
Nehézségek, hibák, 
tennivalók a téglagyárban 

Realizálni kell az adottságokat! 
A népi ellenőrzés vizsgálatának tanulságai 

Téglát, sok téglát, s nem nem érzékeny a fagyra — Sajnos azonban — erre íi-
akármilyet, hanem minősé- betartásával megelőzhették gyelmeztetnek a fenti ada-
gileg megfelelőt! — ezek a volna a b a j t Megjegyzendő tok — tégláik gyakran gyeri-
lakosság, a magánerőből épí- hogy a fenti jelentős terme- ge minőségűek. Az is élő-
tök, és természetesen az épi- léskiesés és kár ellenére fe- fo rdu l t hogy az ilyen tég-
tőipar kívánságai. Ezeknek a lelősségre vonásra nem ke- lát magas áron értékesítet-
kívánságoknak a megvalósu- rült sor. ték. Ezeknek a közösségek-
lását. a tégla- és általában nek intézkedni kell a mi-
az éoítőanyagipar nehézsé- MíkOÍ IQSZ nőség megjavítására. Hogy 
getit, hibáit vizsgálták a kő 
zelmúltban a Csongrád m e 
gyei népi ellenőrök. 

elegendő? 

Nyitott 
lehetőségek 

ez valóban így legyen, ah-
hoz a melléktevékenység en-
gedélyezése és ellenőrzése 

az terén nagyobb körültekintés-
re, ha kell, szigorúságra van 
szükség. 

A i'övőre gondolva 
Csongrád megyében a föld-

gázkincs is felhasználásra 

II moszlcvDí tanncs 
kUIdötfségének 

lá iop lssa í 
A moszkvai városi tanács 

Budapesten tartózkodó kül-
döttsége, amelyet Vlagyimir 
Promiszlov vb-elnök vezet 
tegnap. szerdán délelőtt 
meglátogatta az Ikarus-fvá-
r a t Délután a Városházán 
az ú j városrendezési terve-
ket mutatták be a moszkvai 
vendégeknek. 

A termelés bővítése, 
üzemek minél gyorsabb fej-
lesztése tehát sürgető kér-
dés. A Szegedi X-es tégla-
gyár most születő rekonst-

Csongrád megyében kiváló rukciója és a szentesi gyár 
természeti, talaj tani adott- építése révén 51 millióval, 
ságok vannak a téglagyártás tehát a jelenleginek több 
számára. Ezek azonban nin- mint a felével emelkedik kínálkozik, *ezértTesz~példáuI 
csenek kellően kihasználva: 1970-re a téglatermelés. A földgáztüzelésű a Szeged l-es 
nemcsak hogy a megyena- többi üzemben is szükség téglagyár alagút-kemencéje 
tárokon túlra nem jut az it- van azonban hasznos vál- A g á z jelenléte szintén hoz-
teni gyárakból, de „import- toztatásokra, elsősorban a zátartozik a vidék jó adott-
ra" is szorul a megye. 1966- szárítókapacitás bővítésére és ságaihoz amelyek révén a 
ban például 25 millió darab korszerűsítésére. „téglaimportos" évek után 
téglát kellett volna máshon- A téglák zöme vidékün- fokozatpsan elérheti, ma'd 
nan ide szállítani, hogy a kön a téglainari vállalat gyá- túlszárnyalhatja a ' helyi 
helyi téglatermelés és a raiból került ki. A terme- szükségletek szintjét . ' 
szükséglet közti szakadék lési körülmények és a ter- A mennyiség növelése, a 
megszűnjön. Ez azonban mékek általában megfelel- minőségiavtás, választék'bő-
rsak mintegy felerészben sí- r.ek a követelményednek, vítés mind olyan igények, 
ke rü l t Nagvon sok — rossz fe 's te- a m e I y e k n e k hatékony intéz-

Az ellentmondás oka első- re'esbol, hozzá nem értésből kedésekkel kell elébe men-
sorban az, hogy az ÉVM adódó — minőségi hiányos- n ; s nemcsak a mára és 
Csongrád—Bács m c v e i Tég- ság írható viszont azoknak fvünanra. de a távolabbi jö-
laipari Vállalat üzemeiben a termelőszövetkezeteknek a vőre is gondalva Ezért szó-
nem elég gyors ütemű a fei- rovására, amelyek mint se- renel néldául a vizsgálaton 
lődés. A vállalatnál nem géd'izemágat művelik az alaouló javaslatok között: 
elégséges a kapacitás, és ál- inart; termelés- és kereset- gondos elemzés nyomán mi-
talában munkaerő-hiánnyal kie-észftés'-éon foglalkoznak előbb meg kell kezdeni a 
küzdenek. A téglagyárak nem a téglagyártással. • ne"vedik ötéves terv tégla-
tuttt<k megszüntetni a ter- _ , gyári reimns+ritV-ri óinak ter-
melés idénvjellegű tervező- j Z / P O T i ) vezését, előkészítését, 
sét. nem tudtak megtelelő , , „ , . Simái M'MTv 
színvonalú törzsgárdát kiala- QI i G n O r Z G S t ! 
kítani. 

