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ZOTT ROMÁNIÁBÓL 

korszerű szerszámgéptípusok 

sorozatgyártása 
A magyar szerszámgép-

ipar. amely viszonylagos mű-
szaki elmaradottsága miatt 
exportszempontból évekig 
iparunk egyik leggyengébb 
ágazata volt, most jelentős 
fejlődésen megy keresztül. 
Erre az évre mar teljes ka-
pacitását lekötötték a hazai 
és a külföldi rendelések, sőt 
1966-r_ 

már 4(1 százalékkal na-
gyobb igényt 

jelentettek be a rendelők, 
mint amennyit a gyárak egy-
általán vállalni tudnak. 

Kuti Lajos, a Szerszám-
gépipari Művek vezérigaz-
gatója elmondotta, hogy a 
versenyképesség érdekében 
már hosszabb ideje a gyárt-
mányfejlesztés és a szerve-
zettség kettős feladatának 
megoldásán fáradoznak. 
Mindkét területen eredmé-

nyek tapasztalhatók. Kons-
trukcióik nagyrésze nemrég 
még elavultnak számított, 
az újonnan tervezett gépek 
kibocsátásában másfél, két-
éves elmaradások mutatkoz-
tak. összesen 14 régebben el-
tervezett ú j gép sorozat-
gyártásának mielőbbi meg-
kezdése volt a legfőbb cél, 
s ha az elmaradást még 
teljes egészében nem is si-
került pótolni, 

hét, nemzetközileg is ver-
senyképes 

géptípus sorozatgyártását az 
elmúlt hónapokban már 
megkezdhették 

A szerszámgépipari művek 
termékei, éppen az igénye-
sebb konstrukciók, a nagy 
pontosság révén 

az ország leggazdaságosabb 
árucikkei 

közé kerültek. 

Űj erőket kövelel az élet 

Á cukor- és dohányipar 
teljesítette féléves tervét 

Sok faluban megfigyel-
hető, hogy a termelő-
szövetkezeti munkák -

viselik. Jónéhány szövetke 
zeti partszervezet is akad 

ti 
szen nehéz időkben álltak 
helyt, sokszor erejükön fe-

munkat nem lehet ideiglene- létszámban csak iogyatkoz-
sen szüneteltetni, mert ak- nak, s az évek súlya is mind 
kor az ú j élet fejlődése is jobban r á juk nehezedik? 

nak, a tsz vezetésének gond- szünetelne. S mégis, nem Az élet követeli az ú j ero-
ját idős. e lfáradt emberek egy ilyen pártszervezetben ket. Egyetlen pártszervezet-

indokolatlanul nagy nyuga- ben vagy tsz-vezetőségben 
lom tapasztalható A tagság sem lehet megalkudni az 

amelynek tagsága zömében elégedetten ál lapít ja meg. olyan nézetekkel, hogy „ele-
idős. sokat dolgozott vete- hogy jól mennek a dolgok, gen vagyunk", vagy hogy 
ián. Elismerés és hála ille- És nem érzik hiányát a friss ..az ú j ember, a tapasztalat-

ezeket az embex-eket. hi- erőknek, a segítésnek. lan ember csak felhígítja a 
Igen. meri ma még — úgy, közösséget." 

ahogy — eldöcög a szekér: Kártékony dolog a bizai-tül dolgoztak elszánt aka- megnyugtat ólag hat, hogy m a U a n . , á g . amely a fr iss 
ra t ta i pótoltak ; a fogyatkozo nincsenek nagyobb bajok. De p r ó k e t fogadja, jóvátehetet-

len ba joka t okozhat a ká-erőket, amelveket a temér 
dek 
Nem 
fagy, sem a tikkasztó nap 
sütés Ügy érezték, ra j tuk a megbirkózik 

vajon hová lett az ilyen kö-
munkára fordítottak, ő s ségbő l a telelősségtudat. k á n i s csomót kereses. 
riasztotta okét a teli ha nem gondolnak a holnap- amellyel .jelentéktelen sóm-

ra? Mert ma még valóban miségeket kizáró okká na-
• i.i._i a gyítanak, s amellyel sok te-a 

világ szeme, s ők — meg végi gárda. Tüzeli őket az hetséges. tekintélves ember 
legkilatastalanabb helyzetek- óntuoat is, annak tudata, f o s z t a n a k m e „ a t t ó I h 

