
Bíró Tózsef 
nyilatkozató 

a Pravdának 
Bíró József külkereskedel-

mi miniszter Magyarország-
nak a Szovjetunióval és más 
szocialista országokkal való 
gazdasági együttműködéséről 
nyilatkozott a Pravda buda-
pesti tudósítójának. 

A külkereskedelmi minisz-
ter elmondotta, hogy a nyers-
anyagokban rendkívül sze-
gény Magyarország gazdasági 
(Setében jelentős szerepet 
tölt be a külkereskedelem 
Magyarország aktívan részt 
vesz a nemzetközi szocialista 
munkamegosztásban. Han-
goztatta, hogy az utóbbi 
években számos magyar áru-
cikk tört ki a világpiacra. 
Beszélt a KGST keretében 
történő nemzetközi szakosí-
tásról és kooperációról s 
megjegyezte, hogy hazánk 
legnagyobb kereskedelmi 
partnere a Szovjetunió. 

Befejeződött 
a népművelési 

tájértekezlet 
Nyilalkosat a tanácskozásról 

Tegnap befejeződött a két-
napos szegedi népművelési 
tájértekezlet. A tanácskozas 
végén megkértük Csenke 
László elvtársat, a Csongrád 
megyei tanács művelődés-
ügyi osztályának helyetles 
vezetőjét, tájékoztassa olva-
sóinkat az értekezlet mun-
kájáról. 

— A népművelőkre nagy 
feladatok hárulnak az ideo-
lógiai-politikai harcban — 
mondotta Csenke elvtárs. 
Októbertől, az új népműve-
lési évadban például sokkal 
többet foglalkozunk majd a 
második ötéves terv ered-
ményeivel, s a harmadik öt-
éves terv célkitűzéseivel. A 
megye területén délszlávok 
és román nemzetiségek is 
élnek. Az ismeretterjesztés, 
politikai akadémiák, pártren-
dezvények keretében tovább 
folytatjuk a harcot a nacio-
nalista nézetek ellen is. A 
mintegy tizenkét ország-vi-
lágjáró klub önálló program-
jában feltárulnak majd — 
fotók és filmfelvételek köz-

vetítésével — a nyugati élet-
formának azok a jelenségei 
is, amelyekről az imperialis-
ta prapaganda mélyen hall-
gat. Kihasználjuk az akadé-
miai ismeretterjesztés lehe-
tőségeit; Csongrádon már-
cius 4-től érdekes témákkal 
bővelkedő sorozat indul, 
amely áttekintést nyújt a 
XX. század diplomáciájáról. 
— A tanácskozáson felhívtuk 
a könyvtárosok figyelmét az 
aktuál-politikai irodalom be-
szerzésére és forgalmazására. 

r — A konferencia sok ja-
vaslatot adott munkánk ha-
tékonyabbá tételére. Például 
javítanunk kell a filmszín-
házak műsorpolitikáját. Ez 
év nyarától az eddig „fehér 
foltként" szereplő tanyai te-
rületeken szélesvásznú sza-
badtéri vetítéseket rende-
zünk.. A falusi és városi 
mozik programjában több 
színvonalas természettudo-
mányos kisfilmet iktatunk a 
játékfilmek közé. 

G. F. 

Ön mit tesz — a munkafegyelem 
javításáért? 

