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mezőgazdasági céljait, a ter-
melőszövetkezeti gazdálkodás 
alakulását és feladatait is-
mertette dr. Dimény Imre 
kandidátus, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja a 
TIT országos agrártudomá-
nyi konferenciáján. 

„A mezőgazdaság feladatai 
az MSZMP IX. kongresszusa 
titán" című előadása össze-
gezte a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésével, az 1960 
—1965-ös időszakban elért 
eredményeket, majd a párt-
kongresszus tanácskozása 
tükrében vázolta fel az 1960. 
végéig terjedő teendőket 

A referátumot elemző vita 
követte. 

Gazdagodó masyar-íenpyel Ijjj úttestek o belvárosban 
taiiurolis lépcsőfok 

Mind nagyobi* 
lendítőerő 

Szocialista brigádvezetők találkozója 
az újszegedi szövőgyárban 

Pénteken a lengyel kül- recenl tudományegyetem, a 
ügyminisztérium fogadőpalo- krakkói műegyetem és a 
tájában aláírták a magyar miskolci műegyetem, akrak-
—legyei kulturális és tud© kői Jagelló Tudományegy© 
mányos együttműködés 1967 tem és a pécsi tudomány-
—1968. évekre szóló munka- egyetem, a gliwicei és buda-
tervét. pesti műegyetem, valamint a 

Az új munkaterv a két gliwicei és veszprémi mű-
ország közötti tudományos, egyetem között 
kulturális, közoktatási és a lengyelek az elkövetk© 
művészeti együttműködést© ző két évben többek között 
vábbi kiszélesítését irányoz- részt vesznek a budapesti 
za elő. Bartók-szemináriumon, a 

A két ország tudományos magyarok a „Varsói ősz" és 
akadémiái közvetlen megál- a bydgoszczi „Régi zene 
lapodás keretében fejlesztik fesztiválján". Megállapodás 
kapcsolataikat és a tudósok történt 1967. és 1968. évre 
cserelátogatásait. egy-egy reprezentatív szín-

Szorosabb együttműködés házi együttes cseréjére, 
alakul ki a lublini Mari© 1968-ban Magyarországon 
Curi©Sklodowska és a deb- Tadeusz Makowski, Lengyel-

országban pedig Mednyászky 
László festőművészek kiállí-
tását rendezik meg. Az új 
megállapodás értelmében az 
irodalmi fordításokat kölcsö-
nösen műfordítói ösztöndí-
jakkal segítik elő. 

Jelenleg 57' olyan munka-
csapat dolgozik a Kenderf© 

vánul, hogy ma már két 
műszak versenyez a „szo-

nó- és Szövőipari Vállalat cialista szakmány" címért. 
gyáraiban, amely már el-
nyerte a szocialista címet; 
65 munkacsapat pedig most 
küzd ezért a kitüntetésért. 

egyik a szövőgyárban, má-
sik a kenderfonóban. 

A sok jól dolgozó munka-
csapat közül is kiválik az Míg január elején 689 volt Augusztus 20. szövőbrigád; 

a brigádtagok száma, ma 
már csaknem 1200 munkás 

tagjai a jó minőség megtar-
tása mellett 111,7 százaié-

vesz részt az egyre nagyobb k o s é v i átlagteljesítményt 
eredményeket felmutató é r t e k e k Rendkívül lelkes, 
szocialista brigádmozgalom- szorgalmasan újító kollek-
ban. tíva a gépműhelyi Vosztok-

A brigádverseny Idei fel- brigád. A TMK-sok Felsza-
Jendülésének adatait Tóth badulás brigádja arra tö-
László vezérigazgató mond- rekszik, hogy december 20-
ta el tegnap délután az új 
szegedi szövőgyár művelődé-

ra befejezze az éves tervet; 
nagv érdemük, hogy a szö-

si termében, ahol a válla- vödében idén sikerült csök 
lat vezetősége baráti talál- k e n teni a gépállást. A pé-
kozon látta vendégül a sz© c s i gyáregvségnél — ahol 
cialista brigádok vezetőit. A n a g y segítség, ha egy dol-
központi gyárban 1960-61- g o z ó több munkahelyen tud 
ben alakultak az első — jó eredménnyel termelni — 
Kállai Eva, Juhász Gyula, a szocialista brigádok célul 
Hámán Kató és Mező Imre tűzték ki, hogy tagiaik so-
nevét viselő — brigádok. rából univerzális dolgozókat 
Egyesek rosszallással, gúny-
nyal fogadták a brigádmoz-
galom úttörőit, de becsüle-
tes helytállásuk hamarosan 

