 
nek el szótlanul a hibák 
mellett, szóvá teszik a rossz 
munkát személyre való t® 
kintet. nélkül. Ugyanakkor 
teljes joggal tartanak igényt, 
arra is, hogy a feladatok 
kijelölésénél, a döntések 
meghozatalánál meghallgas-
sák és hasznosítsák taná-
csaikat. Ezek a törekvések a 
pezsgő pártélet legjobb pél-
dái. aminek csak örülh® 
tünk. Különösen örvendetes, 
hogy a vita mellett az ese-
tek túlnyomó többségében 
nagyfokú aktivitás jelentke-
zik a megvalósításban is. A 
szavak és tettek tehát har-
móniába olvadnak össze és 
járulnak hozzá eredménye-
ink gazdagításához. 

égsem lennénk tárgyi-
lagosak és még ke-
vésbé használnánk 

ügyünknek, ha nem tennénk 
szóvá azokat a negatív je-
lenségeket, amelyek ezt a 
progresszív folyamatot kísé-
rik. Azoknak a — szeren-
csére kis számú — párt ta-
goknak gyakorlatát kell bí-
rálat tárgyává tenni, akik-
nél a szavak és a tettek el-
válnak egymástól. Egyes 
alapszervezeteink fórumain 
tapasztalhattuk, hogy akad-
nak elvtársak, akik a kol-
lektív vezetés elvét, a de-
mokratizmust rosszul értel-
mezik. Náluk a kollektivi-
tás csak addig terjed, amíg 
vitatkozni kell. A gyakor-
lati végrehajtásban, a mun-
kában már elfelejtik e fon-
tos elvet. Náluk a demokra-

M 

élénkülését, párttagságunk tizmu s csak annyit jelent. 
aktivitásának fokozódását bi-
zonyítja. Bizonyítanak e 
tény mellett a kisebb hibák 
ellenére is igen jelentős 
eredmények, melyeket a szo-
cialista építőmunkában elér-
tünk. Ezekben párttagjaink 

hogy bírálnak, okos tanácso-
kat osztogatnak, de hiányzik 
az önkritikusság, méginkább 
a végrehajtásban való rész-
vétel. Szókincsükben gyak-
ran szerepel, hogy „az elv-
társak hibája", a „vezetőség 
rossz munkája". Az viszont 
már ismeretlen számukra. 

példamutató munkájának hogy a „mi hibánk", tehát 
nem kis része van. Bizonyít 
a pezsgő pártélet, a taggyű-
lések átforrósodott vitái, az 
a nagyfokú felelősségérzet, 

A könnyűipari pavilonban nagy helyet foglal el. impo-
záns látványt nyújt a Kenderfonó- és Szövőipari Vál-
lalat áruinak a bemutatója. A vállalat hagyományos 
termékei, a szőnyeg, a ponyva, s a hálóféleségek mellett 
megtalálhatók a nagy érdeklődésre számot tartó ú j ké-
szítmények. A nylon polipropilén összetételű nyomószö-
vet. a polipropilén vegyi és gyógyszerszűrö szövet, amely-
teljesen vegyszerálló, a nylon tartalmú tetszetős táska-
vásznak. A kép középső részén látható tábla hirdeti, 

hogyan fejlődött hazánk kenderáru-termelése 

A könnyűipari pavilonban Dr. Fritz Bock, az Oszt-
dr. Móré András, a Köny- rák Köztársaság kereskedel-
nyűipari Minisztérium főosz- mi és újjáépítési miniszte-
tályvezetője elmondotta, 
hogy egyetlen olyan termé-
ket sem állítottak ki, amely 
még kísérleti darab lenne és 
ne tudnák kisebb-nagyobb 
sorozatban gyártani. A 
Szombathelyi Cipőgyár leg-
szebb termékéből, az anili-
nes kikészítésű marhabőr 
férficipőből 64 000 párat ren-
delt p kereskedelem. A ra-
gasztott galléros ingből is 
még cz évben egymillió ké-
szül. A domborszövésű frot-
tír anyagra a külkereskede-
lemtől négyszázezerre, a bel-
kereskedelmtől százezer 
négyzetméterre kapott meg-
rendelést az ipar. A szövés 
nélküli malipol frottírból 
négyszázezer négyzetmétert 
kötöttek le. A rövidáru-
iparnak mind a 42 bemu-
tatott terméke nagy sorozat-
ban készül. 

