
Közéletünk A riS2án elősz5r— ' 
hírei Tengerjáró ha jók érkezését| Őszinte számvetés 

Apró Antal, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese szer-
dán fogadta Pierre Róbert 
Sundreau-t , a f rancia Gör-
dülöanyagipari Szövetség el-
nökét és Hubert Rousselier-t, 
a Francia Országos Külke-
reskedelmi Hivatal elnökét. 

* 

Somogyi Miklós, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a SZOT elnöke szerdán 
Veszprém megyébe látoga-
tott, ahol a megye vezetői-
vel politikai, gazdasági és 
kulturál is kérdésekről tár-
gyalt a megyei pártbizottsá-
gon. 

várják Szegedre 
Szenzációnak is beillő hír 

jutot t a Dél-Magyarország 
szerkesztőségének tudomásá-
ra. Ké t nappal ezelőtt, a 
Közleicedés- és Postaügyi Mi-
nisztérium Hajózási Főosztá-
lyának vezető szakemberei 
já r tak a városban, abból a 
célból, hogy megvizsgálják: 
milyen a lehetőség a Tiszán, 
pontosabban Szegednél ten-
ger já ró ha jók fogadására A 
Duna rendkívül magas vízál-
lása miat t ugyanis a hidak 

Á műszaki ifjú gárda 
mozgalma 

Az ipari üzemekben, a 
közlekedésben és a kereske-
delemben széles körben ter-
jed a „Szakma I f j ú Mestere" 
mozgalom s nagymértékben 
elősegíti az i f júmunkások 
szakmai továbbképzését E 
mozgalom tapasztalatai alap-
ján a „Fiatal Műszakiak és 
Közgazdászok Tanácsa" szer-
vezésében fiatal mérnökök, 
közgazdászok és technikusok 
versenymozgalma is kibonta-
kozott „Kiváló I f j ú Mérnök", 
fcKiváló I f j ú Közgazdász" és 
wKiváló I f j ú Technikus" cí-
mek elnyeréséért . A verseny, 
mely a szocialista munka-
verseny szerves részeként fo-
lyik, elsősorban a f iatal mű-
szakiak szakmai és politikai 
továbbképzését szolgálja. 

Az FMKT most szervezi a 
Kiváló I f j ú Technikus moz-
galmat a Szegedi Texti lmű-
vekben. Már most, a szerve-
zés s tádiumában is nagy az 
érdeklődés. Eddig harmincan 
jelentkeztek. L a j k ó Ferenc 
KISZ-t i tkár azonban ennél 
jóval többre számít, hiszen 
az „indulás" időpontja — jú-
i ius 1 — még messze van. 

A f iatal műszakiak mun-
k á j a az üzem főmérnöke ál-
ta l megszabott műszaki és 
technológiai feladatok meg-
oldása. Természetes hát. hogy 
e jövendő értékelő bizottság 
elnöke Szajbély Mihály, az 
üzem főmérnöke l e t t A bi-
zottság tagjai Herold István, 
a KISZ-bizottság FMKT-
termelési operatív részlegé-
viek elnöke és a szakszerveze-

ti bizottság műszaki feleiő-
se, Perényi Mihály. 

Ki lehet Kiváló I f j ú Tech-
nikus? A döntést három fel-
adatkör elbírálása a lapján 
hozza az értékelő bizottság. 
A versenyzőnek tevékenyen 
részt kell vennie az üzem 
termelékenységének emelésé-
ben, a termékek minőségének 
javí tásában, az önköltség 
csökkentésében. Az újítási , 
ésszerűsítési javaslatok be-
nyúj tása korszerű technoló-
giai e l járások bevezetése, 
más hasonló üzemek új í tá-
sainak, ésszerűsítéseinek át-
vétele a fe ladatok teljesíté-
sét jelenti. A második fel-
adatkör követelménye a 
szakmai tudás gyarapítása 
és á tadása másoknak. Ha a 
versenyző megfelelő fokú ok-
tatásban vesz részt, ha ide-
gen nyelvből szakszövegeket 
fordít , előadást tart , segíti az 
üzemben folyó szakmai okta-
tást, védnökséget vállal i f j ú -
sági brigád továbbképzése, a 
„szocialista" címért küzdő 
brigádok m u n k á j a fölött — 
teljesítette feladatát . A poli-
t ikai oktatásban való részvé-
tel a harmadik f e l a d a t Nö-
vel je politikai ismereteit, 
pár t - vagy KISZ-oktatásban 
előadóként, szemináriumi 
vezetőként dolgozzon. 