nevelnek ki. Az Április 4.-
brigád ezt úgy oldotta meg, 
hogy a keresztorsózók meg-
tanultak motringolni, szári-

tiszteletet ébresztett irántuk, tógépet kezelni, a motrin-
Ma már a brigádverseny ké- g o lók pedig keresztorsózni, 
pezl a szocialista munkaver- s még hosszan lehetne so-
seny gerincét A vállalások r o lni azoknak a kollektí-
teljesítésén túl a brigádta- váknak a nevét amelyek a 
gok gyakran adják szép hármas jelszó jegyében él-
példáját a közösségi maga- nek, megbecsülést szereznek 
tartásnak. A mozgalom maguknak és a mozgalom-
fejlődése abban ls megnyil- nak. 

A munkarend: 
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A Miskolci Pamutfonóban 
— a Magyar Tudományos 
Akadémia ipargazdasági osz-
tályának ajánlására — a múlt 
év áprilisától rátértek az 
úgynevezett hat plusz kettes 
munkarendre. Ennek lény© 
ge, hogy a dolgozók heten-
ként 40 órát dolgoznak, g 
minden hat munkanap után 
két pihenőnapot élveznek — 
keresetcsökkenés nélkül. Az 
új munkarend lényegének 
megfelelően a korábbi három 
helyett bevezették a négy-
műszakos termelést, ami a 
termelőberendezések tökéle-
tesebb kihasználását, s kö-
vetkezésképpen a termelés 
növelését tette lehetővé. 

A tervezett többletterm© 
lést már a kísérleti időszak-
ban nemcsak elérték, hanem 
meg is tetézték. 35 millió f © 
rintra teljesítették. 

Szeged városközpontjá- vezetésével kitűnően dolgoz- kedésben nem volt fenn-
ban, a Széchenyi tér észa- tak, s augusztus 22-től de- akadás. 
ki oldalán még nem is olyan cember 10-ig először telje- Tegnap, pénteken a Sze-
régen szétbombázott terep- sen felbontották a régit, gedi Városgazdálkodási 
hez hasonlított az úttest, majd korszerűen megépítet- Válallat, a Szegedi Közle-
Kockakőhalmok, esővízzel 
telt gödrök között csak a le-

ték az új utat. A városgaz- kedésl Vállalat az I. ke-
dálkodási vállalat útépítői rületi tanács építési és köz-

fektetett deszkapallókon le- első nagyobb munkáik —a lekedési csoportja, a tanács 
hetett átkelni egyik oldalról Horváth Mihály utca és a építési állandó bizottsága és 
a másikra. Az l-es villamos Takaréktár utca útfelújítá- a meghívott kerületi tanács-
— amelynek sínjei szinte a sának — tapasztalatait is tagok közreműködésével 

lógtak — csak felhasználták, s így a vál- megtörtént az új út mű-
közle- lalt határidő előtt befejez- szaki átadása, átvétele. Má-

levegőben 
lassított menetben 
kedhetett ezen az útszaka- ték az egymillió forint ér- tói tehát megnyílt a forga-
szon. A város e legforgal-
masabb részén oly szívesen 
sétáló szegediek 
töprengtek azon, 
kerül-e befejezni a mun-

tékű munkát. Az új útbur- lom a Széchenyi tér észa-
kolat nagyobb teherbírású, ki oldalán a Vörösmarty 

gyakran állóképes. a gyalogjárda utcáig, s ezzel végre telj© 
vajon si- most szélesebb, s a villa- sen használatba lehet venni 

mosvácányt az út szintjéhez a Takaréktár utca és a Hor-
kát mielőtt a rossz Idő azt emelték. Ebben részt vet-
végleg lehetetlenné tenné. tek a 

Sikerült. Dégi István ku- dolgozói 
bikos brigádja, Csányi Te- ként 

váth Mihály utca nyár köze-
Közlekedési Vállalat pén átadott új úttestjeit is. 
1 is, akikkel egvéb A Vörösmarty utcában és a 

az egész idő alatt Wesselényi utcában a jövő 
renc kövező brigádja, az olyan jól együttműködtek héten lesz az átépített utak 
aszfaltozok Bózsó Mihály az útépítők, hogy a közle- műszaki átadása. 

