
Egymillió nap segítség 
8 0 0 i f jú traktorost küldtek a közös 

gazdaságokba a KISZ-bizottságok 
A legutóbbi adatok szerint 

160 000 f iatal vállalt részt 
hazánkban az öszi mezőgaz-
dasági munkák meggyorsítá-
sából — tá jékozta t ták a 
KISZ Központi Bizottságánál 
ez MTI munkatársá t . A fa-
lusi emberek önkéntes segí-
tőtársai, akik között az ál-
talános és középiskolásokon 
kívül ott voltak az egyete-
misták és az i f júmunkások 
is, összesen egymillió m u n -
kanapot dolgoztak a földe-
ken. 

Az úttörők és a falusi 
KISZ-szervezetek eddig 
130 000 katasztrál is holdon 
végeztek ré t - és legelőtisztí-
tást. A szállítási munkák 
meggyorsítására 305 üzemi 
és egyéb készenléti brigád 
a lakul t az országban, s ezek 
három és fél ezer tag ja a 

rakodásoknál kamatozta t ja 
segítőkészségét. A megyei és 
járási KISZ-bizottságok kez-
deményezésére és megbízó-
levelével eddig 800 i f j ú 
t raktoros állt munkába a 
termelőszövetkezetekben és 
az állami gazdaságokban. 

Általában mindenüt t szí-
vesen fogadják a fiatalokat, 
akik derekasan helyt is áll-
nak. Ugyanakkor azonban 
megesik, hogy egyes mező-
gazdasági üzemek vezetői 
rosszul gazdálkodnak a ren-
delkezésre álló segítséggel. 
Nem szervezik jól meg a 
munkát . Az is előfordul, 
hogy nem gondoskodnak 
számukra ebédről, megfelelő 
munkaruháró l és nem az 
előírás szerint fizetik ki a 
f ia ta loknak já ró béreket. 
(MTI) 

A Magyar Autóklub 
szegedi „premierje / # 

A Magyar Autóklub or-
szágos segélyszolgálatot el-
látó szervizkocsijai a napok-
ban első ízben érkeztek Sze-
gedre: a műszaki felülvizs-
gála tnak i t t volt a „premier-
je". Az MHS-székház udva-
r á n 25 szegedi klubtag au tó já t 
vizsgálták meg; a gépkocsik 
motortel jesí tményét, gyor-
sulását , fékhatását , az ak -
kumulátor , a kerékabroncs 
állapotát, a jelzőberendezé-
seket, a fényszórókat. A mű-
szaki vizsgálat céljáról Lju-
bicic Sándor mérnök, a Ma-
gyar Autóklub műszaki osz-
tá lyának vezetője a követke-
zőket mondot ta : 

— Az állami tu la jdonban 
levő gépkocsikat meghatáro-
zott ki lométer-tel jesí tmény 
u tán rendszeresen műszaki 
szemléken vizsgálják meg és 
az adódó hibákat ki javí t ják. 
A magánautósok a garancia 
le jár ta u tán már ritkábban 
viszik szervizre a kocsikat, és 
azok hibáit „megszokják" a 
vezetők. Ezáltal is fokozó-

dik a baleseti veszély. Ezt 
a k a r j u k elkerülni, ezért hoz-
zásegít jük az autóklub tag-
jai t ahhoz, hogy hibátlan, 
üzembiztos autókkal vegye-
nek részt a meggyorsult for-
galomban. Ennek érdekében 
az összes szükséges mű-
szaki vizsgálatokat elvégez-
zük, ami t tudunk a helyszí-
nen ki javí tunk, vagy pedig 
írásban fe lh ív juk a klubta-
gok figyelmét, mi az a hiba, 
ami t feltétlenül és gyorsan 
ki kell javí t tatniuk. Ter-
vünk az. hogy egy év a la t t 
10 000 személygépkocsit vizs-
gá l junk felül. Az őszi-téli 
időszakban három csoport-
ban minden héten ellátoga-
tunk a különböző megye-
székhelyekre. Ahol jelentő-
sebb létszámú a helyi cso-
port, oda még a tavasz be-
áll ta előtt egyszer-kétszer is-
mételten visszatérünk, hogy 
minél több k lubtagunknak 
nyúj t sunk műszaki segítsé-
get. 

II magyar 
veteránküldöttség 

Moszkvában 
A magyar veteránküldöt t -

ség, amely Révész Gézának, 
az MSZMP Központi Bi-
zottsága tagjának vezetésé-
vel tartózkodik a szovjet fő-
városban, 'kedden délben ko-
szorút helyezett el a Lenin-
maiuzóleumon. 

