Európai
köliötalálkozó
A Fészek Klubban Somlyó
György, az Írószövetség költői szakosztályának vezetője
sajtótájékoztatót tartott
a
hazai és külföldi lantudósítóknak. Beszámolt A költészet napjai Budapesten című
október 18—24. között megrendezésre kerülő nagv nemzetközi találkozóról. A megbeszéléseken Ausztriából 3,
Belgiumból 10. Bulgáriából
4. Csehszlovákiából 12. Finnországból 4. Franciaországból 16. Jugoszláviából 5,
I-engvelországból 7. Angliából 2. az NDK-ból 10. az
NSZK-ból 1. Olaszországból
11. Romániából 14. Svájcból
1. Svédországból 2. Szovjetunióból 16. Törökországból
1 és Spanyolországból 2 vendéget várnak.
A megbeszéléseken kívül
költői esteken is részt vesznek a külföldi és hazai vendégek. majd október 23-án,
vasárnap
autóbuszkirándulást tesznek a Balaton környékén.

Tanévnyitó a József Attila
Tudományegyetemen
A
József Attila
Tudományegyetem Dugonics téri aulájában ünnepi
közgyűlésen nyitották meg az
ú j tanévet. Az ünnepségen
megjelent Siklós
János, a
megyei pártbizottság titkára, Sípos Géza, a
városi
párthizottság
titkára
dr.
Kahulits László, a Művelődésügyi Minisztérium főosztály-vezetője és Árvái
József, a városi tanács vb elnökhelyettese is.
Dr. Szabó Zoltán ünnepi
beszédében méltatta az előző tanév eredményeit,
az
egyetem ú j létesítményeit, a
háromszázhúsz
férőhelyes
kollégiumot, az ifjúsági klubot. Az egyetem oktatóinak
testülete az ú j tanévben három
oktatóval
gyarapodott, egy oktató professzori, hat pedig docensi kinevezésben
részesült.
Az
egyetem legfontosabb
feladatát a rektor a tudományos, oktató és nevelő mun-

ka összekapcsolásában
jelölte meg. Ezután az egyetem rektora a nyugalomba
vonuló dr. Buza László professzornak József Attila-érmet nyújtott át. dr. Márta
Ferenc, az MSZMP
József
Attila
tudományegyetemi
vb
titkára
beszédében
egyebek közt hangsúlyozta
az oktatók és a
hallgatók
marxista kénzésének jelentőségét.
Az ünnepség végén
dr.
Szabó Zoltán rektor ünnepélyes keretek közt átnyújtf ta dr. Langsch József jogásznak a gyémántdiplomát,
ós meleg szavakkal emlékezett meg a meg nem jelent dr. Várfalvi
Mór és
dr. Schweiger Béla aranydiplomát elnyert jogászokról, valamint a gyémántdiplomás Zombori
Andor
nyugalmazott tanárról, akik
ötven, Illetve
hatvan éve
szerezték diplomájukat.

Tíz évre megfelel...
Októberben kezd az új áruház
így. vagy úgy, mindenki
foglalkozik az ú j Tisza Áruházzal- Ha nem kapná valamit az üzletekben? Majd az
ú j áruházban!
Elmegyünk
mellette? Mikor lesz
már
kész? Nincs lakásunk? Miért
nem építettek rá több emeletet A reménykedő: itt biztosan lehet majd olajkályhát
kapni . . .
Hogy a sok késdésre
és
miértre
választ
kapjunk,
megkérdeztük a legilletékesebbet, az áruház igazgatóját, Dózsa P á l t
Világos, barátságos szobákból áll az irodarészleg, csak
a szőnyegek és
függönyök
hiányoznak.
Az igazgatói szoba reprezentatív.
Köszönet a munkásoknak
— Hogy hol kezdjük? Talán a befejezésnél. Nagyon
szeretném itt megköszönni
az Építőipari Vállalatnak az
áruház építésének
gondos
kivitelezését
és különösen
köszönet illeti a Pataki és a
Perec
kubikosbrigádot,
a
Terhes ácsbrigádot a Szabó
villanyszerelő-brigád t a g j a i t
Tulipán művezetővel az á e n .
Külön köszönet jár
Bálint
László és Zsák Zoltán mérnököknek, valamint Molnár
Károly művezetőnek, akik
ilyen szépre tervezték.
A
műszaki átadásnál igazán a
legkevesebb hibát találtuk.
Az épület egyébként rácstartó, csarnokos
építkezési
megoldású, összesen 5400
négyzetméter
alapterületű"
l
Mindössze három különböző
méretű rokona van az országbem: Veszprémben, Özdon, Csepelen. Most
épül
Miskolcon is.
— Miért egyemeletes?
Kétszázötvenéi