Lecke a törvényességre 
A tanács újból tárgyalta a szöregi autóbuszjáratok ügyét 

Zsúfolásig megtett tegnap zsef, Szenes Istvánné, Csikós az Árpád utcán megy. Ezt 
2 órára a szóregi művelődési p a i Bódi Jánosné Takács i s határozatba foglalta a ta-
h á z - "hol a 1helyi 1tanács ülé- F e r e G á b o ; L a f c a í 0 s nács A harmarák űj autó-
se kezdodott. A tanacstago- ' [ busz a nyáron lep be a szo-
kon kívül jelentós számmal Ferenc, Albert Sandorne, Lo- r e g i forgalomba, mert Buda-
jöttek el a község lakói. A bozár György, Kasza Lajos, pestről ekkor kapja meg az 
törvényesség helyreállításé- Blanda Menyhért, Bálint Pál AKÖV. így az Árpád utcá-
nak megfelelően a napirend _ iUan mondtak véle_ ban állandóan ket járat, a 
egyik pontja az autobuszok . . . ... , , , Petőfi utcaban 
községen belüli útvonalának m e n y t 6 8 tc>bben kerdeztek közlekedik. 
végleges rendezése volt, is. Az órák gyorsan teltek. Remélhető, hogy az ügy la-
amelyről a Dél-Magyarország A konkrét fámával — az nulságait az érintettek le-
mar két alkalommal is Irt autóbuszjárattal - kapcsolat- v o n j a k Szöregen,.és sem ott, 
Legutóbb — a két cikkre va- , .„. ' . .. . _ . sem másutt a jövőben nem 
laszként - tegnap közöttük b a n t o b b e n érthetően han- szenved csorbát a tanácstör-
a járási tanács vb levelét, goztatták azt is: erről már vény, a demokratizmus, 
amely szerkesztőségünkkel határozott a tanács és saj- Morvay Sándor 
egyetértve, a tanácsülés ko- n á i a tos . hogy a végrehajtó - -

bizottság némely tisztségvíse-J 
lőjének többszöri ellentmon-
dó intézkedése miatt újból 
megbeszélés tárgya ez az 
ügy. 

Joggal kérte számos felszó-
laló az AKÖV-től a szöregi 
autóbuszközlekedés lehetőség 
szerint további javítását: a 

Érdekes téma a munkafe-
gyelem és nagyon sajátos. Az 
önköltséget, vagy a termelé-
kenységet pontos adatok jel-
zik, de vajon mennyire lehet 
megközelíteni a munkafegye-
lem helyzetét számokkal? S 
egyáltalán lehet-e önmagá-
ban vizsgálni a munkafegyel-
met? Lehet. Persze nem ste-
rilen, hanem összefüggései-
ben, a vállalati élet teljes 
együtthatásában. 

A fegyelmi döntések és 
hatrozatok szama valame-
lyest képet ad a munkafe-
gyelem helyzetéről, de csak a 
nagyját mutatja meg. Mi-
lyen munka ez egyáltalán 
és vajon mit tesz, mit 'ehet 
egy „középkáder" a munka-
fegyelem javításáért? Erről 
beszélgettünk a Szegedi Ru-
hagyárban Komáromi Ká-
roly termelési osztályvezető-
vel. 

Objekliv ok és magyazázat 
Az osztályvezető azt 

mondja, hogy javult a mun-
kafegyelem, s nincsennek 
olyan kirívó esetek, mint va-
lamikor, sőt bizonyos jellem-
ző dolgok is megszűntek. 

— Például, milyen jellem-
ző dolgok? 

— Régebben jellemző volt 
a jövés-menés. Óvodába, or-
vosi rendelőbe, irodákba . . . 
Engedély nélkül, s persze 
nehéz volt ellenőrizni, hogy 
tud-e a közvetlen felettes a 
távollétről. 

— Valamikor csak fel kell 
keresni ezeket a helyeket. 

— Az igaz, de a művezető 
személyes engedélyével és 
tudtával. 

— Mi az, ami ma is gon-
dot jelent? 

— A munkaidő megkezdé-
se és befejezése. A legtöbb 
idő ekkor fut el, késve kez-

. denek és előbb befejezik a 
j munkát. Néha objektív okok 

miatt. 
— Az öltözők zsúfoltak, ha 

valaki nem jön be legalább 
10—15 perccel előbb, bizony 
maris késik a gép mellől. Á 
zsúfoltság miatt tumultus 
van, egymást késleltetik a 
dolgozók, s hogy kerüljék a 

rábbi határozata megváltoz-
tatásának törvényszegő vol-
tát állapította meg. 