A koszorúzást követően a 
magyar veteránok a Kreml 
nevezetességeivel ismerked-
tek, egyebek között megte-
kintették Lenin egykori dol-
gozószobáját. A küldöttség 
kedd éjfélkor vonaton Le-
ningrádba utazott, ahol két 
napot tölt. (MTI) 

Munkaverseny az építőknél 
GYENGE AZ ÉRTÉKELÉS ÉS A NYILVÁNOSSÁG — CÉLPRÉMIUM 

A KIEMELKEDŐ MUNKÁÉRT 
A Csongrád Megyei Épí-

tőipari Vállalat idén nagy-
mértékben megnövelte a 
munka termelékenységét, és 
a tervteljesítés is csaknem 
jónak mondható. A Szegedi 
Építőipari Vállalat nem di-
csekedhet hasonló eredmé-
nyekkel, ugyanis a terme-
lést csakúgy, mint a mun-
kaverseny szervezését sú-
lyosan há t rá l ta t j a a munkák, 
a tervdokumentációk hiá-
nya. A gépek kihasználtsági 
foka csupán 14 százalékos. 
Ehhez az is hozzájárul, hogy 
olyan gépeket is az építke-
zéseken tartot tak, melyekre 

Szergej 
a magyar 

A Komszomolszkaja Prav-
da keddi számában Szergej 
Pavlov, a Komszomol Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára beszámol az általa ve-
zetett küldöttség magyaror-
szági látogatásáról. 

— A magyar i f j akka l és 
lányokkal való megismerke-
dés során olyan benyomá-
sokat szereztünk róluit — 
í r ja —, hogy rendkívül éles 
eszű, vidám emberek, 
ugyanakkor kellő komoly-
sággal próbál ják megfej teni 
a jelenségek lényegét. A ma-
gyar fiatalok az új társada-
lom meggyőződéses épitői. 
' A továbbiakban Pavlov 

rámuta t ar ra , hogy a Kom-
szomol és a KISZ kapcso-
latai ú j szakaszba, a gya-

Pavlov 
j u s a g r o l 

korlati együttműködés erő-
sítésének szakaszába érkez-
tek. 

— A KISZ vezetőivel 
folytatott beszélgetések so-
rán megegyeztünk abban, 
hogy kevesebb harsonázás-
ra és több konkrét cseleke-
detre van szükség. Bővíte-
nünk kell és el kell mélyí-
tenünk a Kapcsolatokat. 

Pavlov hangsúlyozza, hogy 
a KISZ tapasztalatai figyel-
mes tanulmányozást érde-
melnek. 

Jóleső érzéssel töltött el 
bennünket , hogy a szovjet 
és a magyar i f júság bará-
tok, akik mindig számíthat-
nak egymásra — jelenti ki 
befejezésül Pavlov. (MTI) 

ott nem volt szükség. A 
szakszervezet termelési bi-
zottságának közbeavatkozá-
sára végül is 

központosították a gépel-
látást. 
Mindkét építővállalatnál 

két versenyformát alkalmaz-
nak: az egyéni és a brigád-
versenyt. Az idén sikerült 
elérni, hogy 

a vállaiások konkrétak, 
értékelhetők, az adott mun-
katerület, munkahely terme-
lési feladatainak elvégzését 
segítik elő. Az állami épí-
tőipari vál lalatnál a határ-
idők lerövidítésére, a minő-
ségi munkára , az anyagta-
karékosságra és a munka-
fegyelem megszilárdítására 
irányuló felajánlások mel-
lett 

kialakulóban van a ga-
ranciális javítások válla-
lása is. 
A munkaverseny lendítő-

I erejét az építőiparban is a 
' szocialista brigádok jelentik. 
A megyei építőknél az idén 
22 ú j brigád alakult , úgy-
hogy jelenleg 35 szocialista 
címet viselő és 22 e címért 
dolgozó brigád működik. A 
tanácsi vállalatnál viszont 
mindössze egy szocialista 
brigád található, és 22 dol-
gozik e címért. 

Az építőipari munkaver-
seny 

legsúlyosabb hiányossága, 
hogy az eredmények érté-
kelése nem folyamatos, 

nem összevethető, s ami 
még ennél is nagyobb hiba: 

Befejeződött a paprikaszüret 

az ér tékel t eredmények sem 
igen kerülnek a nyilvános-
ság elé. A megyei építővál-
lalatnál ugyan megjelent 

az első sokszorosított ver-
senyhiradó, de ez nem pó-
tolja az építésvezetőségek 
rendszeres értékelését, az 
élen járók népszerűsítését a 
közvetlen munkatársak kö-
rében. 

