
a z öntödeiek réoi álma 
a Móra Ferenc 
Tsz-ben 

Amint tegnapi számunk-
ban hírt ad tunk róla, Sze-
gedre látogatott Magalzsav 
Zsamszkan, a Mongol Nép-
köztársaság budapesti nagy-
követe és felesége. Szerdán 
délelőtt a Fonalmentő Vál-
lalathoz, ezt követően pe-
dig a Móra Ferenc Tsz 
szatymazi üzemegységébe lá-
togattak el Balogh István-
nak, az MSZMP városi bi-
zottsága ipari osztálya veze-
tőjenek. valamint Árvái Jó-
zsefnek, a megyei jogú vá-
rosi tanács vb elnökhelyet-
tesének kíséretében. Szaty-
mazról hazatérőben megte-
kintettek a szövetkezeti gaz-
daság ..csirkegyárát" is. 

Magalzsav Zsamszkan 
naigykövet és felesége dél-
után városnézésre indultak 
Este elutaztak Budapestre. 

Hazaérkezett az MSZMP 
pártmnnkásküldöttsége 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt pár tmnnkáskül -
döttsége amely Rácz Sán-
dornak, az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága osztályve-
zetőjének vezetésévé! a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt 
Központi Bizottságának meg-
hívására látogatást tett Len-
gyelországban. szerdán visz-
szaérkezett Budapestre, 

izzik a vas 
A két hata lmas kupoló 

barna teste mint a vasször-
nyetegeké. És valóban, tü-
zet okádnak, akárcsak azok 
Tüzet és hőt. 

Hozzák az öntőüstöt. 1400 
Celsius-fok körül lehet a 
vastag sugárban kiömlő vas. 
A gyakorlott öntők már 
szemükkel ál lapít ják meg 
ezt a hőmérsékletet. 

A szikradarazsak meg-
megcsipik az ember bőrét, 
belekapnak a hajba , ezért 
visel itt svájc i t mindenki. A 
levegő nehéz. Valami meg-
köhögtet. — tgy van, ha egy 
„mészkőgyapotot" lenyel az 
ember — mond ja kísérőm. 
Kovács Attila párt t i tkár , aki 
egyben főművezető is —, s e 
levegőben szállongó sűrű fe-
hér szálacskákra mutat , 
amelyek leginkább ökórnyál-
ra emlékeztetnek. 

A legjobb szószólók 

illeszkedik egy szövögepbe, 
vagy más szerkezetbe, s 
ember teremtette gép most 
már maga ta teremtve, 
szolgálja az embert. 

Azt, hogy a szociális kö-
rülmények évek óta nem 
kielégítők, hogy az öltöző-
ben zsúfoltság van, s a fü r -
dőben 12 zuhanyrózsa alat t 
közel 200 dolgozó tisztáik® 
dik (és nem akármilyen 
szennytől!) naponta — nem 
elvenni, hozzáadni kel) az 
öntödei munka legendájához 
Mert az öntödeiek a most® 
ha körülmények között ta 
106,6 százalékos teljesít-
ményt ertek el az elmúlt év-
ben. 

Ered menyeik a legjobb 
szószólóik: megérdemlik, 
hogy végre teljesüljön ré-
gi álmuk, pénzt kap janak 
szociális létesítmények és 
irodák építésére 

Az ember minden munka-
helyen küzd az anyaggal, de 
annyira talán sehol sem 
kell harcolni a győzelemén, 
mint jtt. Kormosán, piszk® 
san, egészségtelen levegő-
ben cipelni az izzó vasat. 
Izzadni mellet te folyamatról 
folyamatra, egy birkózó erő-
feszítésével ós számításával, 
míg végre a kétváltra fek-
tetett ellenfél — a kész Megyei Építőipari 
gépalkatrész, ott fekszik el-
szállításra várva. Ez az ön-
tödeiek munkája . S mint 
minden munka, ez ta ott 
nyeri el él telmét és dicsősé-
gét, ahol az alkatrész bele-

Pekete-Jehér öltözők 
— 3 millió 400 ezer f ® 

rintot bocsátottak rendelke-
zésünkre — mondja Bódi 
László, az öntödei Vállalat 
6-os számú gyáregységének 
igazgatója. — A Csongrád 