A tanács jogköréről 

A tanácsülésen — amelyen 
megjelent és felszólalt Far-
kas István, a szegedi járási 
tanács vb elnöke és Káíai munkába, iskolába járók 
Ferenc, az AKÖV személy- többsége érdekeinek fokozot-
forgalmi osztályának vezető- tabb figyelembevételét, 
je is - higgadt és szenvedé- A döntés 
lyes vélemények hangzottak 
el. Egyszer-másszor a népes Az AKÖV jelenlegi busz-
hallgatóság hangos tetszést, téherbíró képességét 

. . . es a kesobb Szoregre beal-
vagy nemtetszest is nyilvání- l í t h a t ó ü j a u tóbuszt számítás-
tott. Teljesen joggal állt a b a véve döntött a tanács. A 
kérdés a tanácsülés előtt is: kérdéssel kapcsolatos előter-
megsértették-e a testület jo- jesztések homályossága miatt 
gát? Sajnos, erről Palotás viszont a határozathozatalkor 
Péter, a helyi tanács vb el- s o kan tartózkodtak a szava-
nöke az ülés elején önkriti- z a s tó l . 
kusan nem tett említést, csak A hozott határozat szerint 
annyit jelentett be a vb két egy autóbusz az Árpád ut-
tanácsülés közötti munkájá- cában. egy pedig a Petőfi út-
ról szóló néhány mondatos cában közlekedik. Egy újabb, 
tájékoztatójában, hogy: a z úgynevezett „rásegítő já-
„most a busz-dolgot is tár- rat" a csúcsidőkben (amit 
gyaljuk". Az ülés azonban nem szabad elhanyagolni az 
megállapította a törvénysér- AKÖV-nek!) az Árpád út-
test, s végül így — miután a cán közlekedik. Mivel az 
szöregi tanács vb elnökéhez Árpád utcai járat vonzásába 
személyes kérdésként hang- lényegesen több utas tartozik, 
zott el — maga is kimondott, mint a Petőfi utcáéba, ezért 

Az ülés lecke volt a tör- a Szőrcgrc majd ezután já-
t fényességre, a demokratiz- ró új és harmadik autóbusz 
musra. Bár az ülés vitaveze- _ 
tésébe sajnálatos hibák is 
csúsztak, olykor vihar is tá-
madt. mégis megerősödött az 
a tudat, hogy a törvényes-
séget, demokratizmust meg 
kell tartani. Ezt hangsúlyozta 
felszólalásában a járási ta-
nács vb elnöke is. Az állam-
hatalom legfelsőbb helyi 
szerve a községekben a ta-
nács. Testületi hatáskörét, a 
tanácstagok javaslatát, véle-
ményét a közügyekben az 
eddigieknél jobban és min-
dig figyelembe kell venni. 
Több felszólaló elégedetlensé-
gét is fejezte ki ennek ese-
tenkénti hiánya miatt. Volt 
olyan tanácstag, aki így 
kezdte: „Minek a tanács és 
tagjai, ha a döntésüket nem 
veszik figyelembe?!" 

Óriás bauxitbánya épül 
A bakonyi bauxitbányák sok jelentése szerint nagyobb 

halimbai üzemének szom- kiterjedésű érctelep fekszik, 
szédságában Európa egyik a m e l F 1 0 — 3 5 méter vastag-

, , , . . . . . . . . ságu es iparilag jol haszno-
legnagyobb baux.tbanyajat s í £ a t ó b a u x i t o t r e J t A t e l e p 
építik. A Halmiba 3. üzem hétszáz méter mélységben 
kijelölt területén a geológu- helyezkedik el a felszín alatt. 

