
Sok tsz-ben már zöldell a vetés I Tervezés, kutatás, újítás 
Gyors ütemű őszi munkák 

A szegedi járásban, amint hály, a kisteleki pincészet Algyő, Tápé és Bales kör-
közeledett a nagy évforduló, vezetője mondotta el, hogy nyékén mutatkoztak nehéz-
egyre gyorsult a munka üte- addig, amíg körzetükben ségek. Ugyanis a Tisza kö-
mé a földeken. Érthető ez, 1964-ben összesen 33 ezer zelében több ezer holdat 
hiszen a legtöbb termelőszö- mázsa szőlőt tudtak felvá- csak július végén, illetve jú-
vetkezeti közösség már ko- sárolni, addig most közel 43 lius elején tudtak bevetni a 
rábban — hónapokkal ez- ezer mázsánál ért véget ná- nyárba is behúzódó áradás 
előtt — ígéretet tett: novem- luk a szüret. Több esetben miatt. S emiatt ezeken a 
ber 7-re, a Nagy Októberi — amikor már nem győztél: földeken alaposan megkésett 
Szocialista Forradalom 50. a munkát — más feldolgo- a kukorica beérése. 
évfordulójának napjára az zó üzemekbe kellett irányi- A kenyérgabona-vetések 
őszi vetés mellett végez- tani a beözönlő szőlőtermes zöme sok helyen már szé-
nek valamennyi időszerű me- egy részét. pen kikelt, megerősödve 
zőgazdasági munkával. A örvendetesen előrehaladt a várja a telei A végzett mun-
szép vállalást — közölte járásunkban az év végéig kára járásszerte 

S T á ? v s b ^ k ^ t e j í ^ r , r 6szi mélyszán- * ^ » 
a közös gazdaságok döntő A tervezett 22 ezer katasz- jellemző, 
többségében lényegében már teri hold mélyszántásból no- Az idén elért Jó termésátla-
október 31-ig teljesítették: vember l-ig több mint 15 gok nagy ösztönző erővel ha-

38 termelőszövetkezet jc- ezer 400 holdon fejezték be tottak a gazdákra, s igye-
len tette hogy teljesítették a munkát. Az őszi vetéster- keztek a jövő esztendei jó 
az őszt kenyérgabóna-veté- v e k teljesítésében leginkább termést már most megala-
si programjukat a Tisza vonulatában, főleg pozni. 

Ugyanakkor befejezték a 
szüreti munkákat, a fűszer-
paprika, a kukorica és a cu-
korrépa betakarítását is. Biz-
tos helyen van a homoki 
gazdaságokban az idei vára-
kozás feletti almatermés ir. 

A fűszerpaprika és a szőlő 
kellemesen megtréfálta az 
idén a gazdákat. Igen sok 
tsz-ben a hosszú nyári aszály 
ellenére is holdanként 40 
mázsa körüli fűszerpaprika-
átlagot szedtek. A szeptem-
beri kiadós eső hatására a 
szőlőtermés járásszerte meg-
közelítette az 1964-es egye-
dülálló rekordot. Sőt, pél-
dául 

a kisteleki körzetben 
meg is haladta. Linka Mi-

Mind többre vállalkoznak a fiatal műszakiak 

Jubileumi hontősben 
Megjelent a Pártélet novemberi 

ünnepi száma 

Befejeződött 
a K I O S Z küldöttgyűlése 

Szombaton a Vasas Szak- számolásában. Elmondták, 
szervezet székházában foly- hogy számolnak az új gaz-
tatódott a KIOSZ 5 küldött- d a s á g i r á n y l t á s l m 6dszerck-
gyulése. Az országban mű- . , , , 
ködő 72 ezer kisiparos kép- b ö 1 a d ó d ó követelményekkel 
viseletében jelenlevő küldőt- és felkészülnek arra, hogy 
tek beszámoltak a kisiparos- többet tegyenek a vásárlók, 
ság jelenlegi tevékenységé- megrendelők megnyeréséért. 
ről, helyzetéről, feladatairól. . , ., 
Meghatározták, milyen ten- A kétnapos tanácskozás 
nivalóik vannak a lakosság vitájában felszólalt Vályi 
jobb ellátásában, a még Péter pénzügyminiszter, aki 
meglevő fehér foltok fel- a kormány nevében üdvözöl-