hogv eveken at alltak a sa- , , 
rat, történelmi sorsfordulók képessegeit kifejthesse. Az 
részesei voltak, nagy tetteket olyan ember, aki bizalmaí-
h a j toltak végre. Csakhogy, lankodik, valójában tagadja 
amikor a harcot kezdték, é l e t ü n k emberformáló ere-
ereiuk teljeben levő embe- , , . , , 
rek voltak. A tennivalók sem | e t - 1 , e m h i s z i el. hogy az 

helyzetet voltak olyan bonyolultak, erősödő újjal , a növekvő tev-
mint ma. Legfőbb feladat méseredményekke! egyii ' t 
volt: szemtől szemben har- n ő f e i i öd ik az ember 

ben is — megpróbáltak je-
lesre vizsgázni becsületből. 

Mégis nyugtalanító dolog 
ez az elöregedés. Ahol ilyen 
a helyzet, valami nincs rend-
jén. S ezzel semmifélekép-
pen nem lehet megalkudni 
Igaz. a jelenlegi 
sok helyen megmagyarázza 
a fiatalok elvándorlása, a 
rohamosan fejlődő ipar szí- colni az ellenséggel, megala-

Az Élelmezési Ipari Dolgr 
zók Szakszervezetének köz-
ponti vezetősége kedden 
ülést tartott, s Csutorka La-
jos főt i tkár beszámolója 
a lapján értékelte az élelmi-
szeripar éves munkaverse-
nvének eddigi eredményeit. 

A központi vezetőség meg-
állapította egyebek között, 
hogy az élelmiszeripari üze-
mek idei versenyvállalásá-
hoz. munkaversenyéhez nagy 
segítséget adtak a rendszere-
sen megtartott műszaki kon-
ferenciák és a színvonalas 
termelési tanácskozások. Az 
élelmiszeripar a féléves ter-
vét öt hónap alatt 85.4 szá-
zalékra teljesítette — az 
időarányos ütemet 2,5 szá-
zalékkal teljesítette túl — 
s csaknem nyolc százalékkal 
többet termelt, mint a múlt 
év azonos időszakában. Ki-
emelkedő munkát végzett a 

j vő- hatása. Aki azonban is 
| meri a falu mai életét, an-

is. A baromfiipar például az , nak tudnia kell. hogy nem 
éves tojásexport ját és a fél- ; csupán ez a hiba. Sok helyen 
éves vágott baromfi export- , akadna friss erő. fr iss szem. 

pozm, 
újat . 

hűségesen védeni az 

,iát május végéig átadta a 
külkereskedelemnek. Némi 
elmaradás jelentkezett a 
konzerv- és a hűtőipar ter-
melésében. tekintettel azon-
ban arra, hogy e két ipar-
ágban a szezoncikkek feldol-
gozása nemrégen megin-
dult, várhatóan teljesítik 
féléves tervüket. 

örvendetes eredménynek 
ismerte el a központi veze-
tőség. hogy a termelés fel-
futását teljes egészében a 

csak utána kellene nyúlni 
fel kellene karolni. Bizalom 

Csakhogy teltek az évek. 
ők pedig — miköz-

is. 

Akárki persze valóban 
nem méltó sem a 
tsz-vezetöségbe, sem 

arra. hogy párt tag legyen. 
Nem biztos, hogy az önje-
löltből jó vezető lesz. cs 

ben a terheket cipel-
ték — elfáradtak, megöre-

kellene. hogy űj. tettrekész gedtek. Ma már nem bír el a i r a sincs garancia, hogy 
emberek segítsenek gyorsab- annyit a régi derékhad, mint kommunistává fejlődik jki 

hajdanán. S most itt állnak. ban forgatni az idő kerekét 
Vagyis szemléleti hibák egy, ál taluk is teremtett , tel- tagíelvéteire jelentkezett : de 
torzulások is fékezik mind a iesen ú j világban, amelyben tétlenül sem lehet várni a 

kevés az apáról f iúra szálló 
tudomány. Az ú j helyzet 
közgazdasági ismereteket, 
fejlelt agrotechnikai tudást 

tanulást és renge-

A Tausz János miniszter c u K o r - ^ dohányipar amely 
vezette belkereskedelmi kül-
döttség kedden délután re-
pülőgépen hazautazott Ro-
mániából. Búcsúztatására a 
bukaresti repülőtéren meg-
jelent Mihail Levente ro-
mán belkereskedelmi mi-
niszter. 

má jus végéig végrehajtotta 
az eiső fél évre előírt felada-
tát. 

