
Szakszervezeti 
tanácskozások 

A Nyomda- és Papíripar 
és a Sajtó Dolgozóinak 
Szakszervezetében kedden 
ülést tartott a központi ve-
zetőség. A tanácskozás részt-
vevői a kongresszusi mun-
kaverseny eddigi tapasztala-
tainak értékelése után meg-
vitatták a szakszervezethez 
tartozó iparágak 1967. évi 
tervét és a tervek végrehaj-
tását elősegítő szocialista 
munkaverseny főbb irányel-
veit. 

A Vegyipar! Dolgozók 
Szakszervezetének Központi 
Vezetősége kedden megtar-
tott ez évi utolsó ülésén 
az iparág és a szakszerve-
zeti szervek jövő évi tenni-
valóiról tanácskozott 

Az ülésen dr. Szekér Gyu-
la, a nehézipari miniszter 
első helyettese tájékoztatta 
a központi vezetőséget, ho-
gyan hasznosította a minisz-
térium a legutóbbi központi 
vezetőségi ülés észrevételeit 
a vegyipar 1967. évi terme-
lési tervének összeállításá-
nál. Az 1967. évi tervben 
különösen a gyógyszer-, a 
lakk- és festékipari, vala-
mint háztartás vegyipari ter-
mékek mennyiségének növe-
léséről, választékának bőví-
téséről gondoskodnak. Növe-
lik a műtrágya, a növény-
védő szer és a gumiipari 
cikkek választékát is. 

A Helyiipari és Városgaz-

Vállaló-és vállalkozókedv 
I 

Tranzakciókból — korszerű géppark a Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalatnál 

Az Értelmező Szótár fgy adni, eladni, s igy lehetővé vőgép és 
beszél a tranzakcióról: „Köl- vált, hogy kapjanak ls. valamint 

vetülékcsévéló j ük, 
egy olasz gyárt-

csönös egyezség alapján kö- _ . . , 
tött jelentősebb jogi, pénz- Hosszú lista, 
ügyi vagy keresekedelmi nagy érték 
ügylet, megállapodás, egyez- , , 
mény." Az Uj Magyar Lexi- A z ASZe^e, 
kon mindezt még rövidebben „ / belga 

mányú szövethajtogató be-
rendezés cserél gazdát — a 
szövőgyáriak februárra vár-
ják valamennyit — 85 ezer 

szövőgyár négyzetméter, két év alatt 
_____ ^ automata leszállítandó pamutpony-

mónd ja."" Ezze f °sz7mbe"n " az szövőgéppel s a hozzátartozó váért. 
utóbbi években ez a szó te- nyugatnemet vetulekcséve- A külkereskedelmi válla-
temes jelentés-gazdagodáson , 6 v e l gazdagodott. „Potom" lat maga is segíti partnerét, 
ment át — s azok az ipari 2 2 0 e z e r négyzetméter ken- Az új szovjet gyártmányú 
vállalatok, amelyek új tar- derponyváért jutottak hozzá irezőgép és egy nyugatné-
talmát megismerték és meg- a z értékes berendezésekhez, met felvetógép behozatalához 
ismertették — ma már je- k é t esztendei „részletfizetés- a költségek tetemes részének 
lentős eredményekről szá- re"- A kifizetődő üzletet — fedezésével járult hozzá ex-
molhatnak be n e m l e h e t ! t t eléggé hang- portfejlesztési alapjából. 

súlyozni a munkások nagy-
» i szerű helytállásának fontos- 4 legkisebb gyerek* 

Jelentése s á g á t _ { d é n megismételték, ' 
és jelentősége csakhogy most már 20 belga 