A követelmények tehát 
nem könnyűek, meg kell 
dolgozni a műszaki „ i f jú gár-
dának" a ki tüntető Kiváló 
I f j ú Technikus cím elnyeré-
séért. 

alat t nem tudnak el jutni Bu-
dapestre a magyar tenger járó 
hajók. Különösen az újvidéki 
hid és a Duna jelenlegi víz-
szintje közötti rész igen ala-
csony. 

A hajók viszont rakomány-
nyal terheltek és külföldi ki-
kötőben csupán egy nap vá-
rakozási idő is jelentős va-
luta-többletkiadást jelent. 
Éppen ezért született meg az 
a terv, hogy az áradási idő-
szakban Szegedre fussanak 
be a hajók. Titelig el tudnak 
jutni, s az ottani, ma jd a 
zsabjai és a zentai hidak alatt 
— a mérések szerint — elfér-
nek. így a Tisza jelenlegi 
vízállása lehetővé teszi a 
„tengeri hajózást", s a befu-
tást Szegedre. 

Nyolcvanhárom 
méteres 

Az új t ípusú Hazám ha jó öt 
éve készült. Pil lanatnyilag a 
Vaskapu alatt Turnu-Szeve-
rinben vesztegel. Közel-keleti 
országokból hoz á ru t : olaj-
pogácsát, gyapotot, dohányt. 
A rakománynak tehát miha-
marabb meg kell érkeznie, 
hogy sor kerülhessen az áruk 
kirakására. Nagy előnyt je-
lent, hogy a Híépilő Vállalat 
már tavaly óta Szegeden dol-
gozó munkásai , búvár ja i a 
régi vasúi híd roncsait jelen-
tős részben már kiemelték és 
így megszélesítették az úgy-
nevezett hajózóútnyílást. 
Még a szegedi híd alat t is át-
ju tha t a tenger járó ha jó és 
a Felső-Tiszaparton kötne ki. 
A Hazám egyébként 1300 
tonnás és 83 méter hosszú. 
Ilyen nagy hajó t még nem 

cipelt hátán az öreg szőke fo-
lyó. 

Uszályok 
segítségével 

Számos megoldásra váró 
körülményt kell még azon-
ban tisztázni és egyeztetni a 
hajózás és a külkereskedelmi 
vállalatok szakembereinek. 
A tárgyalások gyors ütemben 
folynak Budapesten. A ten-
ger já ró ha jó közvetlenül a 
par t mentén nem tud kiköt-
ni, a sa já t daru jáva l — a 
kinyúlási hossz miatt — nem 
lenne képes a par t ra rakni 
az árut . Ezért a Hídépítő 
Vállalat uszályok közbeikta-
tásával, két lépcsőben oldaná 
meg ezt a feladatot. 

Amennyiben sikerülnek a 
tárgyalások — és előrelátha-
tólag az ismertetet t terv a 
legjobb megoldás —. akkor a 
Hazám már a hét végén vagy 
a jövő hét elején megérkezik 
Szegedre. 

Tápén javítják 
Arról is szó van, hogy 

nemcsak rakodást, hanem a 
Hazám feltétlenül szükséges 
időszakos javítását is Szege-
den, a MAHART tápéi hajó-
javító telepén végeznék el. 
Mivel minden valószínűség 
szerint ezt a megoldást vá-
lasztják. a tápéi telep törté-
netében is először fordul elő 
tenger járó ha jó javítása. Sőt, 
előreláthatólag a Hazám-ot 
néhány nap múlva követi a 
városról elnevezett Szeged 
tenger járó ha jó is! 