— te a küldöttgyűlést 
A küldöttgyűlés újjává-

laszotta a KIOSZ vezetősé-
gét. A Kisiparosok Országos 
Szervezetének elnökévé is-
mét dr. Gervai Bélát vá-
lasztották. 

A Központi Bizottság fo-
lyóiratának e havi száma 
ünnepi köntösben köszönti 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évforduló-
ját A tartalomból külön is 
kiemelkedik több olyan 
írás, amely gondolatokban 
gazdagítja a novemberi po-
litikai munkát. 

Biszku Béla, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság tit-
kára cikkében arról ír, hogy 
a győzelmes útnak milyen 
fontos tényezője volt a párt 
vezető, irányító szerepe. 

Többi között megállapítja, 
ma már történelmileg bebi-
zonyított tény, hogy Orosz-
országban és más országok-
ban a lenini típusú párt 
vezető szerepe nélkül nem 
győzhetett volna a szocia-
lista forradalom. Ezért is, a 
munkáshatalom ellenségei 
— ha ellenforradalmi célo-
kat tűztek kl — a fő tüzet 
mindig a kommunisták 
pártja ellen irányították. A 
párt vezető szerepe a szo-
cializmus építésének minden 
szakaszában — így most a 
gazdaságirányítás reformjá-
nak ideién is — érvényesül. 
Az elméleti, propaganda és 
agitációs tevékenység, a de-
mokratikus centralizmus 
erősítése újabb győzelmek-
hez vezet. 

Nemes Dezső, a Politikai 
Bizottság tagja írásában azt 
elemzi, hogyan járult hozzá 
a Nagy Október a KMP 
megalakulásához, s a párt 
milyen harcokat vívott a 

forradalmi útmutatások fel-
használásával 1945. tava-
száig, majd a fordulatot je-
lentő 1948. márciusáig. Ku-
rucz István az októberi 
szocialista forradalom álta-
lános érvényű tapasztalatai-
ról szóló cikkében kiemeli 
a munkásosztály szerepéről, 
a hatalom meghódításáról, 
a pártról, a szocialista tár-
sadalmi tulajdonról, s a pro-
letár-internacionalizmusról 

szóló tanításokat. Bőséges 
adatokban gazdag informá-
ciókat közöl a Pártélet a 
magyar—szovjet kereskede-
lem jelentőségéről, és az 
SZKP 50 esztendős eszmei 
és szervezeti gyarapodásá-
ról.' , 

A békés építőmunka fel-
adatairól — az iparfejlesz-
tés kérdéseiről, a mezőgaz-
daságot befolyásoló és ösz-
tönző közgazdasági munká-
ról, a sertéshús termelés 
növeléséről — szóló írások 
a gazdaságpolitika szemszö-
géből segítik a pártszerve-
zetek tevékenységét. 

Külön említést érdemel 
Harsányt Iván tanulmánya 
a Nyugat-Európa több orszá-
gában Jelentkező monopól-
tőkés diktatórikus kormány-
zati törekvésekről. Az egyes 
országokat elemző írás vé-
gén a szerző megállapítja: 
e törekvések győzelme nem 
szükségszerű, a kommunis-
ták és a munkástömegek 
szövetségi politikája, a nép 
harca gátat tud vetni a fa-
slzálódásnak. 

