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Bővül a szakszervezetek 
hatásköre Ülést tartott as SZM1 

Időszerű kérdést tárgyalt a 
Szakszervezetek Csongrád 
Megyei Tanácsa, A szak-
szervezeti demokrácia kiszé-
lesítése, annak hatékonyabb 
érvényesülése egyre inkább 
előtérbe kerül, sőt az új gaz-
dasági mechanizmus beveze-
tése után különösképpen fon-
tos szerepet kap. 

A tisztségviselők 
felelőssége 

Az elmúlt esztendőkben 
Szegeden és Csongrád me-
gyében százezer fölé emelke-
dett a szakszervezeti tagok 
száma. Jelenleg meghaladja 
a 115 ezret. Több száz alap-
szervezetben tízezernél ls 
több tisztségviselő dolgozik. 
Azért is érdekes volt a Szak-
szervezetek Megyei Tanácsá-
nak ülése, mivel az alapszer-
vezetek tisztségviselőinek 
munkáját sokoldalúan ele-
mezte. 

Mivel az elkövetkezendő 
Időkben a vállalatok és a 
gazdálkodási szervek önálló-
sága egyre fokozódik, a szak-
szervezeteknek komoly sze-
repük lesz, hogy az önálló 
vállalatok életében hangot 
adjanak a kollektívák aka-
ratának, elgondolásainak, ja-
vaslatainak. Annak érdeké-
ben, ho© a szakszervezetek 
e'eget tudjanak tenni e fel-
adatoknak, feltétlenül szük-
séges. ho© a szakszervezeti 
szervező' és irányító munkát 
tovább javítsák. E területen 
éppen . a tisztségviselőknek 
lesz fontos feladatuk, fele-
lősségük. 

Nagyobb jogkör 
Az üzemi és a szakszerve-

reti demokráciát csak akkor 
lehet erőteljesebben növelni, 
ha meghatározott jogkört 
kapnak a szakszervezeti 
szervek és hatáskörük is nő. 
Különösképpen érdekes a 
szakszervezetek hatásköre a 
bérkérdéseknél. Az eddigi 
gyakorlat általában kimerült 
abban, hogy az szb-titkár el-
mondta véleményét, v a © öt 
meghallgatták. Ez kevés 
azonban. 

E téren jó példát mutat-
nak a Szegedi Konzerv©ár-
ban. ahol szakszervezeti tag-
©űlésen kérdezik meg a 
szervezett munkásokat, ami-
kor őket közvetlenül is ér-
deklő kérdésekben dönte-
nek. 

Több helyütt azonban nem 
kérik ki a munkáskollektíva 

A Szakszervezetek 
Csongrád Me©ei Taná-
csa pénteken délelőtt 
ülést tartott az SZMT 
szegedi székházában. Az 
ülésen részt vett és fel-
szólalt Tóth Anna, a 
SZOT Elnökségének tag-
ja, a Textiles Szakszer-
vezet főtitkára is. A ta-
nács ülésén dr. Németh 
Lajos, az SZMT vezető 
titkára tartott beszámo-
lót a szakszervezeti de-
mokrácia érvényesülé-
séről az alapszerveze-
tekben — címmel. 

véleményét és megkérdezé-
sük nélkül hoznak határoza-
tokat, döntéseket. Különösen 
jellemző ez a Budapesten 
székelő nagyvállalatok inté-
ző bizottságainak gyakorla-
tára; ezek döntéseket hoz-
nak anélkül, ho© az érde-
kelt szegedi v a © Csongrád 
me©ei ©áre©ségek szak-
szervezeti bizottságait, illetve 
a szakszervezeti alapszerv 
tagságát megkérdeznék. 

Természetesen ott sem le-
het az üzemi, vagy a szak-
szervezeti demokráciáról be-
szélni, ahol ritkán hívják 
össze az alapszerv tag©űlé-
sét. A Szegedi Finommecha-
nikai Vállalatnál, valamint a 
Hódmezővásárhelyi Gépjaví-
tó Vállalatnál az idén pél-
dául mindössze egyszer tar-
tottak tag©űlést. 

A kollektíva 
állásfoglalása 

A kollektíva állásfoglalása 
Igen jelentős a tisztségvise-
lők munkájának kontrolljá-
ban. Némely szakszervezeti 
bizottságánál jelenleg a tiszt-
ségviselők e © része nem vá-
lasztott, hanem kooptált úton 
került funkciójába. Az lenne 
a helyes, ha a megüresedett 
tisztsé©iselők helyere a 
szakszervezeti tag©űlés vá-
lasztana újakat. 