Túlteljesítette öt hónapra 
előírt tervét a baromfi-, a 
hús-, a növényolaj- és a bor-
ipar. Kedvezően alakul t 
az élelmiszeripar exportja1 

pártszervezetek, mind a tsz-
vezetőségek felfrissülését, 
elevenebb hatékonyságai. 

Akad az országban példá-
ul nem egv olyan pártszer-
vezet. amelynek tagsága 

_ egy-két év múlva — kevés követel 
termelékenység növelésével j kivétellel — nyugdí jba ke- teg bonyolult tennivalót, 
érték el. Ehhez hozzájárul- ' ü l . Mi lesz azután? A párt- Vajon meddig bír ják, ha 
tak olyan intézkedések is, ! — -
mint például a normák fe- ' 
lülvizsgálata és rendezése, a ' 
termelékenységi prémium-
rendszer bevezetése. A nor- ! 
ma felülvizsgálat több mint : 
tízezer dolgozót érintett, s j 
megállapítható, hogy azóta í 
egyre több helyen értk el a . 
dolgozók korábbi keresetü-
k e t 

A központi vezetőség 
végül határozatot hozott az 
ülésen elhangzott és meg-
szabott feladatok végrehaj-
tására. (MTI) 

már kevésnek bizonyul a ha- jelentkezésre. S a r r a sem, 
tár és a dűlők jó ismerete, hogy maga-magától nőjön, 

érlelődjék valaki szövetkeze-
ti vezető emberré. 

Ezt a fejlődést, ér le lődi , t 
segíteni kell. 

KÉKESDI GYULA 

Kemencétől a pultig 
Vannak emberek, akikre hogy a reggelihez 

nyugodtan rábízzuk magún- megérkezik a friss 
kat. Ilyen a biztos kezű, jó mény, a kényéi'. 

mindig 
süte-

idegzetű. gyors reflexű gép-
kocsivezető is. 

Vannak dolgok, amit ter-
mészetesnek tartunk. Ilyen, 

aznapi programot és ma-
radnak. ameddig kell. 

Kocsinként egy irukihordó 

Reggel — szombaton már 
4 órakor — rakodnak. A 
gépkocsivezetők ebben is sc-

Tizenketten vannak. Veze- SÍtenek. s így kocsinként egy 
árukihordó van. Régen két 

Etekintetben biztosan le 
het számítani a Zója-bri-
gadra. 

dividualizmus stb. —. és éppen az ilyen, itt található el- először a lakul tak ki olyan szuverén államok, amelyek kö-
lentmondásokhoz fűzik reményeiket a szocializmus tuda-
tos ellenségei. 

A szocialista nemzeti egység maga is a gazdasági épí-
tőmunka és a szocialista tudatformálás f ron t ján folyó osz-
tályharcban kovácsoiódik össze. Nem valamiféle idill te-
hát. amely mentes mindenféle küzdelemtől és vitáktol. 
Szektás szűkkeblűség lenne, ha a kommunisták a nem 

tőjük Berta Dezső. Közel fél 
évtizede dolgoznak a Sze-
gedi Sütőipari Vallalatnál. 
Feladatuk. hogy minden 
boltban, üzemben ós kollé-
giumban időben ott legyen 
a kenyér ós mindig ott is 
van. Így lehet legtömöreb-
ben meghatározni a szocia-
listabrigád-címért dolgozó 
kis kollektívát. 

zöti nemcsak hogy antagonisztikus ellentétek nincsenek, 
hanem érdekeik lényegében azonosak, olyanok, hogy ép-
pen egymás segítését és támogatását kívánják meg. Ennek 
köszönhető, hogy a szocialista világrendszer kialakulásá-
val ú j típusú nemzetközi kapcsolatok fejlődtek ki 

