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• Holt betűk! 
száz élő gondolat' 

A műszaki könyvnapokra 

A társadalmunk előtt tekezJeten elhangzott panasz, 
álló nagy gazdasági hogy az emberek nem olvas-
íeladatok csak akkc«r sák kellő számban a szép-

oldhatók meg a legjobb ha- irodalmi alkotásokat. De így 
tártokkal, ha a termelés kő- állunk a szakkönyvekkel is. 
veti, sót. „éhezi" a legújabb • • agy ez mennyire így 
tudományos eredményeket. g | van, arra jó bizonyi-
A hangsúly mindenütt a téka Műszaki Könyv-
mű szaki fejlesztésen vart. kiadó Technológia sorozata, 
Napjainkban, amikor a tu- amely olcsón beszerezhető, a 
domány legfőbb kötelessége, kötetek a különböző érdek-
hogy behatoljon a gyakor- iődési körű szakmunkások-
latba, a kutató laboratóriu- nak Íródtak. A kiadó rep-
mok tudományos munkásai- rezentatív felmérése szerint 
tói az esztergapadok mellett az érdeklődés a várakozás-
dolgozókig senkinek sem le- nak mélyen alatta maradt 
het más a kinetikai hajtó- A pénzügyi-gazdálkodási 
ereje, mint az eddig meg- szervók meghatározott anya-
szerzett ismeretanyag állán- gi alapot biztosítanak a vál-
dó bővítése, a rohamosan kl- ialati, az intézményi könyv-
bomtakozó műszaki haladás táraknak évi beszerzésre, 
gyors előbbrevitele a maga Így rendszerint az történik, 
munkaterületén. hogy a kisebb könyvtáriak a 

A szellemi kapacitás fej- legtöbb kiadványból csak 
íődése korunkban, amikor a egy példányt vásárolnak. Azt 
második — egyesek szerint az egy példányt egy szak-
már a harmadik — tudomá- ember használja, mások 
nyoo-ipari forradalom korát számára nehezen hozzáfér-
dijük. csakis a könyv által hető. Ezen is lehetne segí-
lehetséges. A műszaki könyv teni, s nagyon elgondolkoz-
megSsmerteti velünk a saját tató, hogy Szegeden, ahol 
ás rokon szakterületek ered- ma már jelentős számú mű-
ményeit. s átfogó képet ad szaki és termeszettudomá-
azokról a vívmányokról, fel- nyos értelmiség él, s az 
fedezésekről. amelyeknek ipartelepítési tervek valóra-
ianerete nélkül senki sem váltásával számuk a jövő-
érezheti magát otthonosan a ben növekedni fog, nincs 
saját szakmájában. A világ, műszaki könyvtár, amely a 
a tudományok, a termelés műszaki ismeretszerzés- és 
fejlődésével a különböző tu- közlés központja lenne, ahol 
domány ok összefonódása, szakmunkás in megtalálhat-
egyesülöse élőttünk zajlik ná a Technológi vagy az 
le. Ez arra is kötelez, hogy Ipari Szakkönyvtár öt ér-
egyes kis problémák mégis- defclő köteteit, 
merésével, majd megoldásé- A műszaki könyvnek, 
val az általános, nagy pnoto- amely összefoglalja, rend-
lémakörök, az egyetemes szerezi az új ismeretanyagot, 
emberi haladás célkitűzéseit kapcsolatot talál a régebbi 
szolgáljuk. Nem csodálkoz- eredményekkel, rendet te-
hatunk azon, hogy az ember remt az egyre inkább fe-
sorra átlépte azokat a hatá- nyegető ismeretanyag-káosz-
rrkat, mondhatni úgy is, bán. s szakmai öntudatot és 
akadályokat, amiket a ter- perspektívát ad az ember-
mészet állított eléje. Azok nek, Szegeden is otthont kell 
ez eredmények, amelyeket adni, mert ebben a város-
az ember már eddig is saját ban még főprofilú műszaki 
javára fordított, s a jövőben könyvesbolt sincs. A könyv 
fordítani fog, nem az alu- kínálja magát, de ez nem 
székonyság, a tunya-restség elég. Mindenki tudja, hogy 
együgyű helybenitopogásának az alkotó és termelő munka 
az eredménye, hanem az ér-
telem, a kötelességtudás és 
— érzet nagyszerű győzelme. 