Ezzel kapcsolatban már 
előre felvetődik két kérdés: 
a Korányi rakpar ton is ki-
köthetne a hajó, hogy a kö-
zelben lévő iparvágányt ki-
használják és közvetett mó-
don vasúti kocsikba rakod-
hatnának. 

Markovit* Tibor 

Katolikus és protestáns 
papok békegyűlése 

Szegeden tegnap délelőtt a Csongrád megyei római ka-
Hazafias Népfront Vörös- tolikus papok békegyűlést 
mar ty utcai székházában a tartot tak, a népfront megyei 

katolikus papi békebizottsá-
gának rendezésében. Dr. Su-

Megfe l e lően e lhe lyezkedhetnek 
a végzett d ip lomások 

Tájékoztató az i f j ú szakemberek munkába állításáról 
Az egyetemi, főiskolai 

Vizsgaidőszak után az idén 
mintegy 9500 fiatal diplomás 
kerül ki a felsőoktatási in-
tézmények nappali tagozatai-
ról. Az i f jú szakemberek 
munkábaál l í tásáról , elhe-
lyezkedési lehetőségeiről az 
Illetékesek a következő tá jé-
koztatást ad ták : A felmérés kapha tnak á l l á s t 
a lap ján megállapítható, hogy 
valamennyi idén Végző dip-
lomás tudásának, szakkép-
zettségének, képesítésének 
megfelelő munkakörhöz jut-
hat . 

— Pedagógusként az idei 
oktatási évben 2700 fiatal 
végez. Elhelyezésük előrelát-
hatólag zökkenőmentes lesz. 
Munkába ál l í tásuknál 

elsődleges szempont, hogy 
növeljük a vidéki, illetve 
körzeti iskolákban a szak-
tanárok számát. 

amelyek társadalmi ösztön- zatot az ú j általános or-
dí ja t adtak a diákoknak. vosi állásokra is. 

Az Építőipari és Közieke- Az i f j ú orvosok legnagyobb 
dési Műszaki Egyetem épí- százalékban — az eddigi 
(észmérnöki karáról az idén gyakorlatnak megfelelően — 
110 ú j mérnök kerül ki, s kórházban, vagy más gyógy-
többek között a megyei épí- intézetben kezdik meg két-
tőipari vállalatoknál, a vá- éves szakmai gyakorlatukat , 
rosépítési tervezőirodáknál Egy részük tudományos in-

tézetben szerzi meg a későb-
A Miskolci Nehézipari bi hivatásához szükséges gya-

Műszaki Egyetem bánya-, korlatot. Mivel az idén a s z ® 
kohó- és gépészmérnöki ka- kottnál több körzeti 
r ának nappali tagozatán 317-
en kap ják meg az idén dip-
lomájukat . 

Többségük a társadalmi 
ösztöndíjat nyúj tot t üzem-
hez, 

vállalathoz megy dolgozni, 
134 nem ösztöndíjjal tanul t 
leendő mérnök pedig 170 
hely között választhat . 

Az idén végző 250 fiatal 
jogász a 

orvosi 
állás vár betöltésre, valószí-
nűleg önkéntes jelentkezés 
a lapján Ide i rányí t ják a fia-
talok egy részét. A jelentke-
zőket előreláthatólag féléves 
kórházi gyakorlat u tán he-
lyezik ma jd el a körzetek-
ben. (MTI) 

lyok Béla prépost megnyi-
tója után Zala Tamás, a 
Magyar Nemzet külpolitikai 
szerkesztője tar tot t előadást 
a nemzetközi helyzetről, a 
véres vietnami események-
ről. Ezután a jelenlevők kö-
zül többen hozzászóltak a 
nemzetközi helyzet kérdései-
hez, s hangoztat ták a világ-
béke megőrzésének hatalmas 
jelentőségét. 