plusz harmincöt
— Kereskedelmileg a leghasznosabb terület a földszint és az első emelet Az
örödík emeletre senki nem
megy szívesen vásárolni. Kapacitása tízéves távlatra is
megfelel. Később meg? Ha
fejlődik a város, úgyis kell

építeni m á s i k a t egyébként
sem lenne helyes, területileg
egy helyre tömöríteni hatalmas árukészleteket Azután,
egy modern, kötöttség nélküli
eladó és vásárló teret akartunk létrehozni, és ennek ez
a csarnok-jelleg felel meg
legjobban. Azért nem lehetett fölé lakásokat
építeni,
mert azok közművesítése lehetetlenné tette volna ezt a
megoldást És nem
utolsó
sorban a városképi jelentőség is mellettünk szól. Zsúf o l t magas
házalt között
szükséges egy
levegősebb,
tág környezetű é p ü l e t
— Megadom m a g a m . . :
— Gondolom, másokat is
sikerült megnyugtatni . . .
— Mennyi a munkaerő létszám?
— Kétszázötvesnöt dolgozó
és harmincöt tanuló. Engedélyt kaptunk például, hogy
most érettségizett fiatalokat
vegyünk fel eladóként a kereskedelembe, hogy
mire
megnyílik az áruház, tájékozódva legyenek.
— És megint egy fontos
kérdés: milyen lesz az áruellátás?
— A lehetőségekhez kép e s t mindennel a legjobban
el leszünk látva.

Földszinti csarnokban modern vonalú pultok vannak
félig kibontva, egy teljes falhosszon keresztül légkondicionáló berendezés húzódik,
alatta m á r kész a mahagóni
faburkolat A kövön négyméterenként konektor található
a pénztáraknak, az eladóter ü l e t s a létszám-átcsoportosítás jó lehetőségeként. De
a hatalmas csarnok kevés
tértörésű oszlopával igazán a
legalkalmasabb a mai kereskedelem számára.
Igazán
öröm lesz itt dolgozni.
— Mikor is lesz a nyitás?
— Október elején szeretnénk és reméljük, hogy az
ét
O r 5 m lesz d o l g o z n i
áx-uház a vásárlók és az elMegnéztük az
épületet adók kölcsönös megelégedéMindenütt gázfűtés, hideg- sére fog szolgálnia
meleg víz. Az emeleten vanJ. A.

Jobb szalma — több papír
A gabona féleségek szalmáit a mezőgazdaságon kívül a csomagolástechnika é j
a papíripar is használ ia.
részben csomagolóanyagként,
részben mechanikai vagv kémiai feldolgozással nyersanyagként

Nem változik
a Szeged—szabadkai
autóbusz-menetresid
A Szeged—Szabadka között közlekedő autóbuszjáratok menetrendjének változására a két ország közlekedesi szerveinek eredeti megegyezése szerint szeptember
18-án került volna sor. Előzetesen ugyanis a nagy nvári
forgalom
csökkenésére
számítottak, s ezért a járatok számát is csökkenteni
tervezték.
Az utazóközönségtől érkezett nagvezámú kérelem és
érdeklódes miatt a KPM és

nak az öltözők, ízléses mosdókkal, zuhanyozókkal.
A
nőké a nagyobb, ami természetes, hiszen az alkalmazottak 90 százaléka nő. És itt
van a tágas
önkisaolgáló
ebédlő is.
A raktárak — 1100 négyzetmétert foglalnak el
—
még üresen ásítoznak áruk
után. Az emeleti eladótérben az utolsó konektort szereli a villanyszerelő, mindenütt az utolsó simításokat
végzik. Egyébként
nagyon
szép az egész épület világítása. De lesz az áruházban
büfé és IBUSZ-iroda is működik majd.

a jugoszláv közlekedési titKarság illetékesei most mégis úgy határozták, hogv egyelőre nem változtatnak a menetrenden. Tehát az eddigieknek megfelelően a további intézkedésig naponta 8
óra 30 és 22 óra 40 perces
indulással
(szombaton 13
órakor is) Szegedről. 6 órai
és 17 óra 50 perces indulással (szombaton 11 órákor is)
pedig Szabadkáról közlekedik ezentúl is az autóbusz.