Mindkét vállalat vezetősé-
gének ú j kezdeményezése, 
hogy a szakszervezeti bizott-
ságokkal együtt összehívta a 
szocialista, valamint a mun-
kabrigádok vezetőit és az év 
végi tervfeladatpk elvégzé-
sére 

cdlmunkákat tűzött ki. 
melyekért prémium fizethe-
lő. A célprémium összege az 
állami építőknél 1 millió 450 
ezer, a tartácsi építőknél 100 
ezer forint. 

Amint az Építő-, Fa- és 
Építőanyagipari Dolgozók 
Szakszervezete megyei bi-
zottságának vizsgálata meg-
állapította, az építővállala-
toknál jól szolgálja a mun-
kaverseny a termelési fel-
adatokat. Ha az értékelés ^s 
a nyilvánosság is megfelelő 
lenne, a versenymozgalom 
hatékonyságát tovább növel-
hetnék. A munkaverseny 
gazdáinak, a szakszervezeti 
bizottságoknak most különö-
sen nagy gondot kell fordí-
taniuk az úgynevezett á tme-
nő béruházások előkészíté-
sére. az éves munkaverseny 
értékelésére és a jövő évi 
verseny megszervezésére. 

A szegedi „paprikás kör-
zet"-ben — a feldoLgozó vál-
lalat termeltetési osztályá-
nak jelentése szerint — lé-
nyegében befejeződött a 
szedés. A közős gazdaságok 
most azon igyekeznek, hogy 
a termést mielőbb felfűzzék, 
i l letve ládákba rakva át-
a d j á k a vállalatnak. Első-
rendű minőségű papr ikákat 
szüreteltek a röszkei Kos-
suth Termelőszövetkezet 
gazdái, ami azért is elisme-

Ha már mindenki ilyen volna... 
A szegedi Felszabadulás 

Termelőszövetkezetben ér-
vényben van egy, a gazdák 
által alkotott régi szabály: a 
60 évnél f ia ta labb férfi tagok 
csak akkor részesedhetnek 
év végén a nyereségből, ha 
napi 10 órás munkaidővel 
számítva évente legalább 220 
munkanapot dolgoztait a kö-
zösben. Az asszonyok mun-
ká j a pedig 190 munkanap 
után esedékes premizálásra. 
Ez amolyan erkölcsi mércé-
nek is számít: ki tartozik a 
nagy gazdaközosség törzsgár-
dájához, akikre elsősorban 
lehet számítani a mintegy 30 
milliós évi termelési prog-
r a m végrehaj tásában? S kik 
azok. akiknek ma még nem 
létfontosságú a közös mun-
ka? f 

A szövetkezet népes törzs-
gá rdá jában ta r t j ák számon 
belépése óta Sebők Istvánt 
is. Tavaly például ma jdnem 
több ledolgozott munkanapot 
— 360-at — számoltak el ne-
ki, tel jesítményei a lapján, 
min t ahány nap ja van az 
esztendőnek. Pedig nem is 
állattenyésztő, kezdettől fog-
va a Rózsa-majori üzemegy-
ségben növénytermesztőként 
dolgozik. Csakhogy, amikor 
szezonja van a munkának , 
nála a 14—16 órás munkaidő 
sem ritkaság. 

Korábban hosszú ideig dol-
gozott erdészetben, konzerv-
gyári munkás is volt. Végle-
gesen azonban — mivelhogy 
parasztnak született — a kö-
zös szántóföldeken találta 
meg a helyét. 

A jövedelem? Így válaszol 
e r re tömör egyszerűséggel: 
„Aki nálunk szívesen dolgo-
zik, ooidogul. A munkától 
függően 1600-1800-2100 fo-
r in t a havi készpénz. No meg 

kezeti tagsága alat t olyan 
esztendő is volt már , amikor 
9 ezer forintig ment a nyere-
ségrészesedése. Tavaly azon-
ban csak 4600 forint jutott 
p rémiumként . 