J. I* 

Megjelent az új Tiszatáj 
ünnepi külsővel, gazdag 

tartalommal, az eddigi 6 ív 
helyett 10 ív terjedelemben 
jelent meg a Tiszatáj novem-
beri száma. Az Októberi 
Forradalom évfordulójára 
összeállított számot Siklós 
János ünnepi megemlékezé-
se nyitja meg. Az évforduló 
jegyében közli a lap Borisz 
L avrenkov elbeszélését, s 
tizenhárom orosz és szovjet 
költő — közöttük Szergej 
Jeszenyin, Andrej Voznye-
szenszkij és Jevgenyij Jev-
tusenko — verseit. A sze-
gedi írók közül Andrássy 

Lajos, Polner Zoltán, Simái 
Mihály, Dér Endre, Kaczur 
István és Oravec János em-
lékezik az évfordulóra. 

A folyóiratban nagy helyet 
foglal el az októberi forra-
dalmi események sokoldalú 
elemzése, s az évfordulóra 
megjelent könyvek recenzió-
ja. Tóth Miklós, Varga La-
jos, Antalffy György és Im-
re Ottó írásait olvashatjuk 
erről. 

Az új számot gazdag kri-
tikai anyag egészíti ki. 

Az elmúlt években szá-
mos siker fémjelezte Sze-
geden is a Fiatal Műszakiak 
és Közgazdászok Tanácsá-
nak a munkáját. Különösen 
áll ez a tavalyi esztendőre, 

! amikor is a szakdolgozatok 
i országos versenyében „arat-
| tak" a szegedi fiatalok. 

A kiválók 
mozgalma 

Három díjat hoztak el a 
legjobbak versenyében az 

' ifjú műszakiak. Első dijat 
nyert a textilművekben dol-
gozó Kovács Károly Elekt-
ronika a pamutiparban cí-
mű pályaműve. Egy másik 
1/ategóriában második díjjal 
jutalmazták Gyöngyösi Jó-
zsef és dr. Czukor Bálint 
munkáját, amely a zöldség-
gel töltött paprikakonzerv 
— a zakuszka — gyártásá-
ban hozott újat; a Szegedi 
Textilművek másik díjazott-
ja, Németh Júlia pedig har-
madik helyezést érte el szak-
dolgozatával. 

Hogy miért szólunk most 
ezekről a tavaly december-
ben benyújtott, s tavasszal 
kitüntetett pályamunkákról? 
Mert ismét aktuális a téma, 
közeledik a december, ami-
kor az idei „termést" küldik 
be a KISZ Csongrád megyei 
bizottságához az FMKT-ban 
tevékenykedő fiatalok. Azok, 
akik a Kiváló Ifjú Mérnök, 
Közgazdász vagy Techni-
kus címért — ismételten 
vagy elsőízben — versenyre 
kelnek. S ilyenkor jó fel-
mérni a megtett utat a cél 
mellé odatűzni az eredmé-
nyek jelzéseit is. Ezzel a 
szándékkal tette mérlegre a 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa és a KISZ 
megyei bizottsága is az ed-
digi tevékenységet, főként 

azt vizsgálva, mi lesz az 
elméleti munkák sorsa az 
üzemi gyakorlatban, milyen 
segítséget jelentenek a vál-
lalatok gazdálkodásában? 
Hiszen a „kiválók mozgal-
mát" azzal a céllal támogat-
ja, erősíti a KISZ, a szak-
szervezet, s szerencsére 
egyre több helyütt a gazda-
sági vezetés is, mert a ter-
melékenység emelését, a 
gazdaságosabb termelést 
szolgálják. 

Tervezés, kütatás, újítás, 
speciális műszaki problé-
mák megoldása — ezeken a 
területeken sokat lendít a 
fiatalos kedv, a kezdemé-
nyező készség. S ma már 
milliós summára rúg az a 
haszon, amit az ifjú mű-
szakiak leleményességé, újí-
tókedve hozott a vállalatok-
nak. 