A szocialista országok együttműködésének elmélyíté-
sét a szocialista közösségi tudat kialakulása kiséri. Az 

kommunistákkal való politikai együttműködés feltételévé egyes szocialista országok eredményei és sikerei valameny-
a politikai nézetek tel jes azonosságát, vagy még inkább a nyi szocialista ország népeden büszkeségei keltenek, 
t ilágnézeti azonosságot tennék. Felfogásunk szerint a szo- A szovjet űrhajosok hőstetteit az egesz szocialista kö-
cialista nemzeti egység kialakulásának folyama- zösseg magáénak vallja, s ha bármely szocialista ország 
taban nem zár ja ki egymást egyfelől a legszélesebb körök bajba kerül, minden egyes ország, s annak egyes ál lam-
erősödő és méiyülö politikai szövetségére épülő együttmü- polgárai is — kötelességüknek érzik a segítségnyújtást, 
ködés. másfelöl viszont a marxista program érvényesítésé- A szocialista közösségi tudat a gerince a szocialista iliter-
ért folyó aktív küzdelem é.s az ingadozókkal folytatott nacionalizmusnak, amely kifejezi a kapitalista világ mun-
vita. kásosztályával és a felszabadulásukért küzdő, fej lődő or-

A szocialista nemzeti egység megvalósulásának része szagok népeivel, az összes haladó erőkkel való szolidari-
az is, hogy népünkben ú j f a j t a nemzeti öntudat alakul ki: tást is. 
a szocialista hazafiság. A szocialista hazafiságot azonban A szocialista magyar nemzet kialakulásában termé-
élesen meg kell különböztetni a nacionalizmustól, amely szelesen számolni kell a tőkés országokkal, s a két világ-
ellen küzdünk és küzdelemre hívunk fel. A nacionaliz- rendszer küzdelméből adódó tényezőkkel is. 
mus. mint ideológia, a feltörekvő burzsoázia terméke; tör- Az imperialisták tak t iká ja kétirányú. Egyrészt a szo-
ténelmi szerepe azonos a burzsoáziáéval. Kezdetben — mi- cialista országok egymáshoz és a Szov jetunióhoz fűződő 
vei a feudalizmus ellen i rányult — haladó volt: napja- kapcsolatainak „fellazítására", másrészt az egyes szórta-
inkban azonban, mivel a szocializmussal szemben hasz- lista országok belső társadalmi rendjének, kialakuló szo-
ná l ja az imperializmus — reakciós. A teljes tisztázás vé- cialista nemzeti egységének megbontására törekednek. Az 
gett tegyük hozza, hogy a nacionalizmus napja inkban is előbbi vonatkozásban kétszakaszos taktikái igyekeznek | 
iehet haladó a gyarmati és volt gyarmati orszagokban, megvalósítani: támogatják ós népszerűsítik a nacionaliz- ! 
ahol a nacionalizmus mozgatója annak a küzdelemnek, mus eszméjét, hazug módon, szemforgató képmutatással 
amely a társadalmi haladásért, a feudalizmus maradvá- ők kezdik el félteni a szocialista országok ..nemzeti füg- j 
nyainak eltörléséért, az imperializmus ellen, a nemzeti getlenségét" és „szuverenitását"; így aka r j ák az egyes ! nak gépkocsijait nézi át lei-
függetlenség kivívásáért folyik. Nálunk azonban és ál- szocialista országokat a többivel szembeállítani, a szocia- j kiismeretesén, de jelenti azt, 
falában a szocializmus viszonyai között a nacio- lista világrendszer egészétől elválasztani, s a maguk be-
nalizmus mái' egyerteiműen reakciós. vissza- folyása alá vonni. S a második menet? Ha az előbbi si-
húzó, káros, mert a népek között nem közeledést, hanem kerülne nekik, a kozmopolitizmus harsonáit f ú j v a igye-
távolodást idéz elő, ezzel a szocializmus, a szocialista or- lceznek elhitetni, hogy „az emberiség nevében" le kell 
szagok nemzetközi egysége és együttműködése ellen irá- mondani a hazafias érzésről, a nemzeti hagyományokról, 
nyúl. Ezért összeférhetetlen a mi szocialista nemzeti ön- a nemzeti kultúráról, meg hogy idejét múlta már nap-
túdatunkkal . jainkban a függetlenség és a szuverenitás. 

A kommunisták mindenkor a legjobb magyar hazafiak « békés egymás mellett élés. és ugyanakkor az impe-
voitak. akik — ha úgy adódott — életüket is áldozták ^L^r ia l izmus ellen folyó küzdelmünk nem zár ja ki egy-
azért. hogy a magyar nép neve tiszta és megbecsült, az mást, hiszen a szocialista világrendszer országai ál-
ország ismét szabad, s népe majdan gazdag é.s kulturál t (al a békéért, a demokráciáért , a társadalmi haladásért, a 
legyen A mi célunk a szocialista hazafiság erősítése, ez- szocializmus és a kommunizmus győzelméért folytatott 
zel együtt kell hogy já r jon a nacionalizmus elleni szívós osztályharcnak összefüggő két oldala. A békés egymás 
harc. mellett élés elvei a lapján kívánjuk az előnyös gazdasa-