Minden műszaki tudja, 
hogy a nemzetközi 
műszaki-tudományos 

első számú szükséglete a 
könyv, hogy a tervezés, a 
szerkesztés, a technológia, a 
gyártásellenőrzés, a biofizi-
ka, a nukleár kémia komp-
lex kérdés-mezején a min-

Sroctalommai teljesen lépéut dennap felvetődő igények és 
tartaná ma már lehetetlen, kérdések parancsolják a mű-
Söt az is álltíhatjuk, hogy szakiak kezébe a könyvet, 
minél több energiát fordí- Juhász Gyula idekívánkozó 
tunk a dolgozatáradattal gondolatai szerint: ,.A kömy-
folytatott sziszifuszi küzde- vek várnak, óh, de mennyi 
lemre, annál nyilvánvalóbbá könyv még. Szép, holt be-
válik. hogy zsákutcába ju- tűk, száz élő gondolat." 
tettunk. Ugyanakkor köt©- * műszaki könyvnapok 
lességszerűen tudott, hogy J \ keretében, amit öktó-
olvasni kell, mert új isme- bor 15 és november 
retek nélkül bárki legyen 6 közötti időszakban tarta-
is az, reménytelenül lema- nak. érdemes a felvetett 
rad, megáll a fejlődésnek gondolatokkal foglalkozni, 
nem éppen magas színvona- A Műszaki és Természettu-
lán. és a haladásnak előbb- dománvi Egyesületek Szö-
utóbb kerékkötőjévé válik, vetségének Csongrád megyei 
A megoldásra csak egy mód Szervezete a maga szerény 
van (most nem érintjük a keretei között az Állami 
kisebb részmegoldásokat; Könyvterjesztő Vállalattal 
dokumentációs szolgálat, közösen november első nap-
műszaki film stb. — ezek jaiban kiállítást rendez. Ha 
csak gondolat-felvetők le- ehhez erkölcsi támogatást is 
hetnek). a műszaki könyv- kap. úgy gondolja, jó szol-
kiadás mennyiségi és minő- gálatot tesz a műszaki szín-
ségi színvonalának az eme- vonal emelésére irányuló 
lése s még, ami ehhez tar- törekvések megoldásának, 
toziic: az olvasás. Több ér- Dr. BÁTYAI JENŐ 

Kozmosz—129 
A Szovjetunióban pénte- felületétől számított legna-

ken Föld körüli pályára jut- gyobb távolsága (apogeum) 
tatták a Kozmosz—129 jel- 307 kilométer, legkisebb tá-
zésű mesterséges holdat. A volsága (perigeum) 202 ki-
szputnyik segítségével foly- lométer, a pálya síkjának 
tat iák a TASZSZ által 1962. az egyenlítő síkjával bezárt 
március 16-án bejelentett hajlásszöge 65 fok. 
űrkutatási programot. A tudományos műszerek 

mellett a szputnyikon elhe-
A Kozmosz—129 ratert l y e z t e k e g y rádióadó ké-

rv'üyájára. Keringési ideje szüléket, amely a 19,995 
89,4 perc. Pályájának a Föld mhz frekvencián dolgozik. 

fl magyar parlamenti küldöttség 
a Szovjetunió Legfelső Tanácsánál 

Közel kétórás szakmai beszélgetés zaj-
lott le a magyar és szovjet parlamenti 
képviselők között, azon a találkozón, 
amelyre pénteken délelőtt került sor a 
Szovjetunió Legfelső Tanácsában. Ország-
gyűlésünk küldöttségét Jusztasz Paleckisz, 
a Legfelső Tanács nemzetiségi tanácsának 
elnöke, a szovjet parlament két háza ál-
landó bizottságainak elnöke, valamint az 
OSZSZSZK kormányának képviselőd fo-
gadták és tájékoztatták. 

