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Tanácskozik 
a termelőszövetkezeti 
fiatalok parlamentje 

Csütörtökön Budapesten megkezdte tanácskozását a 
termelőszövetkezeti fiatalok parlamentje. A parlament 
összehívását megelőzően, még a múlt év decemberében 
260 községben, városban tartottak előzetes területi ta-
nácskozásokat, amelyeken 15 000 fiatal és 2600 meghivott 
vendég: a járás és megyei tanácsok, szakigazgatási szer-
vek képviselői vettek részt. A területi tanácskozásokon 
megválasztott 277 küldött több mint negyedmillió terme-
lőszövetkezeti fiatalt képvisel a most megnyílt ifjúsági 
parlamentben. A tanácskozáson Csongrád megyéből 12 
fiatal vett részt. A szegedi járás szövetkezeteit Komáro-
mi István (Mórahalom, Vörös Október Tsz), Magyar Ist-
vánná (Kistelek, Magyar—Szovjet Barátság Tsz) és Tóth 
Ferenc (Baks, Magyar—Bolgár Barátság Tsz) képviseli. 

A fiatalokon kívül a meghívott vendégek is nagy 
számban vesznek részt a Belügyminisztérium központi 
klubjában rendezett tanácskozáson. Az elnökségben fog-
lalt helyet Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, dr. 
Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, 
Szabó István, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsá-
nak elnöke, valamint a politikai, gazdasági és társadalmi 
élet számos képviselője. 

Méhes Lajos, a Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja meg-
nyitójában 

hangsúlyozta a termelőszö-
vetkezeti fiatalok parla-
mentjének politikai, tár-
sadalmi és gazdasági je-
lentőségét, 

méltatta a termelés fontos 
posztjain becsülettel helyt-
álló fiatalok szerepét a me-
zőgazdaság korszerűsítésében 
és a közgondolkozás fejlesz-
tésében. Hangsúlyozta, hogy 
e gazdaságirányítási reform 
Végrehajtása során minden 
eddiginél nagyobb feladat 
vár a jól képzett, öntudatos 
Fiatalokra, akik különösen 
sokat tehetnek a falu szo-
eialista kultúrájának tovább-
fejlesztéséért. 

A megnyitó után Virág 
István, a Termelőszövetke-
zetek Országos Tanácsának 
főtitkárhelyettese tartott be-
vezető előadást a termelő-
szövetkezeti mozgalom idő-
szerű kérdéseiről. 

Hangsúlyozta többek kö-
zött, hogy 

a termelőszövetkezeti gaz-
dálkodás megszilárdítása 
tette lehetővé a mezőgaz-
daságban a korszerű tech-
nika alkalmazását, a gépe-
sítést, kemizálást, ami fo-
kozza a parasztfiatalok ér-
deklődését a mezőgazdaság 
iránt. 
Az előadó vázolta a Ter-

melőszövetkezetek Országos 
Tanácsa és a nemrég meg-
alakult területi szövetségek 
munkáját, az új termelőszö-
vetkezeti törvény és az új 
földtörvény végrehajtásával, 
a gazdaságirányítási reform 
bevezetésével kapcsolatos 
tennivalókat. Külön felhívta 
az ifjúsági parlament fi-
gyelmét. hogy a falvakban 
tapasztalt elvándorlás első-
sorban a szocialista ipar 
gyors ütemű fejlődésének és 
a mezőgazdaságban végbe-
menő technikai forradalom-
rak. de részben a szövetke-
zetekben mutatkozott kedve-
zőtlen jelenségeknek a kö-
vetkezménye. 

A bevezető előadás után 
Molnár György, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának titkára 
tájékoztatta az ifjúsági par-
lament küldötteit, résztve-
vőit. a termelőszövetkezetek-
ben dolgozó fiatalok hely-
zetéről. 

A köztudatban élő statisz-
tika szerint a termelőszövet-
kezeti tagság átlagos élet-
kora meghaladja az 55. évet. 
Ez azonban nem tükrözi 
eléggé a termelőszövetkeze-
tekben dolgozó ifjúság való-
ságos arányait. Jelenleg a 
mezőgazdaságban dolgozó 

fiatalok túlnyomó többsége 
— körülbelül 250 ezer — a 
termelőszövetkezetekben dol-
gozik. 

Az elmúlt hónapokban 
mintegy 30 ezren, többsé-
gükben fiatalok kérték fel-
vételüket a közös gazda-
ságokba. 