Tegnap délután ugyancsak 
Szegeden, a népfront szék-
házában a Csongrád megyei 
protestáns papok jöttek ösz-
sze békegyűlésre, amelyet a 
népfront megyei protestáns 
papi békebizottsága rende-
zett. Radnai Ferencné, a Ha-
zafias Népfront megyei t i t-
kárságának munkatársa 
mondott megnyitót, m a j d az 
időszerű nemzetközi kérdé-
sekről Zala Tamás újságíró 
számolt be. Ezután barát i 
beszélgetés, eszmecsere kö-
vetkezett, ma jd a békegyű-
lés Munkácsy György refor-
mátus esperes zárszavával 
fejeződött be. 

. : j í „ ,„.„„• _ . . „ jogasz a tanácsoknál, to-Az iden tovább javul a resz- A b á i e a 7 q á 2 ; i £ ? v i bírósági 
ben osztott, kis létszámú ál- v 3 b b a ' rézsagugyi, bírósági 
ta lános iskolák pedagógus el-
látottsága. Az alsó- és közép-
fokú tanintézetekben többhe-

és egyéb munkahelyeken he-
lyezkedhetnek el. 

A négy orvosegyetemet 
W H 876 ú j általános orvos. 147 
-•Itó tóTg., m C h e " e m b / r I fogorvos és 218 gyógyszerész ják kielegitem az igényeket , . v é 2 ^ J ® e t 
matematika-fizika, és orosz n a g y ] a e l A e g z u s o 

nyelvszakos tanárokból, vi-
szont 

a magyar és történelem-
szakosok száma a jelek 
szerint valamivel maga-
sabb. 

tnint ahány igénylés beérke-
zett. 

A Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetem . 
három karán az idén mintegy zése nagyrészt már lezajlott, 
370-en végeznek. Az elhelye- s ezekben a napokban í r ják 
zési bizottságoknak itt arány- ki a pályázatot az ú j fogor-
lag kevés dolguk lesz, mert vosi állások betöltésére. A 
a hallgatók többsége „ha- fiatalok zöme rendelőintéze-
zatér". azaz azokhoz az üze- tekbe és körzetekbe kerül, 
mekhez. vállalatokhoz kerül. Rövidesen ki í r ják a pályá-

igyekeznek abban a me-
gyében vagy városban el-
helyezni. ahonnan az 
egyetemre kerültek. 

Ez azonban nem vonatkozik 
az egyetemi városokra — az 
idevaló fiatalok nagy több-
sége másut t kezdi meg mun-
ká já t . 

A gyógyszerészek elhelye-

Kevesebb lesz az akta 
Feléra csökkentették a tanácsok mezőgazdasági 

jelentési kötelezettségét 
A Földművelésügyi Mi- fa lvakban vezetett áliat-

nisztérium t i tkársága a ta- egészségügyi nyilvántartások 
valyi és az idei évben több közül 14 bizonyult nélkülöz-
alkalommal vizsgálta a ta- hetőnek. A nagyarányú gyü-
nácsi mezőgazdasági szak- mölcs- ós szőlőtelepítések 
igazgatási szervek tevékeny- első szakaszának befejezté-
ségét. A legújabb vizsgálat vei ugyancsak feleslegessé 
során kiderült , hogy a je- vált többféle kimutatás , így 
lentések, nyilvántartások például azok, amelyekben a 
egy része ma m á r nem gesztenye- és diófák kivágá-
szükséges. Ezért a földmű- sára adott engedélyeket tar-
velésügyi miniszter most tották nyilván. Szükségtelen 
utasítást adott ki a felesi® a szőlő- és gyümölcstelepí-
ges jelentési és nyilvántartási tésre kijelölt községek nyil-
kötelezettségek megszünteté- vántar tása is, hiszen a nagy-
séről. üzemi ültetvények minden 

Az egyszerűsítés különösen írásos papírnál meggyőzőbb 
najgy könnyítést jelent a bizonyítékot jelentenek, 
községi állatorvosoknak. A (MTI) 

&fl ásodik ötéves tervünk 
során — ha az idei fel-

adatainkat hiánytalanul tel-
jesí t jük — a nemzeti jöved® 
lem 26—27%-kal, az ipari 
termelés 46, a mezőgazdasá-
gi termelés 12, a reáljövede-
lem 19°o-kal nő. Gazdasági 
terveink fő célkitűzéseket te-
kintve mevalósulóban van-
nak, ugyanakkor minden szin-
ten lényegesen javítani kell a 
munkát , hogy az a megnöv® 
kedett követelményeknek 
megfelelhessen. 