Cement + kavics=beton 
Hogyan működik a szegedi betongyár? 

Üj tengerjáró 
Üj Duna-tengerjáró hajó 

átadását kezdték meg a cseh-
szlovák kereskedelmi flotta 
részére a Magyar Hajó- és 
Darugyárban. A 81,5 méter 
hosszú, 10,6 méter széles ha-
jót két 800 lóerős motor hajt-
ja, tengeri sebessége több 
mint 12 csomó, rakodóterébe 
2087 köbméter árut helyez-
hetnek eL 

A megyei építőipari vállalat Dorozsmai úti betongyára 

Néhány évvel ezelőtt még mai úti központi telephelyén munkájára lett volna szük-
az volt a nagy szó, hogy 
szinte minden szegedi épít-
kezésre jutott egy-egy be-
tonkeverő gép, nem kellett 
hurcolászni őket, várakozni 
rájuk. Tavaly óta viszont 

lyezték a Csongrád Megyei 
Építőipari Vállalat Dorozs-

a betongyárat 

Automata berendezések 

létszám másik oka, hogy nincs koordinálva azoknak a 
szerveknek a munkája (MHS, sportegyesületek stb.), ame-
lyek az ifjúság nevelésével foglalkoznak. Néhány helyen 
még mindig tartja magát az a felfogás is, amely szerint 
az ifjúság nevelése lényegében befejeződik a KISZ-tag-
könyvek átadásával, holott a politikai munkának ekkor 
kellene tulajdonképpen intenzíven elkezdődnie. Gyakran 
megtörténik, hogy a középiskolából kikerülő fiatalok — 
akik nem kerülhettek be az egyetemre — egy-két évre el-
vesznek a KISZ szeme elől, s mire az üzemekben munkát 
vállalnak, már nincs, aki foglalkozzon velük, nincs aki 
fokozatosan, egyre felelősségteljesebb megbízatások révén 
tömegszervezeti vezetőkké, esetleg párttagokká érlelje őket. 
Az érettségi után munkát kereső fiatalok szervezése azért 
ls különösen fontos, mert éppen ebben a kritikus idő-
szakban nem tudnak magukkal mit kezdeni, sokat lé-
zengenek az utcán, ahol különféle negatív hatásoknak van-
nak kitéve. A KISZ-nek módot kellene találni e probléma 
megoldására. 

Az ifjúság köreiben Itt-ott zavaros nézetekkel ls talál-
kozhatunk. Érmek oka részben a politikai oktatás gyen-
geségében keresendő. Ideje változtatni rajta úgy, hogy a 
KISZ-propaganda — a fiatalok érdeklődését figyelembe 
véve — elmélyültebben szolgálja a párt politikájának is-
mertetését, népszerűsítését. Emellett Szegeden minél előbb 
ki kellene dolgozni a szocialista hazafias nevelés sziszte-
matikus módszertanát, különös tekintettel az érzelmi ne-
velés lehetőségeire és eszközeire. A jelenlegi gyakorlat 
ugyanis lényegében kimerül annyiban, hogy az Iskolák fa-
lai között, a munkahelyeken gyakran hangsúlyozzák a 
hazafias nevelés fontosságát ,de a dolog mélyére alig ha-
tolnak. Mit jelent a szocialista haza szeretete? Miért 
lehetünk büszkék arra. hogy a szocializmust építő Ma-
gyarország polgárai vagyunk? Mire kötelez bennünket a 
proletár internacionalizmus? Az ilven és hasonló kérdések 
igen élénken foglalkoztatják az ifjúságot, ezekre köteles-
sége frázismentesen, konkrétan és a történelmi igazságnak 
megfelelően válaszolni minden középiskolai tanárnak, 
egyetemi oktatónak és politikai tanfolvamvezetőnek. A 
szocialista hazafiság érzésének elmélyítése lényeges felté-
tele annak is, hogy az ifjúrág egésze tudjon őszintén 
örülni mindannak, amit társadalmunk a felszabadulás óta 
alkotott, és képessegeivel, ambíciójával még egységeseb-
ben segítse a párt, a magyar nép céljainak megvalósí-
tás-5? 