Az idén gyenge lett a rizs-
termés és Sebők István tud-
ja már : emiat t a növényter-
mesztök aligha számíthatnak 
prémiumra. Ez azonban csep-
pet sem hűtöt te le, ennek a 
kis „vasembernek" a szorgal-
mát. Vireadaltól napnyugtáig 
tar tanak munkanap ja i most 
is. Azt azonban fá j la l ja , hogy 
a f ia ta labb szakvezetők ke-
veset hallgatnak a tapasztalt , 
öregebb szövetkezeti gazdák 
javaslataira. Szerinte az idei 
rizstermés is sokkal jobb le-
hetet t volna, ha meghallgat-
ják őket. 

A szántóföldi növényter-
mesztésben a rizs kivételével 
tu la jdonképpen mindenből 
túlteljesítették a tervet. Kü-
lönösen a szálas t akarmá-
nyokból nagy terven felüli 
készletei is vannak a tsz-nek. 
A rizstermés-átlagok ala-
csonyságának pedig Sebők 
István szerint egyik nyomós 
oka az, hogy már a vetés 
sem sikerült . Túlcsíráztatott , 
összegubancolódott, a l ig élet-
képes mag került a talajba. 
Pedig ők mondták a rizsért 
felelős agronómusnak, hogy 
b a j lesz ebből. 

Szavából érzem, nemcsak 
azt f á j l a l j a ő, hogy fuccs lett 
a prémiumnak, hanem azt is: 
egyesek milyen könnyen ját-
szanak a felelősséggel. 

Engem — mondta — min-
dig arra tanítottak az idő-

ehhez jön még a háztáj i és a Sebbek: jól meg kell tanul-
prémium." n i dolgozni, s azután paran-

Említi, hogy ctéves szövet- csolni is tudok. 

résre méltó, mer t a háztá-
ji területtel együtt négy-
száznegyven holdat haszno-
sítottak a fűszernövény ter-
mesztésével. Az átlaghozam 
is kiemelkedő. Nem véglege-
sek még a mázsálási adatok, 
de megbízható becslések 
szerint a holdankénti ter-
mésátlag közel jár az ötven 
mázsához. Ez pedig alig ma-
rad el a tavalyi rekord-
eredménytől . 

Az idén nagyon sok csa-
padék hullott, többfelé ká-
rokat okoztak a belvizek, 
mégis voltak olyan száraz 
időszakok, amikor előnyös 
volt a növény fejlődésére az 
esőpótló öntözés. A rösz-
kei Kossuth Tsz-ben éltek is 
ezzel a lehetőséggel. A pap-
rika nemcsak a szedés ide-
jén nyúj tot t bő munkaalka l -
mat a tagoknak, hanem utána 
is, mert a termés nagy ré-
szét s a j á t telepeiken fűzték, 
fonalra. A teljes érés idején 
naponta százötvenen is szor-
goskodtak a telepeken. 

Jelesre vizsgáztak papri-
katermelésből a Békés me-
gyei tsz-gazdák is. Elsaját í-
tották a legmegfelelőbb ag-
rotechnikai módszereket, s 
a melegágyakban előnevelt 
palánták ki ültetésében nem 
egy helyen megelőzték a 
Szeged környéki szövetkeze-
teket. Eredményesség szem-
pontjából sem maradtak el 
a hagyományos termő táj tól : 
az orosházi járásban pél-
dául több közös gazdaság 
dicsekedhet negyven-ötven 
mázsás terméshozammal. 

G A Z D A S Á G I F E J L Ő D É S E M É 

I D O S Z I m I K I ERE I É S E l 

Erösebb lehűlés 
A rendkívül hosszan tartó 

száraz, napos idő után a no-
vember meghozta a válto-
zást: egész Európában még-
kezdődött az időjárás átala-
kulása: erős szelekkel sarki 
eredetű hideg légtömegek 
á ramlanak délkeletnek. 

A Meteorológiai Intézet 
központi előrejelző osztályán 
kapott tájékoztatás szerint a 
ciklon haj tot ta második hi-
deghullám szerdán megérke-
zik hazánkba, ami a nappali 
felmelegedést a keddihez ké-
pest legalább öt fokkal csök-
kenti. Élénk, helyenként 
erős nyugati, északnyugati 
szélre, felhőátvonulásokra, 
szórványos esőkre kell szá-
mítanunk. 
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G a z d a s á g p o l i t i k a é s gazdawagi 
i r á n y í t á s 

^ ^ á m i ó t a széles körökben ismert té vált, hogy az orszá-
gos vezetőtzervek gazdasagi i rányító rendszerünk megre-
formálásán dolgoznak, több téves nézet ós felfogás is ke-
letkezett. A tévedések forrása többek között a gazdasá-
gi irányítás és a gazdaságpolitika különbségeinek, illetve 
kapcsolatuk nem megfelelő "ismerete. A gazdasági irányító 
rendszer nem más, mint „gépezet", amelynek egymással 
összefüggő legfőbb részei: a tervezés rendszere, a pénz-
ügyi és hitelrendszer, a piaci viszonyok felhasználását sza-
bályozó rendelkezések köre és az anyagi ösztönzés rend-
szere. A gazdasági irányító rendszernek az a feladata, hi-
vatása, hogy segítségével megvalósuljanak fö gazdasági 
célkitűzéseink, vagyis gazdaságpolitikánk. 