* 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsának el-
nöksége pénteken este fogadást adott a 
magyar parlamenti küldöttség tiszteletére. 
A szívélyes légkörben eltelt fogadáson 

Ivan Szpiridonov, a Legfelső Tanács Szövet-

ségi Tanácsának elnöke és Gáspár Sándor 
mondott pohárköszöntőt. 

* 

Viktor Grtsin. a Szovjet Szakszerveze-
tek Központi Tanácsának elnöke pénte-
ken délután Aktív szakszervezeti mun-
káért elnevezésű jelvényt nyújtott át Gás-
pár Sándornak, az MSZMP Politikai Bi-
zottsága tagjának, a SZOT főtitkárának, 
aki a magyar parlamenti küldöttség élén 
Moszkvában tartózkodik. 

A szovjet szaktanács elnöksége a szov-
jet és a magyar szakszervezetek közötti 
együttműködés és barátság elmélyítése te-
rén szerzett érdemeiért ítélte oda a nem-
rég alapított jelvényt Gáspár Sándornak, 
aki az első külföldi személy az új jel-
vény birtokosai között. (MTI) 

Ulbrlcht—Gromíko 
megbeszélés 

Walter Ulbrlcht, az NDK! 
Államtanácsának elnöki 
pénteken fogadta Grornfko 
szovjet külügyminisztert, 
aki az ENSZ-közgyűlés 
ülésszakáról hazatérőben 
Ulbrlcht meghívására meg-
állt Berlinben. 

Gromíko tájékoztatta 
Walter Ulbriehtot az ENSZ-
közgyűlés XXI. ülésszaká-
nak munkájáról. Megvitat-
ták a feleket kölcsönösen 
érdeklő kérdéseket is. Va-
lamennyi szőnyegre került 
problémát illetően a nézetek 
teljes azonossága nyilvá-
nult meg. 

Utána Walter Ulbrlcht 
ebédet adott Gromiko tiszte-
letére. 

Köszönet 
Ulan-Batorból 
Jumzsagijn Cedenbal, a 

Mongol Népi Forradalmi 
Párt Központi Bizottságának 
első titkára, a Mongol Nép-
köztársaság Minisztertaná-
csának elnöke táviratban 
mondott köszönetet Kádár 
Jánosnak, a Magyar Szoci-
alista Munkáspárt Központi 
Bizottsága első titkárának és 
Kállai Gyulának, a Minisz-
tertanács elnökének azért az 
értékes és gyors segélyért, 
amelyet a magyar kormány 
a mongol fővárost, Ulan-
Batort ért árvízkárok leküz-
déséhez küldött. (MTI) 

R román 
igazságügyminíszter 

fogadása 
Dr. Korom Mihály, a Ma-

gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának tit-
kára pénteken fogadta Ad-
rián Dimitriv román igazság-
ügyminisztert. A fogadáson 
jelent volt dr. Nezvál Ferenc 
igazságügyminiszter és Jon 
Avram, a Román Szocialista 
Köztársaság budapesti nagy-
követségének ideiglenes ügy-
vivője. 

A román igazságügymi-
naszter pénteken látogatást 
tett dr. Szénást Géza legfőbb 
ügyésznél. A látogatáson je-
len volt dr. Markója Imre 
igazságügyminiszter-helyet-
tes. 

Nagy vállalkozás 

Szerszámgépgyártás Szegeden 
A Szegedi Vas- és Fém-

ipari Ktsz az utóbbi években 
jócskán túllépett a „foltozó 
lakatos" szerepkörén. Ho-
vatovább a kisipari jelző is 
egyre alkalmatlanabbá válik, 
hiszen a ktsz-nek idén már 
több mint 52 millió forint 
értékű feladatokat kell elvé-
geznie. Ilyen arányú fejlő-
dést országszerte is kevés 
szövetkezet mutat. A közel-
jövő a szövetkezet számára 
új, nagy lehetőséget nyújt. 

De tartsunk sort, érdemes 
előbb megismerkedni a je-
lennel. 