Természetesen a lesiobb termelési agitáció ís elég-
telennek bi zonvT.ilhat ha nem párosul megfelelő 

anvagi ősztönzéssel. Némely üzemben s-rává tették a 
KISZ-szervezet vezetői, hogy kevés a rendelkezésükre álló 
összeg, amelyet időnként kioszthatnak az ifjúsági munka-
versenv -teleseinek. Mint rrondrák a s-mVs-rorvezet. esetről 
esetre tijbbet tud adni tagjainak. Aligha helyeselhető az 

Ilyen szemlélet. Ahol az elvégzett munka helyett tömeg-
szervezetenként osztályozva jutalmazzák a dolgozókat, ott 
politikailag is hibás úton járnak. A párt vezető szerepé-
nek ugyanis ebben a kérdésben szintén érvényesülnie kell, 
tehát a pártszervezet véleményét kikérve a kommunisták, 
KISZ-tagok, szakszervezeti tagok tényleges munkatelje-
sítményeik alapján részesüljenek bármilyen jutalmazási 
keretből \ 

Az ifjúság szerves része a társadalomnak, ezért min-
den problémáját ennek megfelelően kívánja a párt és a 
kormány megoldani. Jelenleg vannak fiatalok, akik azért 
-nem tartják elég vonzónak a KISZ-t, mert — úgymond — 
az „csak" munkát és tanulást követel, nem foglalkozik 
eléggé az egyéni gondokkal. A KISZ Szeged városi bi-
zottsága a város politikai és állami vezetőinek támogatá-
sával nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a lehetőségek szerint 
lakáshoz juttassa a fiatal házasokat. Az ifjúsági lakás-
építési akció keretében 1967-ben 271 fiatal munkás, alkal-
mazott és egyetemi oktató költözhet majd új lakásba. A 
következő években további 414 lakás felépítésére van kilá-
tás, amennyiben megfelelő hitelkedvezményt kapnak, és 
az építőipar is vállalkozni tud rá. Egyre növekszik a fize-
tőképes igény, ezek kielégítése azonban veszélyben forog. 
Vannak olyan jelzések, hogy az eddigi 30—35 ezer forint 
helyett a jövőben 65—70 ezer forintot kell az építtető fia-
talnak előre befizetnie. Ez megbénítaná az akciót, s oda 
vezetne, hogv pénz hiányában érmen a legrászorultabbak 
ezután sem jutnának lakáshoz, sőt az eddig jelentkezettek 
egy része is visszalépne. Nyilvánvaló, hogy ebbe nem sza-
bad belenyugodni. A IX. pártkongresszus határozata ki-
mondta: „Indokolt a KISZ lakásépítési akció további ki-
szélesítése..." A Szeged városi párt-végrehajtóbizottság is 
ennek megfelelően foglalt állást, amikor leszögezte, hogy 
segíteni, biztosítani kell a megfelelő hitelakció folytatá-
sát. 

A KTSZ eredményeinek legfőbb forrása a párt lenl-
nista politikája. A párt rendszeresen segíti, ellen-

őrzi ifjúsági szervezetének tevékenységét, s mindent elkö-
vet. hogy a fiatalok otthon érezzék magukat a KISZ-ben. 
Jóllehet, a meglevő lehetőségeket iobban kl lehetne hasz-
nálni. .Szegeden a politikai eszközökön kívül szükség volna 
például sportházra, kulturált szórakozóhelyre, ahol az. if-
júság szívesen töltené el szabadidőiét. Többet. e<*vre töb-
bet követeihetünk a mai fiatalságtól, de lehetővé kell tenni 
számára, hogy a tanulás vagv a munka befe'ezése után 
snortoihasson. táncolhasson, művelhesse magát, egyszóval 
fiatalosan élhessen. Ennek érdekében érdemes mepv'zs-
gálni az összes lehetőségeket, és anvagi esőinkhez mérten 
reális terveket kidoleozni. Minden olvan tevékenység, 
amelvet az iftűság érdekében feitünk ki. megéri a fá-
radságot. Szocialista rendszerünket beeciumv ós erécítiílk 
vele. F. NAG" ISTVÁN 

ség. A felszabadult munka-
erőt más területre Irányítot-
ták, s munkájuk éves szin-
ten mintegy 8 millió forint 