gépeti vettek. Sőt egy nyu-
így Beck Tamás, a Ken- gatnémet impregnáló beren-

derfonó és Szövőipari Vál- dezést is munkára fogtak a 
lalat igazgató-főmérnöke ls szövőgyáriak. Mindennek rekhez" való vonzódás; meg 
csupa érdekes és fontos ada- 400 ezer négyzetméter ken- értem, meg kell értenem, 
tot ismertet a tranzakcióval derponyva lesz az ellenté- hogy Beck Tamás olyan tér-
kapcsolatban, amikor, kérdé- tele. A gépek már Itt ls vezgetó szeretettel beszél ré-
semmel — mi a jelentése és vannak, törlesztésük a kö- la. Valóban nagyszerű — 
a jelentősége számunkra en- vetkező két esztendő fel- nemcsak a ma, a jövő üze-
nek a szónak? — felkeresem, adata. méhez is méltó — vállaik© 
— „Adva van" egy ipari és De a szegedi fonőüzem Is zás bontakozik ki szavaiból, 
egy külkereskedelmi vállalat, tranzakciónak köszönhet egy — Egy szellemes gépsor. 
Ez a két fél megegyezik: sor eminens berendezést, meg egy Jó szakember esz 
előbbi terven felül gyárt bi- 1964 végén megállapodás tendő alatt 300 tonna termé-
zonyos mennyiséget valami- jött létre a HUNGAROTEX ket állít majd elő „közösen", 
lyen, természetesen keresett Textilkülkereskedelmi Vál- S ha azt is hozzávetjük, hogy 
termékből, utóbbi pedig érté- lalattal, hogy terven felül ez az anyagféleség súlyban 
kesíti ezt a cikket. A b© 240 tonna szál-, zsineg- és csak harmada lesz a hagy© 
folyt deviza egy részét aztán kötélfonalat adnak át export- mányosnak, ez bizony köze-
az Iparvállalat rendelkezésé- ra. A számla kiegyenlítésére líti az ezer tonnás évi telje-

A legnagyobb s legizgal-
masabb azonban egy most 
születő tranzakció. De ez 
nemcsak a „legkisebb gy© 

dasági Dolgozók Szakszerv© i re bocsátják, amit az neh© ebben az évnegyedben vár-
zetének kedden megtartott 
központi vezetőségi ülésén a 
szakszervezeti tisztségviselők 
januárban kezdődő újjává-
lasztásáról és a munkaver-
seny folytatásáról, illetve az 
1967. évi tervfeladatok vég-
rehajtásáról tanácskoztak. A 
központi vezetőség tagjai 
hangsúlyozták, hogy amilyen 
mértékben sikerül végrehaj-
tani a jövő évi tervfelada-
tokat, olyan arányban nyí-
lik majd lehetőség arra. hogy 
a IX. pártkongresszus útmu-
tatásának megfelelően a h© 
lyiiparban csökkentsék a 
munkaidőt az egészségre ár-
talmas munkakörökben. 

sitményt. 
A történet azzal kezdődött 

ke- — s ez egyben fontosságát 
két ls fémjelzi —, hogy a szege-

di főmérnök Gosztonyi Sán-
dornak, a Könnyűipari Mi-

zen beszerezhető, vagy más- ják Angliából az értékes gé-
ként éppenséggel hozzáfér- peket: kártolót, fonót, 
hetetlen Importgépek beszer- reszcsévélőt, valamint 
zésére használhat fel. nyújtógépet. 

Mindehhez hangsúlyosan Hosszú a lista. 45 tonna 
teszi hozzá a főmérnök, hogy zsinegtöbblet egy olasz aut© nisztérium iparfejlesztési fő-
ezekre a vállalkozásokra mata gombolyítógépért — az osztálv-vezetőjének és Nagy 
csak a belföldi terv teljesí- egyik tétel. Aratógépzsineg- Imre főmérnöknek, az Orszá-
tése után kerülhet sor. A bői évi 525 tonnával gyár- gos Műszaki Fejlesztési Bi-
KenderfonA és Szövőipari tottak többet — annyival zottság tagjának társaságá-
Válla'atnál meg volt erre a kevesebbet kellett importál- ban tanulmányozta az olasz 
lehetőség. Hogy mi minden ni Magyarországnak a kere- ipar eredményeit. A folyta-
segítette? A dolgozók mun- sett zsinegfajtából — cseré- tás pedig: szerződéskötés az 
kalendületet, szívet-kedvet be nagyteljesítményű centri- olasz Covema céggel, 
adtak hozzá, az összeforrt fuga-fonógépet „szerzett be" 
műszaki kollektíva szaktu- nekik a HUNGAROTEX: az Érdemes fáradozni 
dást, értő irányítást, világ- olasz Gardellát és nyújtógé-
piaci kitekintést. Megterem- peit. Nemrég született meg- Ez a legértékesebb tranz-
tódött az alap — vplt mit állapodás: tíz automata szö- akciójuk, a 30 méter hosszú 
• gépsor 110 ezer dollárt ér. 