A példák 
A Szegedi Textllmflvek-

ben már majd egy esztendőt 
„dolgozott le" az a szakdol-
gozat, amelyet Kovács Ká-
roly állított össze. Ugyanis 
ennek alapján kezelik, ja-
vítják és tartják karban az 
üzem valamennyi elektro-
mos műszerét. De ennél sok-
kalta nagyobb; hézagpótló a 
jelentősége. A műszaki fej-
lesztés, automatizálás során 
egyre nő a textiliparban al-
kalmazott elektronikus be-
rendezések száma; viszont 
nincs megfelelő hazai szak-
irodalom a kezelésükhöz, 
javításukhoz. A fiatal elekt-
romérnök tanulmánya tehát 
úttörő jelentőségű; nem két-
séges, hogy más pamut-, il-
letve textilipari üzemben is 
haszonnal forgathatják a kö-
tetnyi tanulmányt. Ezt 
egyébként az országos ver-
seny bíráló bizottsága is ja-
vasolta, amely különösen a 

munka önállóságát, áttekint-
hető rendszerét, s az anyag-
nak külföldi szakfolyóira-
tokból való összegyűjtését ér-
tékelte nagyra. 

A szövődéi gyártásközi el-
lenőrzés információinak gya-
korlati alkalmazását tár-
gyalta Németh Júlia szak-
dolgozata. Idén már ennek 
szellemében történik az el-
lenőrzés során nyert adatok 
feldolgozása; a gyors elem-
zés révén időben sor kerül-
het a beavatkozásra, változ-
tatásra. Így az egyéb mű-
szaki-szervezési intézkedé-
sek mellett ez a pályamű is 
jelentékenyen hozzájárult 
ahhoz, hogy a szövődé első-
osztályú részaránya a tava-
lyi 90 százalékról 95 szá-
zalékra növekedett 

A Szegedi Konzervgyár-
ban is időben hasznosították 
azt az eljárást és berende-
zést, amellyel a fiatal mű-
szakiak országos pályadíjat 
érdemeltek kl. így csaknem 
százezres nagyságrendű meg-
takarítást értek el egy sze-
zon alatt, másrészt a dolgo-
zók munkakörülményei is 
javultak. 

Követőik 

Lehet „hitelesen" csalni 
A napilapok gyakran fog-

lalkoznak azokkal a vissza-
élésekkel, amelyek előfor-
dulnak a vendéglátóipar 
üzemeiben. A Vendéglátó-
ipari Tröszt egyik vezetője 
szerint nem mindig indokolt 
a vád. 

— Legtöbbször a hitelesí-
tett űrmérték-egységekkel is 
baj van — mondotta mun-
katársunknak —, mert gyak-
ran a poharakon sem pon-
tosak a jelzések. 

Szára legyen vagv fiile? 
Felkerestük az Országos 

Mérésügyi Hivatal mechani-
kai osztályát, ott kértünk 
választ erre a nézetre. 

Az osztály helyettes ve-
zetője, Bercsy Zsolt el-
mondotta, hogy hitelesítési 
kényszer alá tartozik — hi-
telesítendő — minden olyan 
ivóedény, amely „közületi 
használatba kerül". Tehát 
palackozott i talok palackjai 
nem kerülnek a Mérésügyi 
Hivatal ellenőrzése alá, csak 
a sörös, boros poharak, va-
lamint a centiliteres, rövid-
italos klspoharak. így hite-
lesítik az 1—2 és 5 decilite-
res féműrmértékeket, továb-
bá az 1—2 és 3 centiliteres, 
valamint az öt centes alu-
mínium űrmértékeket is. 

Hitelesítés alá tartoznak a 
tejet mérő űrmértékek is, de 
már a tejesüvegek nem tar-
toznak ide. A rövid italok 
űrmértékeinek „szárasnak" 
vagy „fülesnek" kell lenniük, 
míg a bort és tejet hosszú 
nyelű edénnyel kell 'porcióz-
ni. Miután a KÖJÁL meg-
állapította, hogy a karima 
és az edény közötti rés „pi-
szokfogó", esetleg káros, 
az egészségre, most már 
csak olyan fémből, lehető-
leg alumíniumból készített; 
edényeket kell használni, 
amelyeknek a feneke homo-
rú, viszont az aljának kö-
rös-körül vastagnak kell 
lennie, hogy ne deformálód-
jon. 

