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Tegnap hét amerikai gépet 
lőttek le a VDK felett 

Szabadkai vendégeink látogatásai 

Fiatalok a közügyért 

Á nizzai polgármester Szegeden 

A hazaszeretet balettja 

E S Z M E I DÍJ 
A n a © találmányok és újítások hfre gyorsan bejárja 

az országot, söt néha a világot is. Némelyik forra-
dalmasítja az iparágat és megszokott technikát, 

technológiát lök félre. Gyakran a feltaláló nevét kapja az 
Új eljárás, v a © gép: a halhatatlanság is biztosítva van. 
Mindezekért az anyagi elismerésen túl tisztelet a jutalma 
a feltalálónak. Gyakran bemutatunk mi is kiváló újításo-
kat és újítókat, népszerűsítvén nagyszerű tettüket és ön-
magukat Ez így is rendbenlevő. 

Nemrégiben egyik üzemünk újítási statisztikáját néze-
gettem. Benyújtottak ennyi és ennyi javaslatot, elfogadtak 
belőle ennyit és bevezettek emennyit. A népgazdasági ha-
szon pontosan ki volt számítva, s végül, ho© mennyi újí-
tási díjat fizettek ki a szerzőiknek. Volt köztük summás ösz-
szeg utókalkulált alapon és voltak kisebb díjak is. Egy 
külön rubrika foglalta össze azokat a bevezetett ésszerűsí-
téseket amelyek eredményét nem lehetett kalkulálni, pénz-
ben kifejezni, amiért a javaslattevő eszmei díjban része-
sült. A kifizetett összegek nem voltak számottevők: száz 
forinttól ötszáz forintig. A szerző neve is elhalványult, s 
végeredményben senki sem törődött e közkatonákkal. 

Valóban közkatonák ezek az üzemi emberek, hiányzik 
hz aranysujtás és a tölgyfalevél a parolinukról. Azonban 
eyszerű kis javaslataikkal sokszor na©ot cselekednek, 
h o © valamivel könnyebben menjen a munka környeze-
tükben. Ott volt például az újszegedi szövőgyárban a 
postazsákok ringlizése. (A zsákok felső szegélyén levő 
fémkeretes lyukak, amelyeken át a bekötő zsineget fűzik.) 
Ezt a munkát kézzel végezték. A ringlizés nehéz és fárasz-
tó munka, kalapáccsal és más kéziszerszámokkal ütötték, 
préselték a szövetre a ringlit. Elfáradt a kéz, ©akori volt 
a baleset Talán ki lehetne kutatni, ho© emiatt hányszor 
kerültek táppénzes állományba munkások, de a fizikai 
fáradtságot és az idegességet már nehéz lenne felmérni, 
amelyben nap mint nap része volt a ringliző munkásnak. 

Ma már géppel végzik a postazsákok ringlizését. Sári 
László, Sebők Ferenc és Keczeli Sándor olyan gépet 
szerkesztett amely a kézierőt, a nehéz fizikai mun-

kát teljesen megszüntette. A gépet házilag készítették sa-
játkezűleg. Az új szerkezet. nem termelékenyebb, mint a 
kézi erővel végzett munka, de könnyebb, nem fárasztó és 
nem idegesítő, s talán az sem érdektelen, ho© pontosabb 
és jobb minőségű a ringlizés, a postától is kevesebb a 
reklamáció. A három újító megkapta szerény jutalmát 
eszmei díját Nevük eltűnik a közkatonák névsorában. 

Tovább menve: a nedves kikészítő üzemrészben a festő-
gépekhez rengeteg anyagot kellett mindennap szállítani. 
Dc hogyan történt a festékes tartályok szállítása? Két em-
ber cipekedett, majd leszakadt a karjuk, amíg a betonon 
oda húzták a teli tartályokat. Bálint János és Bilcsik Já-
nos is látta ezt az erőfeszítést, ahogyan ók mondják „nehéz 
trógerolást" és javaslatukkal egvesapásra megváltoztatták 
az anyagszállítás régi rendjét. Igazán egyszerűen: e © go-
lyóscsapággyal ellátott kézikocsit szerkesztettek a tartá-
lyoknak megfelelően, s ma alig igényel fizikai munkát a 
régebbi embertelen cipekedés. 