A műnyag (polipropilén és 
polietilén) feldolgozó beren-
dezés, úgy hiszem, a mű-
anyagok frontáttörését jelen-
ti majd ebben a hazai ipar-
ban is. Zsinegeket, köteleket, 
zsákokat mutat a fómérnök: 
fehérek, ragyogó tiszták, 
szépek. De színes granulá-
tumból (az alapanyag szem-
cséit hívják igv) sokfélét 
tudnak majd előáll itani, pél-
dául szőnyegeket, dekorációs 
anyagokat ls. A berendezé-
sért két esztendőn át évi 800 
ezer darab zsákot küldenek 
a Covemának. 

Mint Bille György, mű-
szaki főosztályvezető el-
mondja, a világpiacon épp 
jókor, a felfutás kezdeti stá-
diumában jelentkezhetnek 
majd új gyártmányaikkal. 

Épp jókor — ez a tranz-
akciós ügyletek nagy-nagy 
előnye és kritériuma is. Ér-
demes fáradozni, többet ad-
ni, kutanl, töprengeni, ter-
vezgetni: szemléletben, gya-
korlatban mind jobban köze-
líteni a közelgő új mecha-
nizmushoz. 

Slmal Mihály 

Bebrifs Lajosról nevezték el 
a szegedi vasútforgalmi technikumot 

Becsületet szerez... 
Pártonkívüli munkások, egyetemi oktatók és szövet-

kezeti tagok — régebbi ismerőseim — a szokvá-
nyos „mi újság?", J ó , hogy találkoztunk" után olyan 
kérdésekről beszéltek, amiben a pártkongresszus állást fog-
lalt. Persze más és más részeket ragadtak kl, munkakö-
rüknek megfelelően. A népfront irodában pedig, egy kö-
tetlen esti beszélgetésen, a pártonkívüli gyári műszaki em-
ber is a kongresszusra hivatkozott. 

A más és más vonatkozásokból kiinduló megnyilatk© 
zásoknak egy közös vonása volt, még ha direkt módon 
többen nem is juttatták kifejezésre. Ez a párt szerepével* 
politikájával és munkastílusával volt összefüggésben. Az-
zal, amit a párt legfelsőbb fóruma, a kongresszus és a 
Központi Bizottság beszámolója így öntött mondatokbaj 
„Pártunknak becsületet szerez, hogy a hatalommal jól él* 
nem uralkodik, hanem vezet és a népet szolgálja. Ez a 
magatartás kötelező a párt minden funkcionáriusára és 
tagjára.." 

Világos, egyértelmű megfogalmazás, amely hosszú évek 
gyakorlatát, tényeit sűnftl. A szembesítést a pártonkívüli-
ekkel, az egész néppel — éppen azért is, mert mindenki 
által ellenőrizhető —, nyugodt biztonsággal bírja. 

Hazánkban „felsóbb" és „alsóbb" szinten a funkcioná-
riusok, a párttagok zöme mindenütt — némely szórványos 
eset kivételével — kommunistához Illően és méltóan él* 
cselekszik, dolgozik. Ezzel együtt azonban a kongresszusi 
idézett mondatai azt is tartalmazzák, hogy ml a párt tör-
ténelmi küldetése. A magyar munkásosztály, a magyar nép 
kommunista pártja, az MSZMP a szocialista építés és fej-
lődés bonyolult és nehéz körülményei kőzött további for-
radalmi fejlődés útját jelöli meg körülményeinkhez, leh© 
tőségeinkhez szabva. Politikája — bár végrehajtása küz-
delmekkel jár — azt szolgálja, azért van, hogy az egéss 
nép létében — nemzetünk összefogásával és munkálkodá-
sával — magasabbra, egyre magasabbra emelkedjék. As 
MSZMP politikája, a IX. kongresszuson meghirdetett im-
ponáló, reális program arra való, hogy hazánk és népe 
szellemi, anyagi javakban, morálisan újabb csúcsokhoz ér-
kezzék. Becsüljük, nagyra értékeljük mindazt, amit a sza-
bad években alkottunk. Szemmel láthatóak és tagadhatat-
lanok azok a hatalmas változások, amelyeket a szocialista 
munkálkodás hozott már eddig is. A párt viszont azt ta 
tudja, hogy az embereknek vannak gondjaik, éget, feszít 
például a múltból örökölt rossz lakáshelyzet, amit máról 
holnapra megoldani — bármennyire is szeretnénk — nem 
lehetséges. A gondokról is nyíltan beszélt a kongresszus és 
ez szintén jelzi, hogy a párt politikájának egyik fontos 
alapeleme az őszinteség. A pártonkívüleknek is tetszik a 
köntörfalazás nélküli beszéd. Ügy fogják fel. hogy a párt 
semmit nem takargat, mert nincs is mit takargatnia, » 
ugyanakkor a magyar élet valóságából kiindulva jelöl 
utat, s ad programot. 