Az összes
szalmatermésnek mintegy 1.5—2 százalékát papíripari félcellulózzá,
illetőleg cellulózzá dolgozzák
fel és használják egvéb növényi rostokkal egvütt a papír gyártásához.
A félcellulózokat általában
a csomagolópapírokhoz, papírlemezekhez. míg a szalmaeellulózt fehérítve vagy
anélkül is. az író-nvomÓDapirok gyártásához használják.
Papíripari célra különösen
a búza-, rozs- ós rizsszalma
feldolgozása bizonyult célszerűnek. A szalmacellulóz
minőségót a feldolgozott szalma
minősége.
tisztasága,
gyom- és idegen növényi részek ielenléte döntő mértékben befolyásolja A Magyar
Szabványügyi Hivatal éppen
ezért felülvizsgálta a szalma
szabványát, és a papíriparban
hasznosítható szalma
minőségére
vonatkozóan
módosította az eddigi előírásokat

Taggyűléseken tapasztaltuk

A helytállás megbecsülése
Egy mondat a
Szegedi
Paprikafeldolgozó
Vállalat
párttaggyűlésének beszámolójából: „Segítséget kérünk
a párttagságtól a nyugdíjas
korhatárt elérő dolgozókkal
szemben kialakult egészségtelen légkör megszüntetése
végett."
Részlet az igazgató felszólalásából::
„Felháborító,
hogy az üzemben egyes személyek azzal zaklatják
az
idős dolgozókat, hogy menjenek nyugdíjba.
Micsoda
antihumanista
magatartás
ez? Ki kell jelentenem, hogy
a munka veteránjait
nem
engedjük bántani. Jelentős
részben nekik is köszönhetjük a vállalat kiváló eredményeit és az előttünk álló
nehéz feladatokban sem nélkülözhetjük az ő szorgalmukat,hozzáértésüket.
Szeretném, ha az ú j pártvezetőség
még többet törődne az emberek tudatformálásával..
Jólesett hallani, hogy
a
vállalat kommunistái így értékelik az embereket, akikre
a legnehezebb körülmények
között is mindig számíthattak. A gyár termelése majdnem megduplázódott négy év
alatt, exportja pedig az 1962
évi 65 millió forintról idén
174 millió forintra növekszik. Nem véletlenül, hanem
azért, mert a pártszervezet
megbecsülte a helytállást, a
felelősségtudást a párttagokban és a pártonkívüliekben egyaránt A vezetőség
beszámolója és azt követően
a vita ismét leszögezte: „Ezután sem szabad eltűrni a
hanyagságot, a fegyelmezetlenséget, a pazarlást, Ébren
kell tartani a bírálat szell e m é t de úgy. hogy az ne
emberek ellen, hanem a hibák megszüntetésére irányuljon."
A munka neheze még hátra van, annak ellenére, hogy
a pártkongresszusi vállalásokat globálisan
teljesítették
az üzem dolgozói. Rendkívül
feszítettnek ígérkezik a negyedik negyedév. Ebben az
időben kell lebonyolítani a
fűszerpaprika felvásárlást és
szállítást, fokozni a levesportermelést olyan
ütemben,
hogy az évvégi hajrának elejét vehessék. Az exportterv
túlteljesítése érdekében
az
összes lehetőségek maximális kihasználására van szükség. Az esztendő végéig 245
vagon félkészárut
szándékoznak előállítani, 150 vagonnyi paprikaőrleményt elkészíteni, s ez rendkívül ko-

moly gondot okoz a kollektívának.
S hogyan áll a
helyzet
ma? Bizony nem a legjobban. Üres a paprikax-aktár,
kifogytak a készletek, a termelőszövetkezetek pedig igen
„vékonyan" szüretelik még a
termést. A gyáriak e hét első napján 27 vagon paprikát
vái-tak, de csak négy vagonra való érkezett. Félő, ha sokáig tartja magát ez a tempó, akkor elkerülhetetlen lesz
a torlódás. Növelni kellene
tehát a szállítógépek teljesítményét, gyorsítani a rakodást, s ebben szintén a pártszervezet, az emberek legjobb ismerője és mozgósítója tud legtöbbet segíteni. A
kommunisták meg is ígérték
a taggyűlésen, hogy támogatják a vállalat vezetőségének törekvését. A pártszer-