re szombaton délelőtt Ba-
ezoni Jenő külkereskedelmi 
miniszterhelyettes társaságá-
ban megtekintette a köny-
nyűipari pavilont, a kohó-
és gépipar, a híradástechni-
ka. a szövetkezeti és a há-
ziipar termékeit. 

* 

A szerszámgépipari pavi-
lonban Csehszlovákia a már 
korábban rendelt gépeken 
kívül 1 200 000 rubel értékű 
szerszámgépet, elsősorban 
marógépet kötött le 1966-ra. 
Lengyel külkereskedelmi 
megbízottak 500 000 rubel 
értékű gépek vásárlásóról 
írtak alá szei-ződést, az 
NDK-megbízottak majdnem 
600 000 rubelért rendeltek 
különféle Radpál-fúrókat, 
esztergapadokat és egyéb 
szersz ámgépeket. 

Á költség elenyésző, 
a haszon sokszoros 

Védekezés a cseressnyelegy ellen 
A magyar cseresznye a rajzás még mindig tart. A 

legjobb ízű a világon, ért- rajzó legyek ellen tojáslera-

az én hibám is —, a „mi 
munkánk", tehát az én mun-
kám is. Az effaj ta felfogás 
nem ismeri az „én" és ..mi-
enk" fogalmát. Azt mutat ja 
az ilyen állásfoglalás, mint-
ha hangoztatója mindenkitől 
független bírónak tekintené munkában, hanem az esz-

gok és kötelességek harmo-
nikus együttesében válik 
eleven alkotó erővé. A hi-
bák bátor bírálata előrevisz. 
tehát szükség is van rá, d j 
senki ne feledje, hogy a hi-
báért — kövesse azt el sze-
mély szerint bárki — az 
egyén mellett a kollektíva 
többi tagja is felelős. A kol-
lektív bölcsesség mindenkor 
keresi a mások hibájának 
vizsgálata során a saját hi-
báját is. 

A kollektív tanácskozások 
ereje a feladatok meghatá-
rozásában a fejlődés alap-
vető feltétele, motorja. A ta-
nácsok, ötletek, módszerek 
elmondása és az ezekről fo-
lyó vita nagy jelentőségű, 
előrevivő, de a leggazdagabb 
gondolat, a legkézenfekvőbb 
javaslat is papíron marad, 
ha nem követi azokat az al-
kotó tett. A legjobb felké-
szültségű elvtársak munká-
jának értékét is leszállítja, 
ha csak szavakban kíván 
hozzájárulni a kollektíva 
előtt álló feladatok megva 
lósításához. Az ilyesfajta fel-
fogás eredményezi: egyes 
szavakban aktív elvtársak 
igen szerényen, a hátsó ser 
ban foglalnak helyet, ami 
kor a munka kiosztására ke-
rül sor. hogy abból lehető-
leg kevés, vagy egyáltalán 
ne jusson számukra. 

Ma mór az emberek meg-
ítélésében az a döntő, hogy 
mit tett és mit tesz, s tevé-
kenységével mennyire viszi 
előre az ügyet. Ma már nem 
elegendők a „szép" felszóla-
lások, az „okos tanácsok", a 
kívülállók módjára való bi-
rálgatás. ha nem követik azt 
a hétköznapok tettei. Az é r . 
tékmérő nem az, hogy mit 
mondtál, hanem az: mit tet-
tél, elvtárs. 