Vállalat 

ink számára, mivel a csalá-
dos üdülést is lehetővé te-
szi. Külön hálával tartozunk 
érte dr. Kocsis József mi-
niszterhelyettesnek, aki a 
legmesszebbmenőkig támo-
gatta kérésünket — foly-
ta t ja Bódi László igazgató. 
— E beruházáson kívül 260 
ezer rubel értékben korsze-
rű keletnémet rázóformázó 
és homokelőkészítő gépeket, 
valamint komplett kl ímabe-
rendezést is kapunk — úgy-
hogy megváltoznak a jelen-
legi egészségtelen körülmé-
nyek. 

A nehéz munka 
gépesítése 

A két darab 800-as, régi 
típusú kúpoló (olvasztó) h® 
lyett még az idén két darab 
600-as forrószeles kúpolót 
építenek rekuperátorral el-
látva. — Ennek segítségével 
a még hasznosítható gázt ú j -
ra visszajut ta t ják az olvasz-
tótérbe. tgy jelentős megta-
karí tást érnek el, és a szeny-
nyeződést ta csökkentik. 

A nehéz fizikai munka gé-
pesítését, szolgálja az a 35 
kocsiból álló konvejorsor, 
amely idén március végére 
már elkészült. 

A hatalmas öntőcsarnok-

Önállóság és központi 
irányítás 

Tanácskozás az ifjúsági 
lakóház-ép ítésről 

júniusban vonul fel az épít- ban Berta András gépformá-
kezés megkezdésére. Munká- . , . . , , , . . , „ . 
saink elfeledhetik majd a ^ k i v a l ° d o l 8 ° z ó e n n y i t 

sötétszürke bádogíakkokat, m o n d 8 2 "J beruházásokról, 
a zsúfoltságot: úgynevezett egy pi l lanatra hozzám for-
„tekete-fehér öltözőt" kap- dúlva gépétől: 
nak, műszak végeztével a 

A KISZ kezdeményezésere 
az if júsági szövetség megyei, 
járási és városi bizottságai-
nak, a helyi tanácsoknak, a 
KISZÖV-nek és az építőipari 
kisipari szövetkezeteknek a 
képviselői tegnap, szerdán, a 
KISZ megyei bizottságán 
megbeszélés! tartottak. A 
napirend az if júsági lakóház-
építési akció helyzete és az 
ezzel kapcsolatos további te-
endő volt. A tanácskozas a 
harmadik ötéves tervben 
Csongrád megyében létesí-

tendő if júsági lakasok építé-
sének előkészítését szolgálta. 
A harmadik ötéves tervben 
Csongrád megyében — az ed-
digi elgondolások szerint — 
összesen 800 lakást akarnak 
építeni az ifjúsági akció ke-
retében Szegeden, Hódmező-
vásárhelyen és Szentesen. 

A tegnapi előkészítő ta-
nácskozáson Bíró Lajos, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság tagja, a KISZ megyei bi-
zottságának első ti tkára is 
részt vett. 

feketében levethetik pisz-
kos ruháikat , s fürdés után 
tisztába öltözhetnek a f® 

j hér öltözőben. 
De ezenkívül ta . . Mini-

ha bőségszaru nyílt volna 
meg a szükségletek hívó sza-
vára: 

— Mivel az öntőmunkások 
szilikózisveszély közepette 
dolgoznak. 280 ezer forintot 
kapunk egy üdülő-fürdőhaz 
megépítésére a Tisza parton. 
Ez annál kedvezőbb dolgozó 

— Nagyon időszerű, na-
gyon szükséges volt már. 

Mint sok társa, ő is az 
üzem tórzsgárdájához tarto-
zik. S ő ta, meg a többiek 
is bizonyára gyakran gon-
dolnak a r r a műszak után, 
mikor a szűk falépcsőn lefe-
lé igyekeznek a fürdőbe —. 
milyen más lesz majd az a 
fekete-fehér öltöző. 