1955 óta a megyében öt A minőség mindenütt dön-
té"laeyár munkáiét szüntet- tő kérdés, az építőiparban 
ték meg. Az igénveknek a mégis talán nagyobb súly-
többl üzem nem tudott ele- lyal esnek latba hiányossá-
gét tenni: hiszen a kereslet, gai. Nem kell külön magya-
mfnt világszerte, nálunk is rázni, hogy m i é r t 
hatalm = «an megnőtt az építő- Az általános vizsgálatok 
anyagok iránt. mellett az Építőipari Minő-

ségvizsgáló Intézet szegedi 
M i n d e n d n m h állomása hatósági ellenőr-
frilliucil U U J UU> zést is tartott a Csongrád 

é r t ó ú megyei üzemekben. Megál-
lapította többek között, hogy 

Ilyen körülmények között a téglaipari vállalatoknál az 
szinte minden darab tégla előírt minőségvizsgálatoknak 
számít, jól kell sáfárkodni sok esetben nem tesznek ele-
vele. Esetenként mégsem így ge t Igen hézagos a termé-
történt. A hódmezővásárhe- kek osztályozása is, a minő-
lyi ütemben tavaly télen át- sézi bizonyítványok kiadása 
szerelték a nyersanyaggvártó pedig formálissá v á l t majd dr. Ágoston György javaslatot tárgyalta meg. A 
berendezést, azzal a céllal, Hét termelőszövetkezet tég- j egyetemi tanár tartott tá- határozati javaslat szerint a 
hogy többet termelhessenek. Iái is vizsgáztak az ellenőr- ( jékoztatót a Szegedi Nyári küldöttgyűlésre 1968 már-
A munkálatok miatti elma- zés sörön, s bizony ötnek a I Egyetem eddigi munkájáról cius 24-én, vasárnap délelőtt 
radást azonban tetőzte az a gyártmánya elégtelen bizo- j és az 1968 évi előadássoro- 9 órakor, Szegeden kerül 
tény, hogy a gép nem vál- nvítványt kapot t Bal volt I zat terveiről. majd sor, és azon mintegy 
torta be a hozzá fűzött re- már az alakkal, mérettel is i A nyári egyetem 1964 íoo küldött vesz részt a tag-
ménve'-et. Véeeredménvben de a legnagyobb hiánvosség! óta mind nagyobb népszerű- ság képviseletében. A kül- j 
közel 4 millió darab téglá- az volt, hogy a szilárdság 
val kevesebb készült az messze alatta maradt a kf-
územ^en. vánalmaknak. Az ilyen hi-

A fagvkár. sajnos, még ma h-Hc pedig már belátható 
is rosszindulatú ..kísérőié" a időn belii' is súlyosan meg-
té"l«ioarnak. Uzvancsak 4 bosszulhatják magukat, 
millió darab tégla volt a Senki sem vitathatja, ho^v a 
fagykár o'-o-ta se'ejt a tég- té<*la°yártással jó szolgála-
laioari vál'alntnáL Fö'eg a tot tehetnek a szövetkeze-
kazalozásnáj károsodott az tek. Anyagot teremtenek sa-
anvag. ahol pedig a tech- já t beruházásaikhoz, s a 
nolőolai előí-ások — csak magánéoftkezőknek is. 1969-
ak'eor szabad kn-inkha hor- ban optimista számítás sze-
dőm a nyerstéglát. ha már rint már közel tízmillió tégla 
kellően megszáradt, s így kerülhet ki az é"etőkből. 