Fejlődésünk üteme meg-
alapozottabb, mint az ötv® 
nes évek elején, terveink 
jobbak, koordinál tabbak és 
biztosítják a népgazdaság 
egyensúlyát. Egyre jobban 
előtérbe kerül az a követel-
mény, hogy a népgazdaságot 
a gazdaságosság lehető leg-
nagyobb figyelembevételével 
fejlesszük. Ezért is kell le-
küzdeni a mennyiségi szem-
lélet helyenként még fellel-
hető maradványai t . Ma már 
a termelés mennyiségi növe-
kedése is mind nagyobb 
mértékben a minőségi muta-
tók teljesítésétől függ. A 
népgazdaság egyensúlyának 
fenntar tása érdekében ebben 
az évben ideiglenesen a le-
hetséges növekedési ütemet 
nem valósí t juk meg minden 
tekintetben. Ez azonban a 
jövőbeni gyorsabb fejlődés 
számára teremthet kedvező 
feltételeket. 

ö téves népgazdasági ter-
vünk teljesülése néhány t® 
rületen eltér az eredetileg 
tervezettől. A mezőgazdasági 
termelés távlati feladatai túl-
méretezetteknek bizonyultak, 
beruházási igényei pedig a 
vár tnál nagyobbak lettek. 
Egészében véve a tervezett-
nél valamivel kisebb nem-
zeti jövedelem növekedés 
mellett több beruházást esz-
közöltünk. Népgazdaságunk 
külkereskedelmi tel jesí tmé-
nye nem éri el a követelmé-
nyeket. A gép és finom-
mechanikai export viszony-
lag lassan növekszik. Ennek 
egyik oka az, hogy az utób-
bi időben lassúbb volt gép-
iparunk műszaki fejlődése, 
mint a műszaki igények nö-
vekedése. A kiemelt ágaza-
tok sem fejlődtek a kellő 
ütemben. Ennél is lényege-
sebb, hogy az ipar gyárt-
mányösszetétele gyakran nem 
elég rugalmasan alkalmazko-
dik a változó igényekhez. 
Sok a gondatlanság az egyéb-
ként megfelelő konstrukció-
jú gyártmányok kivitelezésé-
nél és szállításánál. 

A mezőgazdaságban az öt-
éves tervnek azt az előirány-
zatát, hogy az átszervezés 
végrehaj tásával és a nagy-
üzemek megszilárdításával 
egyidejűleg növeljük a m ® 
zőgazdaság termelési színvo-
nalát, a lapjában megoldot-
tuk. 

Négy év alat t mintegy 
22—23%-kal nőtt a nemzeti 
jövedelem. Az ipari termelés 
mennyisége 40, a mezőgaz-
daságé 10%-kal növekedett . 
Iparunk és mezőgazdasá-
gunk műszaki színvonala kö-
zelebb kerül t a fe j le t tebb 
országok szintjéhez. Fokozó-
dott részvételünk a szocialis-
ta országok együttműködésé-
ben, s a tőkés országokkal 
is javul tak gazdasági kap-
csolataink. 

Szembetűnő, hogy az öt-
éves terv feladatai t a lakos-
ság jövedelmének növekedé-
se tekintetében már a múlt 
év végére teljesítettük. A jö-
vedelem növekedése azon-
ban nem minden tekintetben 
a tervezett módon ment 
végbe és főleg nem szolgál-
ta eléggé az egyéni anyagi 
ösztönzés fokozását. Leh® 
tőségeinkkel számolva. 1965-
ben az elért életszínvonal 
megszilárdítását tűzhet tük ki 
célul. Ennek egyik oka, 
hogy az elmúlt évben nem 

alakul t megfelelően (nem ér-
te el a tervezettet) a t e rm® 
lés gazdaságossága és a 
munka termelékenysége. A 
beruházások egy része is töb-
be kerül t az előirányzottnál. 