Körülbelül u©anezt tette Daróczi Sándor és Járosi 
József is. Nekik az tűnt fel, ho© a lemért és rolnizott 

készárut a betonon csúsztatják viszonylag nehéz körülmé-
nyek között, de a csúsztatás közben a tiszta késztermék 
piszkos lett. Az úgynevezett Molnár-taligához hasonló ko-
csit szerkesztettek és megoldották a szállítást. Nem kell 
ezentúl cipekedni és az áru is tiszta marad. Ez esetben 
sem lehetett pontos kalkulációt végezni, vagyis a javaslat-
tevők eszmei díjban részesültek. 

Az eszmei díj bizony sok mindent eltakar. A mögötte 
levő értékes cselekedet híre gyakran még az üzemrész, 
v a © munkahely küszöbét sem lépi át, nemhogy a gyár 
kapuján túlra is eljutna. Mégis nagy-nagy elismerést ér-
demelnek ezek a csekély erőfeszítések. Nem változtatnak 
meg iparági viszonylatban technikát, vagy ha©ományos 
termelési eljárásokat, de megváltoztatnak egy-két ember 
vállaira nehezedő terhet, csökkentik annak súlyát. 

Ismertem olyan szakembert — idős ember volt és ré-
gen nyugdíjas —, aki délelőttönként elséitálgatott hajdani 
munkahelyére. Nehezen bírta elviselni az otthoni tétlen-
séget Eleinte csak a kerítés mellett ácsorgott, neki tá-
maszkodott az oszlopnak és fi©elte a ©ár udvarán zajló 
életet később az igazgató engedélyével a ©árban is ka-
pott elfoglaltságot. A havi ötszáz forintért annyi volt a 
feladata, ho© sétálgasson a műhelyekben és ha lát valami 
fonákságéit a munkában, javítson rajte. te©en javasla-
tot a könnyebb és egyszerűbb munkavégzésre. Kétkezi 
munkások dicsérték i © az öreget: „Tízszer annyit ér az 
öreg munkája." 

T T © vélem, h o © az eszmei díjak valójában csak név-
J J legesen jutalmak. Volumenükben csekélységek azok 

a tettek is, amelyekért adják. De a n a © felfedezé-
sek és a világhírű találmányok, meg újítások vázában a 
maltert jelentik, s a ház csak í © épülhet fel. A tervezők 
és az építőmesterek mögött és között ott vannak a név-
telen ezrek, akik apró, a publikáció számára igazán el-
enyésző javaslattal könnyítenek munkatársaik helyzetén. 
Nem nélkülözhetóek e kis tettek, mert segítségükkel áll 
össze a na© egész. „ f c , , 
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Hegyien felszólalás 
a z I N S Z - s z e m i n á r i u m 

l i l á j á b a n 
Az, E©esült Nemzetek 

Szervezetének szemináriuma 
félidejéhez érkezett. A Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mián e © hete tartó tanács-
kozáson 25 európai ország 
neves szakemberei. 11 nem-
zetközi szervezet képviselői 
vesznek részt, s amerikai 
megfi©elők is jelen van-
nak. A szeminárium témája 
a helyi igazgatásban való 
részvétel, mint az emberi 
jogok előmozdításának esz-
köze. A szeminárium hat 
téma köré csoportosítva vi-
tatja meg. ho© a lakosság 
részvétele a helyi igazgatás-
ban ho©an segíti elő az em-
beri jogok védelmét a de-
mokrácia szélesedését és el-
mélyítését. 

Az élénk, magas színvo-
nalú tudományos vitában 
eddig minte© 40 felszólalás 
hangzott el. (MTI) 

Mongol delegáció 
érkezett hazánkba 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának meghívá-
sára kedden hazánkba érke-
zett a Mongol Békebizottság 
delegációja D. Demcsingnek. 
a Mongol—Magyar Baráti 
társaság elnökének vezetésé-
vel. 