vezet az eddig jól
bevált
gyakorlatot kívánja fokozott
erővel folytatni: kevesebbet
beavatkozni közvetlenül
a
termelés napi ügyeibe, ehelyett személy szei-int növelni a tervek végrehajtásában
a gazdasági, műszaki irányítók felelősségét
A cél érdekében
végül
sürgette a taggyűlés a munkásoknak fontos
étkezde,
fürdő és mosdó felépítését.
Ez az igény régóta
jogos,
minden további
huzavona
csökkentheti az
általános
munkakedvet Végre megszületett a határozat, hogy jövőre elkészülhet az épület A
paprikagyári
kommunisták
most már arra kérik a város vezetőit: még az idén
vizsgáltassák felül a kész terveket hogy az utolsó akadály is elgördüljön az építkezés útjából.
r. N. t

Ne csak papíron...
Részletesen és tárgyilagosan elemezte a vezetőség beszámolója az ingatlankezelő
vállalat pártalapszervezetének két éves tevékenységét.
Az, hogy a 76 párttag közül
45-nek konkrét pártmegbízatása van, lényegében eredménynek mondható, hiszen
ezek a kommunisták hallatják a szavukat részt vesznek a legfontosabb feladatok végrehajtásában. Azonban, hogy a többi 31 párttag
aktív munkájára is szükség
lenne, akkor derült ki, amikor a beszámoló s néhány
felszólaló
a pártcsoportok
működésének hiányát emlegette. Mert a pártcsoportok
léte az utóbbi időben csupán
papíron volt kimutatható, a
pártbizalmiak munkája pedig a tagdíjbeszedéssel és a
taggyűlésekre történő mozgósítással ki is merült.

munka módszere is. Az lett
volna ugyanis a
helyes,
hogy amikor négy
önálló
gazdálkodási részleget alakítottak, ezeken belül létrehozták volna és feladatokkal
bízták volna meg a pártcsoportokat így a sajátos célkitűzések eléréséhez hatékonyabb segítséget nyújthattak
volna eddig is a kommunisták.
A taggyűlésen tehát megállapították a pártcsoportok
„felújításának" fontosságát
s feladatul tűzték kl az ú j
pártvezetőségnek, hogy első
teendői között szervezze meg
a pártcsoportokat és adjon
nekik konkrét programot A
vállalat gazdasági és műszaki vezetői is megígérték*
hogy, segítenek ebben, hiszen
a részlegek önálló feladatainak még jobb megoldását ők
is a hatékonyabb politikai
munkától várják.