Idén az ipar a terv sz® 
r int 4,2%-kal termel többet 
a tavalyinál. A leggyorsab-
ban a vegyipar, valamint ál-
ta lában az export termelés 
növekszik. 

A követelmények sür-
getik, hogy fokozott 

figyelmet szentel jünk a gaz-
dasági munkának , a minősé-
gi követelményeknek (a mi-
nőség javí tásának, az önkölt-
ség csökkentésének, a gaz-
daságosság növelésének.) 
Jobban előtérbe kell állí-
tani a szükségletekre t e rm® 
lés elvét. Egyik legfontosabb 
feladat az ötéves terv hát-
ralevő hónapja iban fokozni 
az exportot és takarékoskod-
ni az importtal . 

A mezőgazdasági termelés-
ben változatlanul kiemelke-
dő jelentőségű a hazai ke-
nyérgabona-szükséglet kielé-
gítése. a takarmánytermelés 
fokozása, az ipari növények 
termelésének növelése. Mind-
ezt csak magasabb termés-
átlagok biztosíthatják. 

Gazdaságpolitikai céljaink 
megvalósításának fontos fel-
tétele, hogy tovább javít-
suk a végrehaj tás módsz® 
reit, pontosabban meghatá-
rozzuk a feladatokat, hogy 
az új , minőségi követelmé-
nyeket jobban teljesíthessük. 
Tökéletesítésre szorul a 
tervezés, az anyagi ösztönzés 
vendszere, hogy a népgazda-
ság központi i rányítása meg-
felelő vállalati önállóság 
mellett valósulhasson meg 
De a jelenlegi feltételek kö-
zött is javítani lehet a mun-
kát. A termelési költségek 
csökkentését műszaki-szerve-
zési és takarékossági intéz-
kedésekkel kell elősegíteni 
Szükséges megjegyezni azon-
ban. hogy a takarékosság az 
eredményes gazdálkodásnak 
mindig fontos módszere, s 
nem kampányfeladat . Már-
most tenni kellett bizonyos-
intézkedéseket a kiadások 
növekedésének meggátlásá-
ra. Ezek következetes vég-
rehaj tása azonban nem sza-
bad, hogy merev és ésszerűt-
len korlátozásokkal jár jon. 

A jelenlegi körülmények 
között elsőrendű követel-
mény a fogyasztói piac, az 
export-megrendelők és a 
beruházási javak felhaszná-
lóinak lehető legjobb ellátá-
sa. Az export- termelők szi-
gorúan tartsák be a minő-
ségi követelményeket és a 
szállítási határ időket . Egy-
re magasabb színvonalon 
kell biztosítani a vásárlóerő 
és az á rua lap egyensúlyát 
A beruházási javak termelé-
se érdekében az építőipar és 
a beruházási tervezés között 
szoros összhangot kell bizto-
sítani. Gazdasági fejlődé-
sünk egyik alapvető fel tét® 
le az erőfeszítések koncent-
rálása mind a termelés és a 
tudományos kutatás, mind 
pedig a beruházások terüle-
tén. 

A termelés gazdasagos 
növelése egész elő-

rehaladásunk és benne né-
pünk jóléte emelésének zá-
loga. Terveink végrehaj tása 
színvonalas i rányí tómunkát , 
megalapozott gazdaságpoliti-
kai döntéseket, helyes irányú 
anyagi ösztönzési rendszert 
és politikai munká t igényel. 
Az idei gazdasági feladata-
ink megvalósításának célki-
tűzései helyesek, ezek páro-
sulva a munkásosztály, a pa-
rasztság és az értelmiség 
együttes erőfeszítésével, biz-
tosít ják második ötéves ter-
vünk teljesítését, a harma-
dik ötéves tervünk jó irányú 
..kezdősebességét". 

Dr. Földes Károly 
MSZMP KB munkatársa 
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