ö s s z e t e t t f e l a d a t 

A különféle készítmények 
között laboratóriumi beren-
dezéseket, élelmiszeripari gé-
peket találunk. Ezek a gyárt-
mányok alkotják a termelés 
súlypontját. Például a labo-
ratóriumi berendezések — 
amelyeket 20 millió forint 
értékben állítanak elő — ki-
zárólag exportra kerülnek. 
Emellett 8 millió forint ér-
tékben szakítógépek, s ugyan-
ennyi értékben tömegcikk-
kek is születnek a műhe-

Ez az összetett munka, 
ahogy itt mondják: „megy, 
mint a karikacsapás". Csak 
egy aktuális példát említve 

rületet ma már szervezettség 
nélkül nem győzi. A célsze-
rűségnek és a követelmé-
nyeknek megfelelően történt 

jellemzőül: a pártkongresz- ez az átszervezés. 
szus tiszteletére 4 millió fo-
rinttal több exportgép készül 
terven felül még ebben az 
évben, s a lakossági javító-
szolgálat ismét tovább nö-
vekszik. 

Ami még a mai összkép-
hez tartozik: a ktsz 304 dol-
gozóval és 80 ipari tanulóval 
a város területén szétszórt II 
részleggel működik. Az ad-
minisztratív létszámot most 
emelték 68-r a azért, mert 
1967-ben sokkal nagyobb fel-
adatot kell megoldania a 
ktsz-nek. 

Esztergapodolc, 
fúrógépek 

A ktsz a gépipar egyik leg-
fontosabb feladatára vállal-
kozik, szerszámgépeket kíván 
gyártani. Fúrógép-családot és 
műszerész esztergapadokat. 

A TECHNOIMPEX Külke-
reskedelmi Vállalat felkéré-
sére az előkészületek időben 

lyekben. Nem lebecsülendő megkezdődtek. Ezek szerint: 
azonban az ipari szolgáltató a ,C^pel i Vas- és Femmu-
tevékenység sem _ ennek a t

v e k t o 1 ' valamint a Hiradas-
munkának az értéke eléri a technikai Gépgyártól atve-
6 millió forintot. Ugyanekkor szik az előbb említett gepek 
a vas- és férni nari ktsz-nél gyártását összesen ot fajta a vas- es iemipari Kisz-nei t „„ v <„, tA.tr, í fúrógépet, típusonként 24-től 

120 ezer forint értékben, és 
két fajta esztergát 37-től 56 

tokát jelent. Javítják, fel- e z ? r f o r b l t értékben készíte-
,',4,'t iálr Q ióeekán olauult és n e K majd. 

találjuk a megyei szövetke-
zetek közös TMK-műhelyét, 
ami szintén tetemes felada-

újítják a jócskán elavult és 
sokszor rossz állapotban le-
vő szövetkezeti gépparkot. 

es 
kereskedelmi vállalatok között 

Csak nem régiben írták dák csoportos látogatásokat 
alá Szeged és Szabadka test- szerveznek. 
vérvárosi szerződésének mun- Mindez természetesen az 
ka tervét, de máris megegye- együttműködés kezdete. A 
zós született az együttműkö- jövő esztendőre további kö-
dés, a kapcsolatok felvételé- zös programban egyeztek 
nek számos gyakorlati far- meg. Kereskedelmi kiállítá-
májára. Tegnap Szegeden sok cseréjét bonyolítják le, 
tárgyaltak a két város keres- lehetőség szerint árusítással 
kedelmi, vendéglátó és ide- egybekötve. A szabadkai vál-
genforgalmi szákemberei és lalatok cipők, más bőr- és 
megállapodást írtak alá. En- szőrmeáruk, ruházati cikkek 
nek eredményeit már az idén bemutatóját, a szegediek 
tapasztalhatjuk: a vendéglá- üveg, porcelán, játék és lá-
tó vállalatok közös bemuta- kásdíszítő áruk kiállításával 
tókat tartanak Szegeden, il- viszonozzák. Ezt a sort ki-
letve Szabadkán, tapasztalat- rakatrendezők cseréjével és 
cseréket bonyolítanak le, sza- kölcsönös divatbemutatókkal 
badkaiák is bekapcsolódnak egészítik ki. 
a Csongrád megyei vendég- A szegedi és szabadkai 
látó hetek rendezvényeibe és szakemberek arról is tanács-
viszont. Az idegenforgalmi koztak. milyen kedvezménye-
hivatalok rendszeresen tájé- ket tudnak nyújtani a válla-
koztatják egymást a testvér- latok a testvérvárosokból 
város kulturális és egyéb szervezett csoportokban ér-
programjáról, az utazási iro- kezö látogatóknak. 