A fiataloknak csupán ki-
sebb része tagja a termelő-
szövetkezeteknek, körülbelül 
65 ezren, a többség család-
tagként, vagy alkalmazott-
ként vesz részt a közös gaz-
dálkodásban. A fiatalok zö-
me gépeken dolgozik. Ez el-
sősorban azt mutatja, hogy 
a fiatalok a technikához 
vonzódnak, másrészt fölveti 
a növénytermesztésben dol-
gozó fiatalok problémáit. 
Többségük évente csupán 6 
—8 hónapot dolgozhat, főleg 
a munkacsúcsok idején. A 
fiatalok kis hányadának jut 
rendszeres és megfelelő jö-
vedelmet adó munka. A ter-
melőszövetkezetekben dolgo-
zó ifjúság mintegy 45 száza-
léka nő. örvendetes, hogy 
mind több szakmailag jól 
képzett fiatal nő található a 
termelés vezető posztjain is. 

A szocializmus építése a 
termelőszövetkezetek kiala-
kulásával vált a parasztifjú-
ságnak is személyes ügyévé 
és mindennapi gyakorlatává. 
Mindamellett megállapítha-
tó, hogy ennek az ifjúsági 
rétegnek a szemléletében 
sokszor tükröződik még a 
korábbi társadalmi rétege-
ződésnek megfelelő életfor-
ma és erkölcsi felfogás. Az 
új gazdasági, társadalmi ala-
pokon is kialakultak olyan 
ellentmondások, mint a régi 
és az új tagok, továbbá a 
tagok és alkalmazottak, a 
képzetlen és a szakmailag 
képzett fiatalok ellentéte. 

A termelőszövetkezeti fia-
talok parlamentjének össze-
hívását széles körű előké-
szítő munka előzte meg. A 
szövetkezeti fiatalok területi 
tanácskozásait az a felisme-
rés jellemezte, hogy a fia-
talok helyzete és jövője a 
szövetkezetekben szorosan 
összefügg a gazdaságok jö-
vőjével. - • 

A területi tanácskozáso-
kon nijndenrkrlőtt az if-
júság folyamatos foglal-
koztatását, rendszeres és 
megfelelő szintű jövedel-
mét, a fiatalok számára is 
vonzó jövedelemelosztási 
formák kérdéseit tárgyal-
ták. 

Az állattenyésztő fiatalok or-
szágszerte sürgették az osz-
tott munkaidő helyett a ket-
tős műszak bevezetését, a 
megfelelő tisztálkodási lehe-
tőség megteremtését. A fia-
talok folyamatos foglalkoz-
tatásának megoldásában több 

megyében jó úton haladnak 
a kielégítő kisegítő- vagy 
melléküzemági tevékenység 
szervezésével. Számos ter-
melőszövetkezetben a fiata-
lok máris annyit, sőt jó né-
hány helyen többet keres-
nek, mint az iparban. 

A párt agrárpolitikája, az 
új gazdasági mechanizmus 
bevezetése, az új szövetke-
zeti törvény végrehajtása 

kedvezően alakította 
a szövetkezeti ifjúság gaz-
dasági és társadalmi helyze-
tét, javította szociális ellá-
tottságát. Az új intézkedé-
sek megteremtették mind-
azokat a kedvező körülmé-
nyeket, amelyek között a 
fiatalok valóban meg is ta-
lálhatják helyüket a szövet-
kezeli gazdaságokban. A mai 
falusi fiatalok termelőszö-
vetkezeti tevékenysége már 
olyan szükségszerűség, amely 
egybeesik mind a társada-
lom. mint a termelőszövet-
kezeti gazdálkodás és az 
egyén érdekeivel. A gazda-
ságok többsége várja a fia-
talokat és alkalmat nyújt 
nekik arra, hogy erejük, tu-
dásuk legjavát adva, kive-
gyék részüket a gazdasági és 
a társadalmi építőmunkából. 
A termelőszövetkezeti ifjú-
ság alapvető rétege már ma 
is az a csaknem százezernyi 
fiatal, aki különböző szinten 
szakmai képzettséget szer-
zett vagy jelenleg a szak-
oktatási intézményekben ta-
nul. A KISZ által szervezett 
szocialista munkaversenyek, 
a védnökségvállalások, a kü-
lönböző társadalmi munka-
akciók kivívták a termelő-
szövetkezeti tagság és az 
egész közvélemény elismeré-
sét. 1967-ben a termelőszö-
vetkezetekben 2120 ifjúsági 
brigád és további 861 ifjú-
sági szocialista brigád mű-
ködött. 