A tanács ülésén részlete-
sen foglalkoztak azzal a kér-
déssel, hogy a szakszervezeti 
tisztsé©iselők rendszeresen 
tájékoztassák a szervezett 
munkásokat a hozott hatá-
rozatokról és döntésekről. 

Részletesen beszéltek a ta-
nács ülésén arról, ho© ha a 
választott testületek, a szak-
szervezeti bizottságok, v a © 
a felsőbb szakszervezeti szer-
vek döntéseiknél nem igény-
lik a tagság véleményét, ak-

kor az üzemben, a ©árban, 
a szakszervezeti, illetve az 
üzemi demokrácia szenved 
csorbát. 

Igen fontos kérdésnek tar-
tották azt a tényt, ho© a 
szakszervezeti tagságot fo-
lyamatosan és rendszeresen 
tájékoztatni kell az érdekük-
ben hozott döntésekről, ha-
tározatokról és azok végre-
hajtásáról. 

Közelebb a tagsághoz 
A beszámoló, valamint a 

felszólalók sokoldalúan fog-
lalkoztak a szakszervezeti 
bizalmiak helyzetével, mun-
kájával. Ez érthető is, hi-
szen a szakszervezeti munka 
dandárját éppen a bizalmiak 
végzik. Mindenki egyetértett 
azzal, hogy a bizalmiak ha-
táskörének és jogkörének to-
vább kell szélesednie. Ez vi-
szont megköveteli, ho© te-
hermentesítsék a bizalmia-
kat és a nagylétszámú szak-
szervezeti csoportokat vá-
lasszák ketté. U©anakkor a 
bizalmiakat rendszeresen tá-
jékoztatni kell minden kér-
désről, ho© ők a döntése-
ket, határozatokat meg tud-
ják beszélni a csoport tag-
jaival, közvetlen környeze-
tükkel. 

Az SZMT ülésén élénk vi-
ta alakult ki a szakszerve-
zeti demokrácia érvényesü-
léséről, annak további erősí-
téséről. A felszólalók javas-
latait a tanácsülés határo-
zatba foglalta. 

Idén megkezdték 
— jövőre befejezik 

Még a KISZ VT. kong- a Római körúton e © hat-
resszusán született határozat van lakásos ház, a Bécsi kör-
arra, ho© társasház és csa- úton (a két egyetem KISZ-
ládi ház építési akciókat bizottságának akciójában) 
szerveznek az egész ország- né©, összesen 86 lakásos 

ház, a szegedi 
vállalat pedig a Brüsszeli 
körúton e © 45 lakásos ház 
építéséhez fogott hozzá. 

Az augusztusban megkez-
dett Odessza körúti munkák 
eredményeiként már két 
épület teljes falazása elké-

, .. , . . . . szült, most a belső szerelé-
1965 közepén kezdtek az seke"' d o l g o Z nak, s már fa-

lazzék a másik két épületet 
ls. Ezeket a lakásokat a te© 
szerint 1967. augusztus 15-én 

ban a dolgozó fiatalok lakás-
gondjainak enyhítésére. 

Szegeden a KISZ városi 
bizottsága 500 lakás fel-
építésének szc©ezésére, a 
munkák előkészítésére vál-
lalkozott a harmadik öt-
éves terv idején. 

előkészületekhez. Először a 
tanácsi szervekkel tár©al-
tak, hogy a városfejlesztési 
te©eknek megfelelően hol Itedják tulajdonosaiknak' 
van alkalmas terület társas-
házak építésére. Ezzel e © -
időben kerestek vállalkozó-
kat a te©ek elkészítésére, 
majd az építési munka kivi-
telezésére. A munkahely! 
KISZ-szervezetek összeírták 

Október elején kezdtek a 
Brüsszeli körúti építkezés-
hez, 

itt sok időt vett igénybe az 

körúti házainak építéséhez 
— a kisajátítások elhúzódása 
miatt — csak október végén 
kezdtek. Itt földmunkákat 
végeznek, illetve megkezdték 

építőipari az alapozásokat. 
Legkésőbb Indult a Római 
körúti építkezés, 

ahol november óta még csak 
a felvonulási és a földmun-
kákra jutott idő. A te© sze* 
rint ez a 60 lakásos épület 
is elkészül 1967. szeptember 
15-re. 