Csak fémpohárra! 
A visszaélésekről mondok 

ta az osztályvezető-helyettes:; 

A csaposok, különösen a 
rövid italoknál, jelzett, hi-
vatalosan hitelesített poha-
rakat használnak. Illetékes 
rendelkezések szerint bort, 
pezsgőt, röviditalt kimérni 
még hitelesített poharakkal 
sem szabad, mert a jelzések 
nem pontosak, csak a fo-
gyasztók tájékoztatására 
szolgáinak. Sokmillió kis-
poharat nem lehet olyan 
pontosan bejelölni, és ezért 
a Hivatal engedélyezi, hogy 
1—2—3 deciliteres pohárnál 
3 milliméteres eltérés le-
hessen plusz vagy mínusz. 
A röviditalok fogyasztására 
alkalmas kispoharaknál az 
eltérés csak 2 milliméter 
lehet. 

A Mérésügyi Hivatal ta-
pasztalata szerint a vissza-
élők kiválasztják azokat a 
poharakat, amelyek 2 vagy 
3 milliméterrel kevesebb 
italt tartalmaznak, mert a 
jelzés ezeknél lejjebb van. 
Tehát az üvegből, vagy a 
borostartályból ilyen poha-
rakba mérik az italokat, 
látszólag helyesen járnak ei, 
de csak látszólag, mert az 
ilyen poharakba mért ital 
szintje 2—3 milliméterrel 
mindig kevesebb. A fogyasz-
tó rendszerint megnyugszik 
ebben, mert látja a vonást, 
ameddig az italt töltik. 
Nem tudja, hogy a pohara-
kon levő hitelesítés csak a 
közönség tájékoztatását szol-
gálja, de nem a pontos űr-
mértéket. Nem tudja, hogy 
ezekkel mérni tilos! Kimérni 
tejet, bort és röviditalt 
csak fémből készült hitele-
sített űrmértékkel szabad. 

A poharas méréseknél na-
ponta litereket lehet csalni 
egy-egy forgalmasabb üz-
letben. Persze ismerik az 
óvatos „kimérők" természet-
rajzát ls. ök, ha ellenőrzést 

tapasztalnak, az előre el-
készített poharakat mutat-
ják be, amelyek 2—3 milli-
méterrel több italt mérnek, 
ugyanis ezeknél ennyivel 
följebb van a vonal. Jelen-
leg 5—6 millió jelzett po-
hár van forgalomban, tehát 
van mivel visszaélni. 

A fogyasztóknak tudniok 
kell, hogy a fém mérőesz-
közt színültig kell tölteni 
itallal — és pohárral mérni 
ugyanakkor tilos. Ha mégis 
ezekkel mérnek, akkor már 
visszaélés történik. 

Nem szabályos a mérleg 
De nemcsak az italt le-

het „elmérni". 
Ha a hentes rácsapja a 

húst a kétkarú mérlegre, és 
az lenyomva többet jelez, 
pillanatok alatt utána lehet 
mérni, tehát megállapítható 
a visszaélés. Nehezebb a 
helyzet ha olyan mérleget 
használnak a boltokban, 
amelyekkel kilókat lehet 
mérni, viszont a fogyasztó 
csak 5. illetve 10 dekát kér. 

Az 1959-ben kiadott, és ma 
is érvényes Mérésügyi Mű-
szaki Utasítás XII. fejezeté-
nek 34. pontja kimondja, 
hogy 10 dekán aluli méré-
seknél n e m szabad azokat a 
mérlegeket használni, ame-
lyek másik serpenyőjére ki-
lós súlyokat lehet tenni. 
Olyan mérlegeket kellene be-
állítani — de csak kellene 
— amelyek csakis 10 dekáig 
mérnek, amelyek mutatója 
jobbról balra teljesen ki-
leng, és pontosan méri a 
féldekákat is. Sajnos, az 
ilyen régebbi mérlegeket 
kivonták a forgalomból és 
rendeletellenesen olyan mér-
legeket használnak, ame-
lyekkel 10 dekán aluli áruk-
nál könnyen lehet elkövetni 
visszaéléseket. A Mérésügyi 
Hivatal is kénytelen eltűrni 
a bolti mérlegek rendelet-
ellenes használatát — mert 
az Ipar jelenleg nem gyárt 
mást. 