Az új tanévtől 

e g y g imnáz i umban s e m lesz 

humán-reá l t a g o z ó d á s 

kényelmetlenséget néha előbb 
otthagyják a gépet. A váltás 
idején a művezetők is elfog-
laltak. Néha az ebéd is viszi 
az időt. 

Az öltöző valóban objek-
tív oknak számít, persze ez 
mégsem mentheti azokat, 
akik emiatt késnek el a 
munkatermekből, legfeljebb 
magyarázatul szolgál. Egyéb-
ként az öltöző morálisan is 
talaja a fegyelmezetlenség-
nek: az elmúlt időszakban 
gyakoriak voltak a lopások, 
pénzt, órát és orkánkabátot 
vittek el. Az objektív okot 
csak akkor sikerül teljesen 
felszámolni, ha bővítik az 
öltözőt és az igényeknek, kí-
vánalmaknak megfelelően 
alakítják át. A tervek és a 
pénz meg van erre, remél-
hetően nem sokáig tart ez az 
objektív ok. 

A legsúlyosabb — s néha 
gyakori is — az igazolatlan 
hiányzás. Egyik nap (február 
elseje) adatai a következő-
képpen festenek: összes hi-
ányzó 81 fő, ebből szabadsá-
gon 10 fő, betegség miatt tá-
vol 45 fő, igazoltan távol 8 
fő és igazolatlanul távol 
17 fő. 

Drága nyolc óra 
— Ez a szám akár átlag-

nak is megfelel — mondja 
Komáromi —, mert nyolcvan 
főre tehető a hiányzók át-
lagos száma. 

— Az igazolatlan hiányzá-
soké is? 

— Ebből a tizenhétből na-
gyobb része utólag igazolja 
a mulasztását. Figyelembe 
kell venni, hogy a ruhagyár-
ban a dolgozók többsége nő. 
Az asszonyoknak gyakran 
egy-két napot távol kell ma-
radniok a gyerekek miatt. 
Lázas a gyerek orvoshoz kell 
vinni, de más okok is elő-
fordulnak. 

— Milyen hátránya van az 
igazolatlan mulasztásnak? 

— Drága nyolc óra lesz az 
igazolatlan hiányzásból. A 
rendes szabadságból levon-
ják a mulasztott napot: tehát 
fizetést sem kapott arra a 
napra és a szabadságából is 
elveszett egy nap. Ezenkívül 
egy hónapira nem kaphat az 
igazolatlan mulasztó ebéd-
hozzájárulást, veszít a nye-
reségrészesedésből és egyéb 
kedvezményeket is elveszít-
het, végül az állását is. 

Persze ezek a fegyelemsér-
tések nem a legjellemzőbbek, 
s végeredményben a dolgo-
zónak tényleg drága árat 
kell érte fizetni. De a ter-
melésben vannak látszólag 
enyhébb fegyelemsértések, 
melyek a munka minőségé-
ben, folj'amalosságaban és a 
morálban jelentkeznek, s ne-
hezebben felderíthetők, kö-
vetkezésképp az ellenük való 
harc is bonyolultabb. 

A gimnáziumi reform tan-
tervek országos vitájában 
egyöntetű állásfoglalás ala-
kult ki arról, hogy a gim-
náziumokban fokozatosan 
meg kell szüntetni a hagyo-
mányos humán-reál tagozó-
dást. Az egységes alapmű-
veltség biztosítása 
gimnáziumi diák 
szükséges, ugyanakkor kí-
vánatos lehetőséget adni a 
bizonyos tantárgyak iránt 
különösen érdeklődő, ki-