Ha ezt az elhatározást mielőbb megvalósítják, akkor
az ingatlankezelő
vállalat
pártszervezete minden tagjának lesz megbízatása. Ez
azért is szükséges, hogy enyhítsék a két-három, sőt esetenként négyféle társadalmi
megbízatással terhelt párttagok gondját. A taggyűlésen
is egységes vélemény alakult
ki arról, hogy jobban, észszerűbben osszák meg a feladatokat,
illetve
minden
párttag vállaljon aktiv pártm u n k á t Ügy látják, ezzel
erősödnek a tömegszervezetek is és eredményesebb lesz
a
munkaverseny-mozgalom.
Ebben van kongresszusi vállalásuk teljesítésének biztosítéka is: az, hogy az éves
tervet tizenegy hónap alatt
munka nélkül áll bent egy befejezik.
Sz— 100-as traktor.
Nyolc
K. J.
ember 8 forintos órabérben
próbálgatja napok óta, hogyan lehetne a gépre felszerelni egy tolólemezt. MiRádió- és televízióért nem szerkesztettek ehhez a munkához rajzot? Mibőség
ért hiányzik ez a gép még
mindig a termelésből?
Az év végéig több mint
A földeken dolgozó trak- 150 000
televíziókészüléket
toroknál
magasabb
az hoznak forgalomba. A Favoüzemanyag-fogyasztás, mint riton, a Horizonton, a Sztáa megye bármelyik gépállo- ron és a Sigmán kívül most
másán. Azután a szocialista is van az üzletekben kisebb
brigádmozgalom így, ahogy mennyiségű Delta, amelyből
most van, nem hozhat ko- még 2000—3000 kerül a bolmoly eredményt. Nem jó az, tokba. '
hogy a brigádok
forintérA kereskedelem
120 000
tékben kapják a tervet. Mi rádiókészülékkel számolhat
sem egyszerűbb: minél több Várhatóan szükség is lesz e
drága alkatrészt felhasznál- bőségre, mert a
kereslet
ni, s máris felszökött a forintérték. A
megtakarított megélénkült. A típusválaszmunkaidő és anyag jelent- ték is javul. Rövidesen 9 fése ezután az elsőbbséget a le asztali rádiót kínálnak az
üzletek. Az olcsóbb készülékongresszusi versenyben.
kek közül a Dallam és a Dá„Tavaly ráfizetéses
volt lia rádióból több mint 40 000
a gépjavító állomás mun- áll a vásárlók rendelkezésékája. Mi, a gépállomás kommunista dolgozói vagyunk a re.
A hordozható rádió
váfelelősek
azért, hogy
az
ilyesmi többé ne ismétlőd- lasztékot egyelőre az Orionhessék meg. Nem nézhetjük ton és a Camping táska-, auel továbbra is, hogv egye- tórádió jelenti. Ezekből van
sek a lógásért is súlyos pén- elegendő. Még mindig kevés
Szokol,
újabb
zeket vágjanak zsebre" — viszont a
10 000 készüléket vár a kemondották.
Ezenkívül
a
A sok-sok bírálat
nem reskedelem.
volt szenvedélymentes,
de SZÖ VOSZ is tárgyal 10 000
a személyeskedésnek
nyo- Szokol beszerzéséről. A kisújdonmát
sem
tapasztalhattuk. rádió kategóriában
Egyakaratta] üzentek
ha- ságként jelenik meg a köhónapokban
az
dat a közönynek, a restség- vetkező
nek,
s
elhatározásukban ugyancsak szovjet gyártmáérezhettük a holnapi tette- nyú, a Szokolnál valamivel
nagyobb méretű, de olcsóbb.
ket is.
Selfa rádió. (MTI)
Cs. 3.
A párttitkár a felszólalásokra adott válaszában
is
megemlítette, hogy a pártvezetőséget éppen mostanában marasztalták el többen
is a dolgozók közül, azért,
mert — úgymond — a pártvezetőség nem ismeri eléggé
a véleményüket, szándékaikat, problémáikat. S ez a
bírálat annál is inkább jogos, mert a vállalat belső
átszervezése az idén már jelentős fellendülést hozott a
munkában, de a gazdasági
intézkedésekkel párhuzamosan nem fejlődött a politikai

A restség és a selejt ellen
A Kisteleki Gépjavító Állomás kommunistái is megválasztották pártszervezetük
ú j vezetőségét A műhelyele,
az irodák ragyogó tisztaságukkal szívmelegítő ünnepélyességet árasztottak. Eljöttek és virágokat hoztak
a községi úttörők, a KISZszervezetek küldöttei, s az
esemény méltóságához illő
szavakkal köszöntötték
a
taggyűlést
A tanácskozás jó öt óra
hosszat
tartott.
Egyetlen
gondolatban így lehet
tömöríteni a lényegét:
forradalmi harcot kell indítani
a restség és a selejt ellen,
mert leginkább ezek bénítják itt a fejlődést
Csiszár
Sándor titkári beszámolójában is sok szó esett ezekről, de még több a vitában.
Nagyon drágán dolgozik a
javítóműhely.
A
fixáras
gépjavítások többségiére ráfizetnek. Minden plusz munkaóra 22 forint veszteséget
jelent. Ez nem mehet így
tovább! Valaki,
hangjában
nem csekély indulattal, azt
tette szóvá: idő előtt pusztulnak, szakadnak el a kéziszerszámok. Egy évben negyedmillió forint értékű fogó, kulcs, fén "úró stb. kerül a selejtbe. Ha egy kicsit is vigyáznának a szerszámokra, e veszteség legnacvobb részét megszüntethetnék.
Lörincz Béla a műhelyben
dolgozó kommunisták
részéről a műszaki vezetést
bírálta. Immár egy
hete
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