— Ha a közönség ismeri 
jogalt, és tudja hogyan 
„szokták" becsapni, ismeri a 
„fogásokat", akkor fel tud 
lépni a sajnálatosan gyara-
podó üzleti és vendéglátó-
ipari visszaélések ellen — 
mondotta illetékes tájékoz-
tatónk. 

Zsolnai László 

Tavaly hét pályázatot 
nyújtottak be a vállalkozó 
kedvűek. Megérte, mert kö-
zülük a fenti három „dobo-
góra" került (külföldi, uta-
zások, jelentős pénzjutal-
mak. plakettek jártak ezzel), 
három pedig a SZOT-elnök-
ség és a KISZ KB elismerő 
oklevelét érdemelte ki. 

A már beérkezett jelent-
kezések azt mutatják, hogy 
fejlődik, szélesedik a kiváló-
ak mozgalma. A Kenderfo-
nó és Szövőipari Vállalatnál 
11, a textilművekben 8, a 
MÁV-nál 5 pályázatot készít 
a műszaki ifjú gárda, de a 
ruhagyár, az építőipar. a 
fémfeldolgozó és más üze-
mek fiataljai is ki akarnak 
tenni magukért. Az üzemi 
vezetők közül is mind töb-
ben ismerik fél, hogy a fia-
talok ambíciói egvbeesnek 
a vállalati érdekekkel, s tá-
mogatást nyújtanak nekik, 
irányító szóval segítik őket. 
S ami nem kevésbé fontos, 
az elismeréssel sem fukar-
kodnak. 

Az elismerés jele a kivá-
ló cím elnyerése is. S mi-
vel egy-egy ilyen cím mö-
gött komoly gazdasági ered-
mény rejlik, mi mást kí-
vánhatnánk a fiataloknak, s 
a vállalatoknak a pályázat-
készítés finiséhez, mint ezt: 
„avassanak" minél több 
kiváló ifjú mérnököt, köz-
gazdászt. technikust jövőre 
a szegedi üzemekben. 

Simái Mihály 

Segítség 
A Vakok Csongrád me-

gyei Szövetségében tulaj-
donképpen a Nagy Október 
jubileumi ünneplésével ké-
szülnek az év újabb felada-
taira. Az új vezetőség — el-
nök Kusz Jenő, titkár is-
mét Suti Lajos — hét tagja 
ennek szellemében igazgat-
ja a tagságot. 

Az 541 tagot számláló 
Csongrád megyei csoport, 
főleg a munka és nyugdíj-
nélküliek segélyezésére a 
múlt évben 307 ezer forintot 
fordított. Szegeden a cso-
port tagjai a fonalfeldolgo-
zóban és telefonközpontok-
ban dolgoznak, s a vezető-
ség — mint Suti Lajos el-
mondotta — szeretné, ha 
többen Is el tudnának ilyen 
munkakörben helyezkedni, 
őket segíti az az újabb ren-
delkezés is, amely lehetővé 
teszi, hogy nyugdíjasaik ki-
egészítéseképp 500 forint he-
lyett 1000 forint értékű 
munkát is vállalhatnak ha-
vonta. 

A szövetség szegedi prog-
ramjában — állandó műso-
raik mellett — politikai elő-
adások, az 50. évforduló 
megünneplése, a szövetség 
országos Homéros kórusá-
nak vendégszereplése szere-
pel — s aktuális program-
ként, november 25-én vesz-
nek részt az országos szö-
vetség küldöttközgyűlésén. 
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