Mit ér tünk gazdaságpolitikán? A gazdaságpolitika nem 
más, mint egy adot t időszakra vonatkozó legfőbb gazda-
sagi célk;tűzesek összessége. Ide tartoznak pl. az egyes 
népgazdasági ágak a rányai ra vonatkozó tervek, elképze-
lések, amelyek azt mu ta t j ák meg, hogy egész termelésünk 
mekkora részét tegye ki a kohászat, vegyipar stb.; me-
lyik iparágat milyen gyorsan célszerű fejleszteni egy adott 
időpontban. Ide tartoznak" a lakosság életszínvonalának 
a lakulására vonatkozó elképzelések. A gazdaságpolitika a 
vezető párt- es állami szervek dönfése arról, hogy anya-
gi eszközeinket, termelési eszközeinket hogyan osszuk el az 
iparágak, illetve a lakosság között. A gazdaságpolitika te-
hát a sokféle belső és nemzetközi tényező gondos mérle-
gelése a lap ján született döntéssorozat: amelyekben a 
párt- és államvezetés megszabja: hogyan, s milyen i rány-
ba fej lődjön népgazdaságunk, hogyan tud juk a legcélsze-
rűbben kihasználni a rendelkezésünkre álló lehetősége-
ket. 

Elegendő-e csak kitűzni a célokat, rögzíteni a fej lődés 
i rányát akkor, amikor e célok csak milliók mindennapi 
te rmelőmunkájával valósulhatnak meg? Nyilvánvaló, hogy 
nem elegendő, mert a bonyolult gazdasági kapcsolatok, ösz-
szefüggések szakszerű ismeretével meg kell szervezni a 
feladatok végrehajtását , ki kell alakítani azokat a gazda-
sági eszközöket, amelyek segítségével el is lehet érni a ki-
tűzött célokat. Erre hivatott a gazdasági irányítás rend-
szere. Ez tehát szorosan összefügg a gazdaságpolitikával 
és ha összhangban áll azzal, akkor segíti annak teljesülé-
sét, ha hiányzik az összhang, akkor akadályozza. 

Az elmúlt évek tapasztalatai közül több a r ra figyel-
meztetett, hogy gazdasági irányító rendszerünk már nem 
eléggé korszerű és a jövőben egyre nehezebb lenne vele 
megvalósítani gazdaságpolitikánkat. Ezért kerül sor az 
irányító rendszer átalakítására. Mindebben semmi rendkí-
vüli és különös nincs. Ahogyan a bonyolultabb feladatok 
megoldásara bonyolultabb, f inomabb szerszámokat készít 
az ember, úgy merül fel a bonyolultabb gazdasági fel-
adatok napirendre kerülésekor a megfelelő irányító rend-
szer kidolgozásának igénye. 

Jelenlegi gazdasági irányító rendszerünk a szocializ-
mus építésének kezdeti szakaszán a lakul t ki. Akkor 
még a termelés mennyiségének növelése volt a legfonto-
sabb feladat, ezt segítette pl. az anyagi érdekeltség rend-
szere is. Ma már a minőség és a gazdaságosság javításá-
ban kell érdekel t té tenni a gazdasági vezetőket, dolgozó-
kat egyaránt . A tervezés rendszerében az volt a helyzet, 
hogy szigorú központi tervelőírásokkal biztosítani kellett a 
népgazdaság számára szükséges és csak szűkös mennyiség-
ben meglevő cikkek termelését. Most már — lényegében — 
túl vagyunk ezen, s az a döntő, hogy a tervezés és en-
nek nyomán a termelés is gyorsabban, ruga lmasabban 
alkalmazkodjon a változó belföldi és külföldi igényekhez. 
Ez a tervezésben is bizonyos decentralizálást feltételez, 
összefoglalva: a gazdaságpolitikai célok sikeres megvaló-

Isítása megfelelő gazdasági irányító rendszert követel. 
BOGNÁR GYULA 
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