Mn'sz'eri itasltás az idei iskoláztatási 
és pá yaváiasztésl fejdelekről 

Január második felében lentkező megfeleljen a vá-
jelenik meg — a tervek sze- lasztott szakmára előírt 
rint — a művelődésügyi mi- egészségügyi követelmények-
niszter utasítása, az iskoláz- nek. 
tatási és a pályaválasztási A tanulók felvétele ügyé-
feladatokról. Erről tájékoz- ben az iskola igazgatója 
tattak a minisztériumban, dönt. A döntésnél elsősorban 
Elmondták, hogy a rendel- az általános iskola vélemé-
kezés értelmében a gimná- nyét, továbbá a felvételi be-
ziumok, szakközépiskolák, szélgetéseket, illetve felvéte-
ipari technikumok, szak- li vizsgák tapasztalatait kell 
munkástanuló iskolák, vala- figyelembe venni, 
mint a gép- és gyorsíró is- Közölték még a miniszté-
kolák nappali tagozatára riumban, hogy az idén — a 
felvételüket kérhetik mind- tervek szerint — a külön-
azok, akik az általános is- bözö típusú középiskolák I. 
kola 8. osztályát eredménye- osztályaiba nappali tagozat-
seri végzik, vagy általános ra összesen 66 000 fiatalt 
iskolai tanulmányaikat már vesznek fel. Csaknem 50 
a korábbi években befejez- százalékuk szakirányú kö-
ték. Szakközépiskola, ipari zépiskolába — szakközépis-
technikum és szakmunlcásta- kólába és technikumba —, 
nuló iskola esetében felvéte- nagyobb részük pedig gim-
li feltétel az is, hogy a je- náziumba kerülhet (MTI) 

Fialal tagok a pártban 
Pártunk idén ünnepli alapításának félévszázados ju-

bileumát. Mozgalmunk mai harcosai büszkén em-
lékeznek a bátor elődökről, akik negyedszázados 

üldöztetés közben teremtették meg a társadalmat és az 
országot átalakító politikai hadseregünk alapját. A fel-
szabaduláskor néhány tízezer kommunista fogott a legá-
lis munkához. Ma a tagkönyvcsere során csaknem hat-
százezer párttag tekintett végig sorain és feladatain. 

Mai tennivalóink a párton belül és az egész társa-
dalomban semmivel sem kisebbek, mint a régebbiek. A 
szocialista világrend és a kommunista világmozgalom ma 
is arra törekszik, hogy fokozza egységét, alakítsa a kör-
nyezetét, szélesítse bázisát. Ennek pedig előfeltétele a 
proletárinternacionalizmus elveinek maradéktalan érvé-
nyesítése, s minden egyes párt eszmei-ideológiai össze-
forrottsága. 

A magyar kommunisták pár t ja e téren is jelentős 
eredményeket ért el. A hatszázezres tagság magja kipró-
bált, mozgalmunkban sok érdemet és tapasztalatot szer-
zett kommunistákból áll. 

A párttagok általános műveltsége, a tagság politikai 
és szakmai felkészültsége, az érettségizettek és diplomát 
szerzettek aránya jobb, mint ez az arány az egész lakos-
ságot tekintve. A párt évente egyenletesen, mintegy 3— 
3,5%-kal növekszik. Az 1967-es év — méltón a nagy po-
litikai ünnephez — külön is terebélyesitette sorainkat: a 
párt IX. kongresszusának határozatát végrehajtva, a tag-
jelöltséget megszüntetve, több mint 35 ezer ú j párttag 
állt a szocializmus tudatos építőinek táborába. A tavaly 
felvett ú j tagok több mint 50 százaléka fizikai munkás. 

A megnövekedett társadalmi-pblitikai feladatokhoz ez 
a létszámban meggyarapodott gárda biztos alapot ad. S 
ha most a belső tennivalókról gondolkodunk, utalni kell 
rá: a párt ereje, politikai hatékonysága elsősorban nem a 
létszámtól, hanem az öntudat fokától függ. A kitűzött cé-
lokhoz felnőni, kommunistának lenni csak az eszmék és 
tettek szüntelen találkozásának folyamatában lehet. A fel-
vételt megelőző korábbi tagjelöltséget is azért törölhettük el, 
mert a pártban megnőtt az aktivitás és a felelősség, erő-
södött a cselekvési egység, minimálisra csökkent a karr i -
erizmus veszélye. A párt soraiba a mozgalmi, tömegszer-
vezeti munkában már érdemeket szerzett emberek kerül-
nek, akik vállalják, mert megszokták a többletmunkát. 
Közöttük is elégedetten tekintünk a KISZ-ből és a szak-
szervezeti munkából jött aktivistákra. 