Fűtött szobákban 
a vetőburgonya 

Alapos vita 
Az egymás uíán felszólaló 

tanácstagok — Borka Dezső, 
Péter Lászlóné, Katona Jó-

Az újburgonya igényes egyaránt kedvelt koratavaszi 
növény, amíg a fogyasztók áru előállításában fontos sze-
asztalára kerül, sok munkát, repet játszanak a háztáji 
fáradságot áldoznak neveié- gazdaságok és a kiskertek, 
sére. Csongrád megyében a Ezek termelik az összes új-
Tisza és a Maros menti .fal- burgonya mennyiség felét. A 
vakban — fóként Apátfal- szövetkezeti gazdák háztáji 
van, Kiszomboron, Magyar- földjeiken — a tavaly "bevált 
csanadon, Újszentivánon. Ti- módszer alapján — összefüg-
szaszigeten — a vermekből, gő területeket alakítanak ki. 
pincékből már fűtött szobák- Ennek az az előnye, hogy 
ba költöztették a vetőgumó- géppel művelhetik a burgo-
kat. Itt a melegben csíráztat- nyát és könnyebben véde-
ják, s amikor erőteljesek kezhetnek a kártevők ellen, 
lesznek a hajtások, kiültetik Főként rózsaburgonyát ter-
a szabadföldbe. mesztenek és kísérletképpen 

Több mint ezer holdon NDK-beli és lengyel fajtá-
neveinek szerződéses alapon kat, amelyek jól tűrik a hű-
primőrburgonyát a megyé- vös. csapadékos tavaszi idő-
ben. A bel- és külföldön járást. 

emelkedő tehetségű fiata-
loknak tehetségük, képessé-
geik kibontakoztatására, tu-
dásuk elmélyítésére. Ennek 
megfelelően három évvel 
ezelőtt az illetékesek meg-
kezdték az egységes gimná-
ziumi osztályok létrehozását, 
illetve a humár-reál tagoza-
tok fokozatos megszünteté-

minden ^ t , s ezzel párhuzamosan 
számára a szakosított tantervű osz-

tályok szervezését. Az idén 
érettségiző gimnazisták még 
humán-reál osztályokba jár-
nak, a 1—3. évfolyamosok 
azonban mar egységes tan-
terv és óraterv szerint, ta-
nulnak, ami a következő 
ta névtől a 4. osztályban is 
éleibe lép. Az 1966—67-es 
oktatási évtől tehát már 
egyetlen gimnáziumban sem 
lesz humán-reál tagozódás. 

A gimnáziumok első osz-
tályaiban egyébként a jövő 
tanévben már minden tár-
gyat, a második évfolya-
mokban pedig a tantárgyak 
többségét reformtantervek 
alapján, új tankönyvekből 
oktatnak. A következő két 
évben fokozatosan bevezetik 
az új tanterveket és tan-
könyveket a harmadik és a 
negyedik osztályokban is. 
Előreláthatólag tehát a gim-
náziumi reform végrehajtá-
sa két év múlva befejező-
dik. (MTI) 

Mennyire népszerű 
feladat? 

Komáromi a leghasznosabb 
elvet vallja: a folyamatos 
munka biztosítása a legjobb 
eszköz arra. hogy a munka-
fegyelem jó iegyen a termelő 
részlegeknél. Feltétlenül iga-
za van, de ez a folyamatos-
ság sem alakul önmagától. 
Ezért mit tesz a termelési 
osztályvezető? 

— Mindennapos feladatot 
jelent. A művezetőkkel és a 
főművezetőkkel naponta ta-
nácskozunk a termelési fel-
adatokon. Ha állásidő tör-
tént és az nem a dolgozó hi-
bájából eredt, azonnal intéz-
kedünk. A múltkor is pa-
naszkodott egy dolgozó, hogy 
nem kapnak folyamatosan 
egy cikket Megnéztük, miért 
nem: kiderült, hogy hárman 
végzik az előkészítést, de 

nem győzték az ütemet. Se-
gítettünk gyorsan a dolgon. 

A gyár normásai is gyak-
ran vizsgálják a veszteség-
idők okait, munkanap fény-
képezést végeznek, a gépál-
lások okait tanulmányozzák 
és tapasztalataikat jelzik a 
termelési osztály felé. 