Hogy a párt vezet és nem uralkodik, azt Is Jelenti: 
miként eddig, a jövőben is igényli a párt a pártonkívü-
liek véleményét, javaslatait. Továbbá, hogy ezután is 
együtt és egységben dolgoznak a boldogulásért a kommu-
nisták és a pártonkívüliek, hiszen egymás nélkül a nemzet 
nem építheti a szocializmust. Minden tárgyilagos és józan 
gondolkozású pártonkívüli — és ez a meghatározó több-
ség — különböző módon, de lényegében azonos tartalom-
mal vallja, hogy a pártra neki ls szüksége van. A magya-
rázat rá szintén a valóságból fakad, ugyanis a párt az 
egész nép törekvéseit, vágyait fejezi ki politikájával. Ez 
még akkor ls igaz, ha egyik, vagy másik üzemben, intéz-
ményben, szövetkezetben vagy bárhol, az emberi gyarló-
ság miatt csorbát szenved a helyes politika helyi végr© 
hajtása. 

A nép szolgálata kötelező minden párttagra. Általá-
, r m ban ez így is van, bár akadnak olyan párttagok — 

és az igazság kedvéért említem, pártonkívüli gazdasági 
tisztségviselők is — akik visszaélnek a hatalommal. Elő-
fordul, hogy gorombáskodnak, csalhatatlannak hiszik ma-
gukat. olykor hatalmi szóval döntenek stb. Az ilyen jelen-
ségekkel korábban sem békültünk meg, s ezután ls küz-
deni kell ellenük, mert rendszerünk moráljától Idegen. 
Erre ösztönöz bennünket a IX. pártkongresszus és a Köz-
ponti Bizottság beszámolójának következő megállapítása 
is: „A leghatározottabban felléptünk azokban a szórványos 
esetekben, amikor valaki a rábízott hatalommal visszaélt, 
és így járunk el a jövőben is!" 

Megnyugtat, bizalmat fakaszt a kongresszus idézett ál-
lásfoglalása, amely a gyakorlatnak szól. A párt-alapszer-
vezetek dolga tehát azon is őrködni, hogy a hatalommal 
soha senki ne élhessen vissza! 

MORVAY SÁNDOR 

(Bomojryiné felv.i 
Kedves jelenet: a technikum diákjai virágcsokrot adnak át a vendégeknek. Közé-
pen özv. Bebrits Lajosné, mögötte bal oldalt Bebrits Anna, jobb szélen Rödönyi Ká-

roly, a MÁV vezérigazgatója 

Bensőséges ünnepeéget ren-
deztek tegnap, kedden a sze-
gedi vasútforgalmi techni-
kumban abból az alkalom-
ból, hogy az iskola Bebrits 
Lajosnak, volt közlekedés-
és postaügyi miniszternek, a 
munkásmozgalom régi harco-
sának. a vasúti közlekedés 
kiváló egyéniségének nevét 
vette fel. Az ünnepségen töb-
bek között részt vett Rödö-
nyi Károly miniszterhelyet-
tes, a MÁV vezérigazgatója. 
Deák Béla. az MSZMP Sz© 
ged városi végrehajtó bizott-
ságának tagja, a pártbizott-
ság osztályvezetőié. Kiss Ká-
roly, a szegedi MÁV igazga-
tóság vezetője, Virágh János, 
8 szegedd vasúti csomópont 
párttiifrára. Eljöttek a név-
adó ünnepségre a Bebrits 

család tagjai és a volt mi-
niszter sok régi munkatársa 
is. 