Simái Mibáiy 

KGST-tanácskozások 

Idén 39 nyári 
KISZ-tábor nyílik 

BUDAPESTRE ÉRKEZETT 
A KGST TITKÁRA 

Szerdán délután Budapest-
r e érkezett Nyikolaj Faggye-
jev, a Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsának t i tkára, 
aki Apró Antallal, a KGST 
végrehaj tó bizottsága soros 
elnökével folytai megbeszé-
léseket a végrehajtó bizott-
ság soron következő ülés-
szakának előkészítésével kap-
csolatos kérdésekről. 

MEGALAKULT 
A FAFELDOLGOZÓ IPARI 

MUNKACSOPORT 
Budapesten szerdán meg-

alakult és megkezdte tanács-
kozását a KGST könnyű-
ipari ál landó bizottságának 
fafeldolgozó ipari gazdasági, 
műszaki-tudományos együtt-
működési á l landó munka-
csoportja A munkacsoport 
elnöke Moponyi István, a? 
Országos Erdészeti Főigaz-
gatóság helyettes vezetője. 

Molnái Gyöigy. a KISZ 
Központi Bizottságának tit-
kára a közelmúltban. Algé-
riában jár t magyar delegá-
ció tapasztalatairól, a világ-

i f j ú s á g i találkozó elökészúle-
] teiről tájékoztatta szerdán a 

Magyar Saj tó Házában az 
újságírókat.. 

A tájékoztató második ré-
szében Csillik András a 
KISZ építőtáborok bizottsá-
gának vezetője az önkéntes 
nyári építőtáborok program-
ját ismertette. 

Elmondotta, hogy az idén 
j június 27-én, 39 tábor nyílik 
: az ország legkülönbözőbb ré-
szein, Közülük 24 tábor la-

| kói a mezőgazdasági munká-

Még árad a Duna 
A Duna Bécs—Pozsony— 

Dunaremete között egyelőre 
még lassan apad. de az Inn 
folyón és az osztrák Felső-
Dunán a ki ter jedt esözes 
hatására ú j árhul lám ala-
kul ki. Ennek mértéke még 
nem állapítható meg. 

Dunaremete alatt a ma-
gyar Duna-szakasz árad. 

Budapesten a vízállás szer-
dán dclben 740 centimé-
ter volt. 

vagyis kedd reggeltől nyolc 
centiméterrel emelkedett. Ez 
a vízállás 5 centiméterrel 
meghaladja az idei legma-
gasabb. a május 25-i tetózés 
szintjét. Budapesten még to-
vábbi lassú emelkedésre és 
hosszabb ideig elhúzódó t® 
tőzésre kell számítani. 

Bajánál kedd reggel óta 
szerdán délig 855 centimé-
terről 874 centiméterre, 
Mohácsnál 872 centiméter-
ről 890 centiméterre emel-
kedett a vízállás, 

amely ezen a szakaszon már 

meghaladja a május 28-i t® 
tőzési szinteket. 

A Raba Sárvártól lefelé 
arad. a Répce. a Rábca és a 
Lajta magas vízállása alig 
változik. 

A Tarna. a Zagyva a Sa-
jó. a Hernád és a Bodrog 
előző kisebb árhullámai le-
vonulóban vannak, de az 
ú j abb esők hatására egyas 
szakaszokon ismét áradás 
mutatkozik. 

kat, nyolc pedig az egyetemi 
építkezéseket segíti. 

Összesen csaknem 27 000 
fiatal népesiti majd be a 
táborokai. 

Az idén a korábbi evieknel 
| is nagyobb gondot fordítót-
' tak a fiatalok elhelyezésére. 
J Mintegy 9000 i f j ú társadal-
i mi munkás már kőépületek-

Oen. illetve motel-jellegű fa-
' házakban lakik majd . 

A fiatalok ezúttal ta nő-
vényápolásban. gyümölcs-
szedésben, valamint föld-
munkáknál . vasúti rekon-
strukcióknál stb. segédkez-
nek. 

Egyik csoportjuk a Dunai 
Kőolajipari Vállalat épí tk® 
zésein dolgozik. Két tábor 
lakói Vas megyében az árvíz 
okozta károk enyhítéséből, a 
rombadöntött házak felépí-
téséből veszik ki részüket. 

Az idén előreláthatólag 
tOO külföldi fiatal dolgozik 
majd a KISZ nyári önkén-
tes építőtáboraiban, 

s ugyanennyi magyar közép-
iskolás, illetve egyetemista 
utazik egyebek között az 
NDK-ba, Lengyelországba 
Csehszlovákiába. Jugoszlá-
viába és a Szovjetunióba. 