Megkezdődlek a szovjet-francia 
tárgyalások Háromórás találkozó — De Gaulle 

zuhogó esőben beszélt a moszkvaiakhoz 
— A látogatás nagy visszhangja 

(Trlefota - MTI KfiKAldt Képszolgálat) 

De Gaulle francia elnök június 20-án. megérkezése után Koszigin miniszterelnök 
(középen) és N. Podgornij, a Legfelső Tanács Elnökségének elnöke kíséretében hajtat 

Moszkva u t cá in 

Összevonják a sütőipari 
vállalatokat 

I C s o n g r á d megyei tanács vb Ü l é s e 
Tegnap ülést tartott a 

Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága. Fog-
lalkozott a többi között a 
Szeged-környéki Sütő- és 
Tésztaipari Vállalat, vala-
mint a Szentes-környéki Sü-
tőipari Vállalat összevo-
násával. Jelenleg ugyanis a 
két vállalatnál egy-e© üze-

A Kreml nagypalotájának szovjet—francia tárgyalásoké 
Katalin-termében kedden ról. Mint a közlemény meg-. 
ma©ar idő szerint 8 órakor állapítja, a tár©aláso}iori, 
megkezdődtek a szovjet— amelyek az őszinteség es a 
francia tár©alások, amelye- szívélyesség légkörében folv-
ken a Szovjetuniót !>eonyid tak le, a nemzetközi politi-
Brezsnyev. az SZKP fótit- kai élet legfontosabb prob-
kára, Alekszej Koszigin mi- lémáit vetették fel. c 

rrisizterelnök. Nyikolaj Pod- A francia küldöttség elé-
goroij, a Legfelső Tanács gedett a moszkvai tárgyalá-
Elnökségének elnöke, And- sok első napjával — ez tűnt 
rej Gromiko külü©minisz- ki azon a sajtótájékoztatón, 
ter, Franciaországot pedig amelyet De Gaulle vezette 

heti 2 órás ©akorlati fog-
lalkozást, öt osztály eseté-
ben pedig az 5+1-es rend-
szerű oktatás engedélyezését. . 
A hódmezővásárhelyi köz- ter, Philippe Baudet nagv- találkozo befejeztevel 
gazdasági technikumban 

De Gaulle tábornok, Couve francia küldöttség szóvivője 
de Murville külügyminisz- a kedd délelőtti háromórás 

ter-
es 

szakközépiskolában kerá-
mia szakközépiskolai osztály 
nyílik majd. 

Egyéb fontos határozatok 
mi laboratórium működik, mellett a végrehajtó bizott-
amely nem képes 40 terme-
lő üzem technológiai irányí-
tását ellátni. A helyzetet ne-
hezíti az is, ho© 4 malom-
ban különböző minőségű 
lisztet vesznek át Az átvé-
telkor gyors technológiai 
elemzésre lenne szükség, 
mert enélkül a kenyér mi-
nősége hullámzik. Ennek ki-
küszöbölése érdekében is a 
két sütőipari vállalat jövő 
év január 1-től történő ösz-
szevonásával lehetőség nyí-
lik majd korszerű laborató-
rium létesítésére. Ezek az in-
tézkedések gazdaságosabbá 
teszik a leendő vállalat 
munkáját, u©anakkor javu-
lás várható a termelő üze-
mek termékeinek minőségé-
ben is. 

A két sütőipari vállalat-
nak ugyanis jelenleg 362 
termelő és 74 szállító eszköz 
áll rendelkezésére. A szét-
szórtság miatt a gépi beren-
dezéseket nem tudják telje-
sen kihasználni. Ezért indo-
kolt egy központi műhely 
létesítése is, amely biztosít-
ja majd az állóeszközök ál-
lagának megőrzését és kar-
bantartását 

Az összevonással létreho-
zott űj vállalat központja 
Szegeden, a Török utca 8 
szám alatti épületben lesz. 