A már említett többszázezres kommunista magnak 
mégis fokozott ta további felelőssége. A tömegszervezetek-
ből, az ifjúsági mozgalomból érkező fiatal párttagok kö-
zött alaposabb és hosszabb távlatú politikai munka vár 
az idősebb kommunistákra. Az évek során belépő fiatal 
párttag még viszonylag kisebb mértékben vértezte fel 
magát a korábbi harcok gazdag tapasztalataival, eszmei-
ideológiai felkészültsége olykor még nem eléggé alapos. 
Az oktatás és a pártmegbízatások sokrétű eszközeivel 
kell törekedni továbbnevelésükre, fejlesztésükre. Senki 
som születik kommunistának, de azzá lesz, ha maga is 
erre törekszik, s ha vele is így foglalkoznak. A mai fia-
talok adják a jövő politikai derékhadát. Ezért érdemes 
kötelességünk a fokozott és differenciált gondoskodás. S 
noha ebben az írásban mellérendelt szerepet kapott a 
párt létszáma: a fiatal termelőszövetkezeti pártszerveze-
tekben, s a dolgozó nők között még ezt a mennyiségi kö-
vetelményt is hangsúlyozni kell. Több dolgos és felkészült 
kommunistát vár a szocialista mezőgazdaság, több okos 
és talpraesett kommunista asszonyt a társadalom. 

Az idei esztendő újabb jelentős feladatokat hozott. 
A pártonkívüliek és a rokonszenvezők szerte a világban 
figyelik újabb lépéseinket, tetteinket, vár ják a kommu-
nista- és . munkáspártok tanácskozásának eredményeit. 
Nem kisebb a készülődés hazánkban sem. A párt szavá-
ra, intézkedéseire, útmutatására figyel a társadalom. Az 
ötéves terv harmadik esztendeje, ú j gazdaságirányítási 
rendszerünk bevezetése, mozgalmi évfordulóink és nem-
zetközi tanácskozásain^ éppen ezért elsősorban a kommu-
nistáktól kívánnak növekvő felelősséget. Soraink egysé-
gének fokozásával, a társadalom legfogékonyabb rétegei-
nek megszervezésével, s nem utolsó sorban a szoe'alísta 
építés és a szocialista világrendszer egymásra ható újabb 
sikereit. 

JÜRMICS LASZt.O 

Milliók a levegőből 
A felnémeti mészkőbánya s ezzel megoldódott a prob-

és az őrlőműből elszálló léma. Az ú j porelszívó be-
ségre tesz szert, s előadásait döttgyűlés feladata, hogy I nagymennyiségű mészkő- rendezések - ciklonok, ven-
egyre több külföldi peda- megválassza a megyei eí-1 , p o r ' a kornyékén több ki- tülátorok - évente mintegy 
gógus ha l lga t ja . Különösen nöLget, valamint f e l ö l j e I f L ^ J ™ ? ™ * ? ^ 

Új szakaszban 
a magyar 
—osztrák 

energiacsere 
Ü j szakaszába érkezett a 

rnagj'ar—osztrák energia-
csere-egyezmény eredménye-
ként a két ország között 
épülő villamos távvezeték 
munkája. Az Országos Vil-
lamos Távvezeték Vállalat 
HorvátkimJe község határá-
ban dolgozó 8-as számú épí-
tésvezetőségének dolgozó: a 
héten hozzáfogtak a már fel-
állított 30 méter magas osz-
lopokon a vezetékek szerelé-
séhez. A rendkívül nehéz 
munka a 20—25 fokos hi-
degben sem szünetel. A 220 
kilovoltos távvezeték építé-
sét az előírás szerint március 
31-ig befeiezik. 

A pedagógiai szociológia 
a Szegedi Nyári Egyetem 

programjában 
Ülést tartott a TIT Csongrád megyei 

szervezetének elnöksége 
Szerdán délután Szegeden, Az eredményesebb ügyin-

a Tudományos Ismeretter- tézés érdekében megalakít-
jesztő Társulat Kárász ut- ják a nyári egyetem igazga-
cai helyiségében ülést tar- tóságát. 
tott a társulat Csongrád Második napirendi pont-
megyei szervezetének el- ként az elnökség a Tudo- | 
nöksége. A megjelenteket mányos Ismeretterjesztő 
dr. Ormos Pál megyei el- Társulat V. megyei küldött-
nökhelyettes köszöntötte, gyűléséről szóló határozati 
majd dr. Ágoston György javaslatot tárgyalta meg 

a Német Demokratikus a z országos küldöttgyűlés 
Köztársaságból érkeznek né- részvevőit. A megyei kül-
pes csoportok, amelyek döttgyűlés elnökségének tag-
rendszeres részvéteiét szer-
ződésben is rögzítették nem-
régiben. Ugyancsak örven-
detes a jugoszláviai hallga-
tók számának növekedése. 