Az építőtáborok augusztus 
21-én zár ják kapuikat. 

A fiatalok mindenüt t napi 
6 orát dolgoznak, bőven jut 
tehát maid idejük szórako-
zásra, pihenésre, játékokra. 

(MTI) 

A szilárd, központi irá-
nyítás mellett azért 
szükséges a vállalati 

vezetők számára — minden 
szinten — megfelelő hatás-
kör biztosítása, hogy az 
üzemekben jelentkező és jól 
csak ott megoldható problé-
mákat joguk, sőt kötelessé-
gük legyen önállóan intézni. 
A központi vezetés és a na-
gyobb helyi önállóság a de-
mokrat ikus centralizmus el-
vében nyert megfogalmazást. 

Természetesen nem adha-
tunk pontos választ, egye-
temesen alkalmazható re-
ceptet arra a kérdésre, 
mennyi legyen a vállalatok 
irányításában a centraliz-
mus és mennyi a demokrá-
cia. vagyis a vállalati önál-
lóság. Eddig sem várhat-
tunk ilyen előre elkészített 
receptet, mert a vállalati 
önállóság mértéke nem va-
lami tértől-időtől független, 
és állandó. Nyilvánvaló, 
hogy kevesebb helyi önálló-
ságra és több központi irá-
nyításra volt szükség közvet-
lenül az iparvállalatok álla-
mosítása után, mint napja-
inkban S természetesen, 
más jellegű az önállóság a 
bányaiparban. kohászatban 
— ahol sok milliós beruhá-
zással az egész népgazda-
ságra közvetlenül ható ter-
melés folyik —, mint pél-
dául a helyiipari vállalatok-
nál. 

Vállalati vezetőink, szak-
embereink körében igen 
vonzó és sokszor emlegetett 
téma a vállalati önállóság, 
amelynek értelmezésében 
sokszor egyoldalúak va-
gyunk. A vállalati vezetők 
az önállóság hiányáról szól-
va, gyakran mondják : „Tíz-
vagy százmillió forint ér té-
ket előállító üzem vezetését 
rám bízzák. De nincs jogom, 
hogy pár tízezer for intér t 

i kibővítsem a gyári óvodát, 
i vagy néhány forint tal emel-
I jem egy-egy munkás mun-
j kabérét stb." 

A múltban e panaszok 
sok megfontolandó igazságot 
is tar talmazlak. De az soha 
nem volt igaz és helyes, ha 
a vállalati önállóság lény® 
get kizárólag ilyen kérdé-
sekre korlátozták. Van 
u©>anis a vállalati önálló-
ságnak olyan oldala is, 
amelyről a szükségesnél lé-
nyegesen kevesebb szó esik. 
így többek között hozzátar-
tozik a vállalati önállóság-
hoz — legalább annyira, 
mint a különböző pénzösz-
szegek szabad elköltése — 
az is, hogy a gyár vezető 
kollektívája minden különö-
sebb felső utasítás nélkül 
igyekezzék új, fejlettebb, 
termelékenyebb munkamód-
szereket bevezetni, korsze-
rűbb, gazdaságosabban ter-
melhető cikkeket gyártani. 
Továbbá: az ú j — a réginél 
termelékenyebb — gépek, 
berendezések és gyártási el-
járások alkalmazásakor ál-
lapítsa meg a megváltozott 
termelési feltételeknek meg-
felelőbb normákat. Vagy 
erezzék a vállalatok, az üze-
mek vezetői szuverén j® 
guknak, hogy fe l tá r ják az 
üzemen belüli termelési tar-

talékokat, takarékoskodja-
nak a beruházásokkal. 

Tévedés ne essék, ez a 
közel sem teljes fel-
sorolás nem a válla-

lati önállóság jogos igényé-
nek valamiféle „megkerülé-
se", csupán arról van szó, 
hogy az önállóság — helye-
sen értelmezve — nemcsak 
jogokat, hanem kötelessége-
ket is jelent. Kötelességet, 
igen sokszor jelentős koc-
kázatvállalást. S aki mesz-
szemenően teljesítette az ön-
állóságból fakadó kötele-
zettségeit, csak az tarthai 
igényt a r ra hogy éljen és 
igényelje az önállóság adta 
jogokat. 