A vb a művelődésügyi 
osztály előterjesztésével is 
foglalkozott, amely űj szak-
középiskolai osztályok en-
gedélyezésére, míg más osz-
tályok megszüntetésére tett 
javaslatot. Hozzájárult a vb 
ahhoz, ho© a művelődés-
ügyi minisztertől kérjék a 
tervezett tizenkilenc I. év-
folyamú gimnáziumi tanuló-
csoportból 14 osztálynál a 

ság elhatározta a sövényhá-
zi Árpád-emlékmű és park 
felújítását is. 

követ és mások képviselik, tott 
A francia szóvivő szerint 

szóba került az európai kol-
lektív biztonság kérdésével 
foglalkozó nemzetközi érte-
kezlet, illetve az a szovjet 

hivatalos javaslat is. amely ennek az 
összehívását európai szinten 

(Folytatás a 2. oldalon) 

I s z í v é l y e s s é g 
légkörében 

Moszkvában 
közleményt adtak ki a 
Kremlben a megkezdődött 

KORKÉP 

a kenderfeldolgozó iparból 
Szeged egyik legrégibb 

iparága, a kenderfeldolgozás 
ű.i szakaszába lépett: a régi 
gépeket fokozatosan kicseré-
lik modernebb, nagyobb tel-
jesítményű automatikus gé-
pekre. A gépi felújítások kö-
zött néhány sláger is talál-
ható. 

Hegérkezeti 
a fonócentrifuga 

N a © reményekkel tekin-
tenek erre a ritka gépre a 
szegedi szakemberek. Ilyen 
még nincs Magyarországon, 
sőt a világon is kevés, mivel 
csak az olaszok használják, 
s ök is ©ártják. A Gardella 
cégtől nemrégiben megérke-
zett az első szállítmány, a 
centrifugális fonógép. A be-
rendezések még ládában 
vannak a szegedi kenderío-
iió©árban, mert várják a 
további berendezéseket és az 
olasz ©ár szakemberét, aki 
a felszerelést irányítani fog-
ja. Előreláthatóan még e hé-
ten itt lesznek a várt beren-
dezések és a Gardella cég 
megbízottja is. 

A szövőüzemben jelenleg 
is nagy munka folyik, mert 
nemrégiben érkezett 20 da-
rab Pikanol automata szö-

vőgép. Ha az új gépeket fel-
szerelték és üzembe állítot-
ták, akkor összesen 34 da-
rab ilyen korszerű és ©ors-
járatű automata ponyvaszövő 
gép fog működni a vállalat-
nál. De megérkezett az új 
Hacoba vetulékcsévélő gép 
és 40 orsóhoz cséverendező. 
Az űj vetülékcsévélő gép 
megindításával elkerülhető a 
régebbi nehézség. amikor 
kevés volt a vetülék. 

, Figyelemre méltó 
versenyvállalások 

Az MSZMP IX. kongres-
szusának tiszteletére indult 
munkaversenv során eddig is 
jelentős vállalások születtek 
a Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat üzemeiben. A ver-
seny lendülete azóta sem 
csökkent, söt újabb f i©e-
lemre méltó vállalások szü-
lettek. közülük is kiemelke-
dik a szegedi jutaárugyár 
néhány felajánlása. 

A ©ár kollektívája min-
den tekintetben olyan célt 
tűzött ki, amellyel elősegít-
hetik a na©vállalat gazda-
ságosabb tevékenységét. Pél-
dául elhatározták, hogv ken-
derkócbol terven felül 48 
tonna szőnyeg vetülékfona-

'at készítenek a második fél 
évben és 30 tonnával több 
lenkócot használnak fel a 
tervezettnél. A gyáregység 
kollektívája megjavítja a fo-
nodái előkészítés minőségi 
munkáját, ennek érdekében 
átszervezik a tűjavítási me-
chanizmust. a műszaki szín-
vonal emelése érdekében pe-
dig megváltoztatják a gyár-
tásközi ellenőrzés rendszeret. 

A termelékenység növeke-
dése érdekéber és a munka-
erőhiány e'lensúlyozására 
kétgépes fonóállásokat való-
sítanak meg a finom fonó-
gépeknél. 

Ujabb mun^abrigádok 
alakultak 

A kongresszusi munkaver-
seny élénk visszhangra ta-
lált a dolgozók között és a 
meglevő brigádok mellé 
újabbak csat'akoztak. hogy 
részt vegyinek a versenyben 
és végül is elnyerjék ma'd 
a szocialista brigád címei. 

Az elmúlt időben a m 
levő 11 brigád melle 5 új 
brigád alakult a jutaáru-
gyárban. A brigádok létre-
jötte a kongresszusi válla-
lásokat is megváltoztatta 
ujabb felajánlásokkal bőví-
tette azokat. 