TM-rapjctinkban hazánk — csaknem fél évszázad után gi. kereskedelmi, kulturális és tudományos kapcsolatok 
ú j ra . s ezúttal végérvényesen — a nemzetközi ha- fenntar tását és ápolását a kapitalista társadalmi beren-
ladas erőivel van szövetségben. Nemzétiinket eltép- dezkedésű államokkal is, azonban azzal mindenkinek tisz-

hetetlen szálai? fűzik a szocializmus világrendszeréhez: a tában kell lennie, hogy nemzeti függetlenségünk, szuvere-
nemzetkózi kommunis ta mozgalomhoz; erős barátság köt nitásunk, belső társadalmi rendünk, fej lődésünk szocia-
óssze bennünket a gyarmati rabságból felszabadult és fe j - lista és kommunista perspektívái semmiféle alku tárgyát 
lődő népek seregével: együtt küzdünk a békéért, a társa- nem képezhetik. A kapitalista országokkal eddig kialakí-
dalmi haladásért, szocializmusért, világszerte küzdő embe- tott és — reméljük bővülő — kapcsolatainkkal együtt 
rek százmillióival változatlanul a szocializmus teljes felépítésén, a szocialista 

A szocialista országok létrejöttével a történelemben magyar nemzet megteremtésén munkálkodunk. 

Reggeli indulás — d é l u t á n 

Bármilyen furcsán hang-
zik, a brigád tagjai tulaj-
donképpen a kenyérrel dél-
után indulnak el. Akkor, 
amikor a kocsikkal beérkez-
nek a telepre. Füleld Já -
nos garázsmester irányítá-
sával gondosan átvizsgálják 
a gépkocsikat, ezt a fontos 
munkaeszközt. A garázsmes-
ter is a brigádhoz tartozik. 
Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy csak a brigád tagjai-

hogy a Zója-brigád tagjai 
közül senki sem megy ad-
dig haza, amíg a kocsi in-
dulásra nem kész. Egyes 
napokon a kocsi ellenőrzé-
se nem rabol el sok időt. 
de gyakran etőfordul. hogy 
a hibát órákig kell keresni. 
A gépkocsi néha nehezebb 
talányok elé ál l í t ja a mes-
tert, mint a legravaszabb 
keresztrejtvény a lejtőt. A 
javítás már nem olyan ne-
héz, ha megvan a hiba. A 
mester ugyanis érti a dol-
gát, s ott a segítség is, a 

kísérő volt minden kocsin. 
Néhány éve azonban, mióta 
a gépkocsivezetők vállalták, 
hogy a rakodásban, áruki-
hordásban segítenek, keve-
sebb munkaerő kell. Mun-
ká juké r t természetesen ra-
kodási pótlékot kapnak. 
Nagy ünnepek előtt, ami-
kor sok a munka, ez a fel-
adat egész embert kíván, 
hiszen jóval több árut kell 
kivinni az üzletekbe. Ennek 
ellenére sohasem panaszkod-
nak. Természetesnek tar t ják , 
hogy akkor se kér jenek se-
gítséget. A brigád az idén 
az első negyedévben már 
szép sikereket ér t el. S kü-
lönösen ki tűntek a társadal-
mi munkában. Vállalták, 
hogy rendbe hozzák a válla-
lat üdülőjét. Vállalták és 
serényen dolgoznak ls. 

A boltvezetők 
külön programja 

Az előszállítások során né-
hány évvel ezelőtt a kenye-
res rekeszeket letették a 
bolt elé a járdára . És az 
ott állt a bolt nyitásáig. So-
kan szóvá tették, hogy a 
por, piszok lepi. A boltve-
zetők azóta jóval a nyitás 
előtt vá r ják a kenyérszál-
lítniányt. hogy azonnal be-
rakják. Ez szintén többlet-
munka. 

Ébred a város. A kenyér 
már a pulton sorakozik, mi-
re megérkeznek az első vá-
sárlók. A Zója-brigádra le-
het számítani; nyugodtan 
rá juk bízhat juk magunkat 
és természetes; a kenyér gépkocsivezető. Ha ketten 

nem boldogulnak, a brigád mindig időben megérkezik 
i többi tagjai is félreteszik az K. Ö. 
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