Az első menetben tehát 
271 lakás jövőre elkészül. 
Közben tovább folyik a szer-
vezés. előkészítés. Hiszen ez 
az akció igán na© vissz-
hangra talált a fiatal dolgo-
zók között Ezt mutatja, ho© 
az idei összeírás szerint még 
további 450 igénylő lelentke-

alagsor szerkezeti kiképzése zett. lehetőleg minél előbbi 
a magas talaivízszint miatt építkezésre. A KISZ városi 

azokat a fiatal dolgozókat Az alagsori födémezés befe- bizottsága a Hunyadi János 
akik — az induláshoz szük- jeztével már az első szint fa-
séges anyagiak birtokában — lazásánál tartanak. A szer-
igényt jelentettek be lakás- ződés szerint jövő év au-
építésre. Az építési költsé- gusztus 30-án ide ls beköl-
gek na©obb részét az Or- tözhet a 45 lakástulajdonos, 
szágos Takarékpénztár hosz- Az e©etemi KISZ-esek Bécsi 
szúlejáratú hitellel biztosi-
totta. 

Az előkészületek után — 
amelyek közben jelentős 
orobléma volt az éoítésre 
kijelölt telkek birtokba vé-
tele, az ezzel összefüggő ese-
tenkénti szanálások és kisa-
játítások — 

19!?6-ban a város négy kü-
lönböző helyén kezdtek az 
építéshez. 

A me©ei építőipari vállalat 
az Odesszai körúton négy, 

sugárúton a szakszervezetek® 
kel közösen 191 lakás építé-
sét te©ezi öt épületben. • 
szó van az Odesszai körúton 
további 120 lakás építésé-
ről is. 

e©enként húsz lakásos ház, a francia Alsthom és Neyrpdc 

Mapysr—franc'a szerződés 
a csőlorblnás vízerőművek gyártására 
Budapesten pénteken cégekből álló konszern me© 

szerződést írtak alá a Ganz- bízotttai a néhány év múlva 
MÁVAG és a Komplex Kül- fflépüM Tisza 2. vízerőmű 
kereskedelmi Vállalat, illetve ^enjezesemek kozos gyár-

Ünnepélyes eskütétel 

A L u n a — 1 3 
b e f e j e z t e p r o g r a m j á t 

Páratlan adatokat közölt 
A Luna—13 szovjet űrál-

lomás, amely december 24-
én ért a Holdra, befejezte 
kutatási programját. A hold-
szonda a tudomány szem-
pontjából páratlan adatokat 
közölt a Hold-talaj felszíné-
nek fizikai és mechanikai 
tulajdonságairól. Az állomás 
térségéből a Hold-felület tá-
jairói televíziós képeket to-
vábbított a Földre. 

Jelenleg folyik a beérke-
zett tudományos adatok fel-
dolgozása. Valószínű, ho© a 
felszín szerkezete a Luna—13 
környezetében nem mutat 
lényeges eltérést attól, ami-
Iven a radiációs berendezes 
által hozzáférhető részé. 
Ezért azt mondhatjuk, ho© 
a Luna—13 környezetének 
anyagi összetétele, kemény-
sége — ezen keresztül pedig 
szilárdsága, teherbíró-képes-

sége is — ismeretesekké vál-
tak. Ezek az adatok pedig 
igen fontosak a Viharok 
óceánja — a Luna—9 és —13 
holdat érési körzetének — 
megismerése szempontjából. 

A Luna—13 segítségével 
nyert új adatok először tet-
ték lehetővé, ho© e © ide-
gen égitest felszíni anyagá-
nak összetételéről, szilárdsá-
gáról közvetlen mérési ada-
tokat nyerjünk. Mindezek az 
adatok alapvető fontosságúak 
a később Holdra Induló űr-
hajók és űrjárművek te©e-
zése és szerkesztése szem-
pontjából. De nem csak 
emiatt: hatalmas tudomá-
nyos jelentőségük legalább 
ilyen mértékben abban rej-
lik, ho© közvetlenül hozzá-
férhetővé tették egy idegen 
égitest érdekes, egyben sa-
játos adatait. (MTI) 

„En, a dolgozó nép fia, fogadom . . .** 
•(Somogyiné felvétele) 