Idén augusztusban kiegé- értékű többlettermelést h© 
szült a betongyár, azóta há- zott. Nyilvánvaló, hogy ez a 

nem szabad a munkahelyen rom eygségből áll: két len- vállalati termelékenységet 
betont keverni: üzembe he- gyei gyártmányú félautoma- javította. Egy másik, • 

ta berendezés kétszer két egyáltalán nem lebecsülen-
500 liter űrtartalmú beton- d ő haszon a minőség javu-
keverő gépet irányít, s egy lásával jelentkezett. A be-
lyukkártya vezérlésű autó- tongyár 12 féle összetételű 
mata — melyet a vállalat betont készít, pontosan a 
műszaki dolgozói konstruál- követelményeknek megfel© 
tak, s a házi műhelyben ké- iö e n 
szült el - még egy 500 li- A f e l e s l e g e s s é v á l t k e v e _ 
teres keverővel dolgozik. A . é k á u ^ t s e ] e j t e > 
betongyár idei terve 20 ezer * 
köbméter beton előállítását zl, illetve eladja. Eddig 30 

darabon adtak túl, s a t © írta elő, november végéig v á b b i a k b a n m é g t ' í z e t v o n . 
azonban 22 ezer 700 köb-
métert gyártottak és szállí-
tottak el felhasználásra. 
Gyakorlatilag ennyire volt 
szükségük a munkahelyek-
nek. 

A gyár kiszolgálásához ce-
ment és kavics kell. A te-
lephelynek saját iparvágá-
nya van, ide fut be mind a 
kettő. A speciális vasúti 
tartálykocsikból kiszippant-
ják a cementet s öt, össze-
sen 600 tonna anyag befo-
gadására alkalmas 
ban tárolják. A 
föl dmunkagépekkel 
ják. 

nak ki a forgalomból. 

Té'en is 
éppúgy dolgoznak 

Télen is dolgozik a beton-
gyár, vagy ahogy szaknyel-
ven mondják: transzport-
beton-üzem. Az automata 
egységet már eleve zártan 
építették meg, a félautoma-
ták egyikét pedig ilyenkor 
téliesítik: műanyaggal b© 

tartály- n'tják. A telephely gőzka-
kaviesot zánja látja el gőzzel mind-

rakod- kettőt, s termoventillátorrat 
fűtenek. Érdemes megemlí-
teni, hogy ha betongyár nem 
lenne, akkor körülbelül 30 

Hatvan helyett tíz ember munkahelyen kellett vol-
na a keverést téliesítenl. Be-

Az építkezések három tonozni nagy hidegben nem 
nappal a felhasználás előtt lehet, tavaly télen azonban 
adják be a kért mennyisé- mindössze "egy napig nem 
get és az időpontot meg- dolgozott a betongyár. 
határozó rendelést. A szál- A z országban nem sok 
lítást tehergépkocsik vég- helyen rendezkedtek még 
zik. Egy négy és fél tonnás b e b e t o n előregyártására. 
autót a félautomaták 9, az Szegeden kívül a megyében 
automata 4 perc alatt tölt másutt nem is használnak 
meg betonnal. Egy napon 5 transzportbetont. Ez egvál-
—10 gépkocsi szállít egy- taiá n n e m jelenti azt. hogy 
szerre, az igénvektől függő- nincs szükség a szegedi gyár 
en. A betongyárat úgy ter-
vezték, hogy a legnagvobb 
felhasználás ideién is el tud-
ta látni az építkezéseket. 
Természetesen a pontos 
szervezésen, ütemezésen 
múlik. 

továbbfeilesztésére, hiszen 
az építőipar munkája itt 
összpontosul. A kapacitás 
előreláthatólag 1968-ig fe-
lel meg az igénveknek, két 

is év múlva az 500 literes ke-
veréket 1000 literesekre cs© 

A betongyár létszáma ösz- réük ki. Addig is tovább 
szesen tíz fő. Ha az idén fejlesztik az alapanyagok 
termelt betont a munkahe- szállítását, illetve a beton 
lyeken készítették volna el. fogadását a munk-j"-''-© 
akkor körülbelül 60 dolgozó ken. F. HL 
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