— Ennek birtokában mi 
szervezéssel és más úton-
módon igyekszünk a hibakat 
kijavítani és egyben a mun-
kafegyelmet is szilárdítani. 
Persze sok apróból tevődik 
össze a munkafegyelem kér-
dése, néha népszerűtlen fel-
adatokat is vállalni kell. 

— Például? 
— A napi munkával 

együttjár a lazaságok elleni 
fellépés. Ha nem szólok, el-
megyek a kis hibák mellett, 
legközelebb újból előadód-
nak. Persze ezek a népsze-
rűtlennek tűnő apróságok 
végül is közös érdeket szol-
gálnak. 

A kollektíva szerepe 

Végül arról beszélgetünk, 
hogy látható-e, megfogható-e 
az az állapot, amikor javul 
a munkafegyelem? 

— Nagyon is megfogható 
— mondja Komáromi Károly 
—. de leginkább egy-egy kri-
tikus esetben látható. Mond-
jak egy példát? 

— Tessék. 
— A személyes beszélge-

tés és törődés eredményét il-
lusztrálja. Volt egy lány, 
nem dolgozott rendesen a 
teljesítménye 50—60 százalék 
körül mozgott. Elküldhettük 
volna, sót a felmondólevelet 
le is gépelték. Mégis úgy ha-
tároztunk, hogy próbát te-
szünk. Minden műszak után 
bejött a diszpécserrel és el-
beszélgettünk közösen, hogy 
mit dolgozott és mennyit 
teljesített azon a napon. 
Munkamódszerátadót is mel-
léje állítottunk. A leány ma 
100 százalék fölött teljesít és 
szorgalmas, fegyelmezett dol-
gozónk. 

A törődés, a szeretet és 
persze a kollektíva ereje sok-
ra képes. A művezetőkkel is 
beszélgettem, ők a megmond-
hatói. ahol szocialista brigá-
dok dolgoznak, ott szinte rit-
kaságszámba megy a legki-
sebb figyelmezetlenség is. 

Komáromi Károly, határo-
zottan állítja, hogy a mun-
kafegyelem másik és talán 
a legfontosabb biztosítéka 
az, ha a vezetők emberséggel, 
jó szóval közelednek a leg-
kisebbnek vélt problémá-
hoz is. 

— Törődni kell a dolgo-
zókkal. ismerni kell az em-
bereket és problémáikat. 
Szinte mindenkivel máskép-
pen kell még beszélni is. 
Nem könnyű dolog, de végül 
megéri. 

Gazdagh István 

Szállítás - határidő előtt 
Néhány héttel ezelőtt, ami-

kor a Szovjetunióban kibon-
takozott az üzemi dolgozók 
felajánlása az SZKP XXIII. 
kongresszusa tiszteletére, le-
vél érkezett a Hungarotex 
Külkereskedelmi Vállalathoz. 
A szovjet vevők azt kérték, 
hogy a részükre szállított 
ponyva készítőinek tolmá-
csolják kérésüket. Az 1966. 
első negyedévi export pony-
va szállítási kötelezettségük-
nek a szerződéstől eltérően 
legkésőbb március 20-ig te-
gyenek eleget, és ezzel segít-
sék a kongresszus tiszteleté-
re tett felajánlásuk teljesí-
tését. 

A Szovjetunió részére 
gyártott export ponyva ké-
szítői a Kenderfonó és Szö-
vőipari Vállalat dolgozói. A 
vállalat vezetősége megtár-
gyalta a szovjet elvtársak 
kérését, és úgy határozott, 
hogy a dolgozók támogatásá-
val a kért időben szállítanak 
le 575 ezer négyzetméter 
ponyvát. Tehát 10 nappal a 
határidő előtt teljesítik első 
negyedévi a szovjet export-
ponyva tervüket. Elhatáro-
zásukról értesítették a Hun-
garotex Külkereskedelmi 
Vállalat vezetőit. 
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