Több száz szülő, rokon, 
ismerős gyűlt össze tegnap, 
pénteken a szegedi Kossuth-
laktanya udvarán a néhány 
hete tényleges szolgálatra 
bevonult fiatal katonák ün-
nepélyes eskütételére. Az 
ünnepségen részt vett Ágos-
ton József, az MSZMP 
Csongrád megyei végrehajtó 
bizottságának tagja, a me 
gyei pártbizottság osztályve-
zetője, Ozvald Imre, az 
MSZMP Szeged városi vég-
rehajtó bizottság tagja, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetője is. Megjelentek a 
megyei és a városi tanács, a 
tömegszervezetek és üzemek, 
a társ fegyveres testületek 
képviselői, valamint szá-
mos munkásmozgalmi ve-
terán. Ott voltak a hazánk-

ban ideiglenesen tartózkodo 
szovjet katonai alakulatok, 
valamint a csapatzászlót 
adományozó pécs-vasasi bá-
nyaüzem képviselői is. 

A jelentéstétel után a 
honvédzenekar eljátszotta a 
Himnuszt, majd Kajós Vil-
mos alezredes mondott ün-
nepi beszédet. Köszöntötte 
a fiatal katonák megjelent 
hozzátartozóit, az újoncok-
nak pedig a katonai eskü 
jelentőségéről szólt. Hang-
súlyozta, hogy nagy a fele-
lőssége azoknak, akik fegy-
verrel a kézben őrködnek 
békénk és a szocialista tár-
sadalmi rend fölött. 

A csapatzászló előtt tisz-
telgett az alakulat, ezután 
sor került az eskütételre. A 
fiatal katonák e©más után 

léptek parancsnokaik elé. s 
szüleik, testvéreik gyűrűjé-
ben — több helyütt velük 
együtt — mondották: „Én. a 
dolgozó nép fia, foga-
dom .. :• 

Ezután Szőrád János, a 
szegedi helyőrség parancsno-
ka üdvözölte az esküt tett 
katonákat, majd 

valamennyi társa 
nevében tisztelgett a csa-
patzászló előtt; kérte pa-
rancsnokait, hogy nevelésük, 
kiképzésük folyamán to-
vábbra is minden segítséget 
adjanak meg a katonai Is-
meretek legtökéletesebb el-
sajátításához. 

Az ünnepség az Interna-
cionálé hangjaival és a ka-
tonai alegységek díszmene-
tével ért véget. 

fására. 
Ruff Antal, a Ganz-MAVACÍ 

kereskedelmi igazgatója el-
mondotta, ho© a két francia 
vállalat úttörő munkát vég-
zett az úgynevezett csőturbi-
nák bevezetésében, építésé-
oen. A csőturbináknak a 
hagyományos vízturbinákkal 
szemben igen sok előnye 
van, különösen a kisesésű 
vizeken lényege, ho© né-
hány méter átmérőjű csőben 
elhelyezhető valamennyi 
géprész, s nincs szükség a 
szokásos na© terjedelmű be-
tonépítményre. A csőturbi-
nás erőmű építése körülbe-
lül 30 százalékkal kevesebb 
betont igényel, mint a ha-
gyományos típusnál, és az 
építés ideje is rövidebb. 
U©anakkor megbízhatósága, 
teljesítőképessége kifogásta-
lan. 

E © három évvel ezelőtti 
megállapodás lehetővé tette, 
ho© a Ganz-MAVAG — a 
Ganz Villamossági Művek 
közreműködésével — és a 
francia konszern két válla-
lata közösen ©ártson és ér-
tékesítsen csőturbinás vízerő-
műveket. Az első konkrét 
szerződésre most került sor 
Budapesten. 

A Tisza 2. vízerőmű részére 
négy, egyenként tízezer ló-
erős berendezést gyártanak, 
ez a Tiszalöki erőműnél több 
mint kétszer ra©obb telje-
sítményű. (MTI) 

Kilencszázezer 
kisdiák... 

Az elmúlt hetekben az or-
szág minden részében szám-
ba vették a Vörös Zászló 
Hőseinek Űtján-mozgalom-
ban részt vevő úttörőket és 
kisdobosokat. A statisztikák 
tanúsága szerint összesen 900 
ezer kék és vörös nyakken-
dős kisdiák vállalkozott ar-
ra, hogy megismerkedik a 
proletariátus harcaival, na©-
jaink életével, tanításaival 
és nemes tettekkel bizonyít^ 
ja; méltó apái örökére, 