\ kötelességek és a koc-
kázatvállalás nélküli önálló-
ság követelése egyébként 
igen fonák dolog. Senki sem 
ta r tha t ja indokoltnak a na-
gyobb önállóság megadását 
az olyan vállalati vezető-
nek, aki a felelősség válla-
lása alól igyekszik kibújni. 
Aki egy-egy újítási jutalmat 
nem mer sem elfogadni, 
sem elutasítani bírósági dön-
tés nélkül. Vagy aki ezer-
forintos ügyben hozott dön-
téshez a fölülről í r t „papí-
rok" tömegét igényli es 
gyűjti össze. Vagy aki a ter-
mékek átvevőitől semmiféle 
jogos kifogást nem fogad el 
— még akkor sem, ha nap-
nál világosabb, hogy ők a 
hibásak —. amennyiben az 
ügyben a Közületi Döntő-
bizottság nem hozott rá juk 
nézve elmarasztaló határoza-
tot. 

Az önállóság és a kocká-
zatvállalás természetesen 
nemcsak a vállalatok veze-
tőire vonatkozik. Csak azok 
a vállalatvezetők éljenek va-
lóban az önállóság adta jo-
gokkal. akik megadják be-
osztott jaiknak — minden 
szinten — a munká juk el-
látásához szükséges hatás-
köröket. Akik úgy nevelik 
őket, hogy az önállóságot a 
legszélesebb értemezésben a 
felelősségvállalással egye-
temben értelmezzék és gya 
.koroljúk. 

A szocialista jogok és 
kötelességek dialek-

tikus egysége azonban 
itt is világosan megnyilvá-
nul. Hiszen például az önte-
vékeny. hatékony gazdasági 
munka, a magas műszaki 
követelményeknek megfele-
lő termékek gyártása, a gaz-
daságosabb termelés teremti 
meg azokat az anyagi felté-
teleket. amelyekből — hogy 
a példánknál marad junk — 
az óvodafejlesztésre, vagy a 
munkabér ré növelésére for-
dítható forintok megszület-
nek. 

A vezetők önállóságának 
és kockázatvállalásának nö-
velése kétségtelenül nem 
könnyű dolog. De megk® 
rülni nem lehet, hiszen csu-
pán így tudjuk hasznosítani 
a népgazdaság fejlesztésében 
azt a roppant energiát, a 
találékonyságnak és kezd® 
ményező képességnek azt a 
tárházát, amely a dolgozó 
népben és a hivatott helyt 
vezetőkben rejl ik. 

GARAM JOZSEI 

Sajtótájékoztató a felsőoktatás 
időszerű kérdéseiről 

Dr. Poiinszky Károly mű-
velődésügyi miniszterhelyet-
tes szerdán a Magyar Saj tó 
Házaban tájékoztat ta a saj tó 
képviselőit az időszerű fel-
sőoktatási kérdésekről. El-
mondotta egyebek között, 
hogy a műszaki egyetemek 
nappali tagozatára, ahol 
2395 elsőéves felvételére van 
lehetőség, 4843-an pályáztak, 
az esti és levelező tagozatra 
pedig 4209-en jelentkeztek. 

A most végző hallgatók 
elhelyezéseid] szólva kije-
lentette: kellő számú mun-
kahely áll rendelkezésre. 
Néhány szakon — magyar— 
történelem, biológia—föld- . 
ra jz tanárszakon — a vég-, 
zők száma valamivel maga- j 
sabb a beérkezett igények- i 
nél. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy ne gondoskodná-
nak az e szakokról most ki-
került diplomások elhelyezé-
séről 

Befejezés előtt a pusztamérgesi művelődési ház építése 
A nagy kiterjedésű pusztamérges! tanyavilág emberei mindennap izgalommal 
őszinte elismeréssel figyelik az építkezést a községben: milyen is lesz az ú j műve-
lődési ház? — Amint a képen látható építkezés körvonalaiból is kivehető, valósá-
gos palotát kap nemsokára Pusztamérgesen a közmüveiódés. S közel 1 millió forin-

tot költenek erre a községi tanács vezetői 
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