A Szegedi Nyári Egyetem 
1968. évi programjának kö-
zéppontjában a modern pe-
dagógia egyik igen fontos 
és érdeme szerint eddig ná-

I lünk még nem vizs-
I gált területe, a pe-
, dagógiai szociológia fog 

állni. E témakörben meg-
vizsgálják majd a szocio-
metriai kutatások eredmé-
nyeit, a pályaválasztás kér-
déseit. Emellett szó esik 
majd az ifjúságkutatás 
problémáiról is. Ez utóbbi 
témáról Valyó Péter, a 
KISZ Központi Bizottságá-
nak titkára tart referátu-
mot, ezzel is jelezve, hogy 
a KISZ a jövőben az eddi-
gieknél sokkal fontosabb 
munkaterületként tar t ja 
számon az ifjúságkutatást. 
Igen érdekes előadásnak 
ígérkezik az iskolai kétnyel-
vűség kérdéséről szóló be-
számoló; ez különösen a 
külföldön — Jugoszláviában, 
Csehszlovákiában — tanító 
pedagógusok számára szol-
gál majd sok tanulsággal. 
Az ötnapos munkahét okoz-
ta közoktatási gondokat 
elemző előadás viszont igen 
friss keletű, hazai problé-
mákat vet feL 

jai közül választják majd 
meg a TIT megyei elnökét 
és elnökhelyettesét. 

értéke dett és sok kárt okozott a kötnek le, s ennek 
növényzetben, rontotta a le- milliókkal mérhető, 
vegőt, belepte a házak tete- Ez most kereskedelmi for-
jét, a fák leveleit. galomba kerül: az így le-

Több éves kísérlet után kötött mészkőpor ugyanis 
korszerű portalanító beren- háromnullás finomságú és 

i dezést építettek az üzembe, keresett cikk a világpiacon. 

Húszezer holddal több 
kenyérgabona 

Megerősödtek esz ő.zi vetések 
A december végi és január A gabonák telelésére azon-

eleji havazások az ország ban főleg a télvégi, korata-
nagy részén 5—20 centimé- vaszi nagy hőmérsékleti in-
teres védőlepellel borították gadozások veszélyesek, 
be a mezőket, viszont a A Mezőgazdasági és Élei-
délkeleti tájakon — több mezcsügyi Minisztériumba 
megyére kiterjedő területen érkezett zárójelentések sze-
— a legutóbb beköszöntött rint a kenyérgabona orszá-
mínusz 15—20 fokos hideg- gos vetési előirányzatát 
ben „fáznak a vetések". 20 000 holddal teljesítették 

Az őszi gabonák általában túl. 3,6 millió holdnyi őszi 
jól megerősödtek a tél be- mélyszántási feladatokat a 
köszöntése előtt. A dús őszi termelő üzemek kereken 98 
árpa és a rozsvetéseket jó százalékra teljesítették, ű r -
fizikai állapotban érte a tél. szágosan csupán 90 000 hold 
Ugyancsak előnyös, hogy a maradt szántatlan. Az idei 
búza vetésterület nagy ré- teljesítés az utóbbi évtize-
szét kitevő Bezosztája fagy- dek eredményei között re-
tűrése a hazai legjobb fa j - kordnak számít. A felmérés 
tákéval vetekszik, hátrányos utáni időszakban számos vi-
viszont, hogy a szigorú telet déken — még a műit héten 
kevésbé tűrő olasz és f ran- is — folytatták a mélyszán-
cia intenzív búzapajtákból tást így a tervezetthez ké-
éppen a most hótakaró nél- Pest tovább csökkent az 
kül maradt délkeleti ország- amúgy s°m lényeges lema-
részeken vetettek legtöbbet, radás. (MTI) 

A szövetkezeti 
dolgozók 
helyzete 

A Szőve (keze tek Országos 
Szövetsége és a Kereskedel-
mi. Pénzügyi és Vendéglátó-
ipari Do'gozók Szakszerveze-
ténele vezetői — Szii mai Je-
nő elnök és Ligeti László fő-
titkár részvételével — meg-
vitatták az általános és fo-
gyasztási szövetkezetek, s a 
szövetkezeti vállalatok mint-
egy százezer dolgozóiának 
élet- és munkakörülménveit 

A l anácskozason megálla-
ni'olták, hogy a szövetkezeti 
dolgozók helyzete az e'műlf 
évben tovább javult, néhány 
területen azonban a kívána-
to»nál lassabb az előrehala-
dás. A megbeszélés kiter-
jed' a gazdaságirányítás ú j 
rendszerének bevezetésével 
összefüggő kérdésekre is. 
Meeállarodtak, hogy a "7.Ö. 
VOS7. illetve a K P V n s z 
fokozottabban segíti a kol-
Ickt'v szerződések megvaló-
sítását. 

Csütörtök, 1968. január 1L DÉL-MAGYARORSZÁG 3 