A vendégeket és az iskola 
tanulóit Olasz István, a tech-
nikum igazgatója köszöntöt-
te, majd Rödönyi Károly 
mondott ünnepi beszédet. 
Hangsúlyozta többek között 
a vasúti szakemberképzés j© 
lentőségét a közlekedéstud© 
mány rohamos fejlődésének 
éveiiben. és részletesen be-
szélt Bebrits Lalos példamu-
tató életútjáról. Weisz Jó-
zsef, az iskolai KISZ vb-
titkára társai nevében foga-
dalmat tett, hogy méltók 
lesznek az Iskola névadójá-
nak emlékéhez. 

Ezt követően Bebrits An-
na, a volt miniszter lánya 
szólalt fel, és a család nevé-

ben félajánlotta, hogy ezen-
túl minden évben ösztöndij-
ban részesítenek egy olyan 
tanulót, aki kiemelkedő ta-
nulmányi eredményt mutat 
fel. Megható pillanatok kö-
vetkeztek ezután: özv. Beb-
rits Lajosné emlékszalagot 
helyezett él az iskola, zászló-
jára. 

Végezetül az énekkar Szé-
csi József vezetésével mun-
kásmozgalmi dalokat én© 
kelt, majd Olasz István igaz-
gató emelkedett szólásra, s 
tett ígéretet arra, hogy a 
technikum nevelői Bebrits 
Lajos szellemében végzik 
munkájukat, s hogy az iskola 
ezentúl születésnapján, min-
den év december 14-én, is-
kolanapon áldoz emlékének. 

Új szerviz - gyorsabb favitás 
A karácsonyhoz és a szil-

veszterhez ma már hozzá-
tartozik a „non-stop" televi-
ziónézés. November végétől 
— hagyományosan — talán 
ezért növekszik meg a tv-
szervizek munkája is. 

A GELKA szegedi kiren-
deltsége ebben az évben jól 
felkészült a csúcsforgalom-
ra. Az 1968-ban befejeződő, 
négymillió forintos rekonst-
rukció keretében új szerviz-
állomást nyitott az Odessza 
lakótelepen, az ABC-áruház 
mögött. Az új műhelyben — 
ahol korszerű berendezés© 
ket helyeztek el — főleg a 
nagyjavításokra szoruló tv-
készülékeket „gyógyítják" 
meg. 

Az új műhely csökkenti 

az eddigi egy szerviz túlter-
heltségét: havonta mintegy 
300 televízió javítására ké-
pes. így a tulajdonosok 
gyorsabban kaphatják vissza 
készülékeiket, s a minőségi 
követelményeknek ls jobban 
eleget tehetnek a szerelők. 
Jó hír a lakosság részére, 
hogy a hónapokig tartó al-
katrészhiány megszűnt: van 
például kellő mennyiségű 
tartalék PY—82 és PL—36 
típusú cső — és úgyszólván 
mindenfajta munkát elvál-
lalnak a szervizek. 

Valószínű, hogy a múlt 
évihez hasonlóan — az idei 
ünnepek alatt is tartanak 
rendkívüli üeveletet aGEL-
KA-nál. Erről külön tájé-
koztatást ad majd a válla-
lat. 

Katonai 
küldöttségünk 

ki tünte tése 
az NDK-ban 

Heinz Hoffmann hadsereg-
tábornok, nemzetvédelmi mi-
niszter az NDK Miniszter-
tanácsa nevében, a két or-
szág fegyveres erői közötti 
fegyverbarátság elmélyítése 
terén szerzett .érdemeiért az 
NDK néphadseregének „A 
fegyverbarátságért" érdem-
érme arany fokozatával tü© 
tette ki Czinege Lajos v© 
zérezredes, honvédelmi mi-
nisztert, a küldöttség vez© 
tőjét és Kovács Pál vezér-
őrnagy, honvédelmi minisz-
terhelyettest. 

A magyar katonai kül-
döttség kedden befejezte lá-
togatását az NDK-ban és 
hazaindult Magyarországra. 
(MTI) 
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