A szocialista építőmun-
kában elénk tornyo-
suló feladatok meg-

oldása egyre inkább felté-
telezi az okosabb, átgondol-
tabb munkát. Feltételezi 
ugyanakkor azt is, hogy 
mindenki tegye meg a ma-
gáét azon a helyen, ahova 
társadalmunk állította. A 
kommunisták feladatai még 
ennél is nagyobbak. Nekünk 
nemcsak a szocialista épitö-

hetően fontos exportcikkünk 
A csereszn}'ében található 
apró kukacok, helyesebben 
nyüvek évente össztermé-
sünk 40—90 százalékát fer-
tőzik meg, s rontják le a 
gyümölcs minőségét. Csak 
a múlt évben Csongrád me-
gye 44 vagon terméséből 
mindössze 20 vagon cse-
resznye érte el az export-
minőséget. 

Szeged és vidékén a házi-
kertekben is kötelező a vé-
dekezés. A mulasztókat sza-
bálysértés címén feljelentik 
és indokolt esetben 3 ezer 
forintig terjedő pénzbírság-
gal sújthatják. Aki nem véd-
te eddig a termését, még pó-
tolhatja a mulasztását, ha 
nem késlekedik. A lassú ki-
tavaszodás miatt a cseresz-
nyelégy tömegesen csak má-
jus utolján jelent meg A 

kás előtt a leghatásosabb. 
Házi kertekben való véd® 

kezéshez 100 liter vízbe 30 
dekagramm Hungária DL— 
40 vegyszert tegyünk. Per-
mit-ből 50 dekagrammot és 
Hungária L—2-ből pedig 1 
kilogrammot kell 100 liter 
vízben elkeverni. Az elké-
szített permetléből egy ter-
mő faegységre 15 litert kell 
kilocsolni. A kései érésű 
cseresznyénél a permetezést 
egy-két alkalommal meg 
kell ismételni. 

A permetezéssel járó ki-
adások minimálisak. Egy ter-
mőfa egységre Hungária DL 
—40-ből csupán 2 forint jut 
Nem kerül többe a másik 
két említett vegyszer sem. A 
haszon viszont többszörös. 

Deák Attila, 
megyei növényvédelmi 

felügyelő 

magát, akinek nincs más dol-
ga, minthogy a pártszerv® 
zet „lelkiismereteként" ki-
ossza mindenkinek, ami jár. 

Távol álljon azért az 
efféle kritika pozitív 
vonásait is tagadni. 

Hiszen még az ilyen felszó-
lalósoknak is legtöbbször 
megvan a racionális magva, 
a szóvá tett problémák gyak-
ran valóban fennállnak. Az 
ilyen jelzésekre minden 
esetben fel kell figyelni, 

mei harcban i s példát kell 
mutatnunk. Van tehát bő-
ven tennivaló! Ezek nem-
csak okos fejeket, de tettre 
kész kezeket, alkotó, gya-
korlati munkát is követel-
nek. Éppen ezért szükséges, 
hogy pártunk minden tag-
jának aktív közreműködésé-
ben kerüljenek összhangba 
a szavak és a tettek. 

TÖRKÖLY FERENC, 
az MSZMP Szeged városi 

bizottságának osztály-
vezetője 

KGST-ülés Kijevben 
Kijevben befejeződött a 

KGST deviza és pénzügyi 
kérdésekkel foglalkozó ál-
landó bizottságának ülése. 

A bizottság megtárgyalta 
a KGST-országok átváltási 
rubelben történő sokoldalú 
elszámolási rendszerének t® 
vábbi tökéletesítésével ösz-

mi és gazdasági kapcsola-
tokban. 

A hasznos együttműködés, 
a barátság és az egyetértés 
szellemében lefolyt ülésen 
Bulgária. Csehszlovákia, Ju-
goszlávia, Lengyelország. 
Magyarország, Mongólia, a 
Német Demokratikus Köz-

szefüggő kérdéseket. Foglal- tánsasög, Románia, valamint 
kozott továbbá azzal a prob- a Szovjetunió küldöttsége és 
lámával, miként lehetne al- a Vietnami Demokratikus 
kai mázni ezt a rendszert a Köztársaság, a Kínai Nép-
KGST-hez nem tartozó or- köztársaság és Kuba meg-
szágokkal való kereskedel- figyelői vettek részt. (MTI) 
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