Épül az új üzemház 

A szövetkezet termelése 
megváltozik. Az évi terme-
lési terv 20 százalékkal emel-
kedik, eléri a 64 millió forin-
tot Űj ügyrendet dolgoztak 
ki, átszervezik a szövetkezet esetleg a Gépipari Techni-
feiépítését Eddig nem volt 
— de most egyszeriben szük-
ség lett a műszaki-technoló-
giai, termelési és értékesítési 
csoportokra. Néhány szak-
ember ezt a szerteágazó te-

Az eddig szétszórtan mű-
ködő, kicsiny és szűk műhe-
lyek a szerszámgépgyártás 
szigorú követelményeinek 
különösen nem felel meg. 
Ezért készül a szövetkezet 
új üzemháza is. 

A munka az új iparne-
gyedben, a Kátai kö. ben 
az idén júliusban kezdődött 
és — rendhagyó módon — ki-
tűnően halad. Az állami 
építőipari vállalat dolgozói 
hamarosan tető alá hozzák 
a közel 21 millió forint ér-
tékű épületet. 

Az új üzemházba új és 
korszerű megmunkáló gépe-
ket vásárolnak. Beszerzésük 
már 1964 óta tart, a legszük-
ségesebbek. amelyek az in-
duláshoz feltétlenül kelle-
nek. már Szegeden vannak 
— tájékoztatott erről is Wé-
ber Ferenc, a szövetkezet el-
nöke. 

Szakmunkásképzés 

A korszerűsített, átszerve-
zett ktsz képes lesz a fel-
adatok megoldására. Pél-
dául az új üzemház gépei-
vel 300 ezer óra forgácsoló 
kapacitással rendelkezik 
majd, és ez egy ilyen jel-
legű nagyobb ipari vállalat-
nak sem válik szégyenére. 
A termelést három műszak-
ban, 150 forgácsoló munkás-
sal kezdik meg. 

Jelenleg még kevés a for-
gácsolók száma. A ktsz ezen 
a legkézenfekvőbb módon 
segít. Több ipari tanulót al-
kalmaz. jó képességű laka-
tosait házi tanfolyamon — 

kum segítségével — eszter-
gályosokká, marósokká ké-
pezi át. Ezzel nem lesz gond 
a hozzáértő emberek hiánya 
sem. 

M. I. 

m 

Uj típusú 
mezőgazdasági gépek 

A KGST megbízásából a vendég elsőnek a cukorrépa-
Mezőgazdasági Gépkísérleti termesztés gépeit tekintette 
Intézet irányításával a Hi- meg munka közben, komp-
dasháti Állami Gazdaság- lett vetőgép, fejelő- és sze-
ban próbálják ki az új tí- dőgépsor dolgozott a répa-
pusú mezőgazdasági gépe- földön. A csehszlovák és 
ket. Pénteken országos jel- NDK gyártmányú gépegy-
legű bemutatót rendeztek a ségekkel a cukorrépa em-
gaizdaságban, hogy a szak- beri kéz érintése nélkül ke-
emberek a gyakorlatban is- rül a prizmába. A kukori-
merjék meg a különböző caföldön magyar, jugoszláv, 
konstrukciókat francia és amerikai gyárt-

Az ország minden tájá- mányú gépeket tekin tettek 
ról érkezett csaknem 500 meg a bemutató résztvevői. 