A KISZ termelési mozgal-
maiban együttesen 71 ezer 
fiatal vett részt. 

Az ifjúsági termelési moz-
galmak jól segítették a me-
zőgazdaságban dolgozó Ifjú-
ság erkölcsi és politikai ne-
velését, ugyanakkor a gaz-
daságpolitikai célok megva-
lósításának sikeres eszközei-
vé váltak. 

Az előadó végül vázolta a 
termelőszövetkezeti fiatalok-
ra váró feladatokat. 

A termelőszövetkezeti if-
júság parlamentje pénteken 
reggel négy szekcióülésen 
folytatja munkáját. 

A magyar 
—szovjet 
műszaki 

kapcsolatok 
bővítése 

A magyar—szovjet gazda-
sági és műszaki-tudományos 
együttműködési kormánykö-
zi bizottság műszaki-tudo-
mányos együttműködési ál-
landó albizottsága 1968. ja-
nuár 9—15 között Moszkvá-
ban tartotta meg 8. üléssza-
kát. 

Az ülésszakon a két or-
szág tudományos és műsza-
ki kapcsolatainak tovább-
fejlesztése érdekében több 
jelentős határozatot hoztak. 
Az ülésszakon megtárgyal-
ták a magyar—szovjet mű-
szaki-tudományos együttmű-
ködést szabályozó megálla-
podás módosítását, és meg-
állapodtak abban, hogy le-
hetővé teszik, a két ország 
kutatóintézetei számára fon-
tos fejlesztések, kutatások 
közös elvégzését. 

Műszaki dokumentációk 
átadására és szakemberek 
kölcsönös kiküldésére több 
mint 200 témában történt 
megállapodás. 

A téglagyártás 
korszerűsítése 

Az EVM Csongrád—Bács megyei Téglaipari Vállalat 
szegedi l-es számú gyárában nem vártak a januári ajan-
déktavaszra, a kemény hidegben is folytatták a rekonst-
rukciós munkálatait. Mint ismeretes, 40 milliós beruhá-
zással egész sor létesítményt építenek itt, hogy meggyor-
sítsák, növeljék a téglagyártást. A kivitelező — az EVM 
Csongrád megyei Állami Építőipari Vállalat — eddig tar-
tani tudta a határidőket. A műszárítót, a középfalblokk 
üzemet és az ideiglenes nyersszárítót saját erőből, saját 
munkásaival építi meg a márciusi határidőre a téglagyár-
s ezek a munkálatok ugyancsak jól haladnak. 

Somogyi Káro lyné felvétele 

l -es számú téglagyár. A földgáztüzelésű alagútkemence 
vázszerkezete napról napra hosszabbodik, már elkészült 
belőle egy 160 méter hosszú szakasz. Ez a korszerű ke-
mence fogja véglegesen „megváltani" a dolgozókat az 

egyik legnehezebb téglagyári munkától. 

Szicília menekülttáborrá vált 
Negyvenezer hajléktalan ember 

Tovább folynak a mentéd A földrengéstől leginkább 
munkálatok a földrengés sújtott háromszögben félszáz 
sújtotta Szicília városaiban városka és falu teljesen ki-
es községeiben. Itt-ott még ürüli. Paléfmóbán változat, 
most is sikerül a mentöala- lanul félelmetes csend ural-
kula toknak egy-egy csodával kodik: a mentóosztagokon, 
határos módon életben ma- laptudósítókon és a város 
radott férfit, asszonyt, vagy vezetőin kívül, alig néhány 
gyermeket kiásniak a romok ember lézeng az utcákon. 
alól. Szicília fővárosában egyéb-

A fogonriot azonban most 
már az. a 40 000 hajlékta-
lan jelenti, aki a negyedik 
éjszakát tölti a szabad ég 
alatt. 
Egy Nápoly közelében levő 

katonai támaszpontról szer-
dán a késő délutáni órák-
ban repülőgépek 32 tonna 
kenyeret és más élelmiszert 
.szállítottak a szigetre. Négy 
olasz hadihajó is elindult, 
hogy élelmiszert, gyógyszert, 
földgyalukat és tábori fel-
szerelést vigyen a kataszt-
rófa színhelyére. Morc olasz 
miniszterelnök Gaspari bel-
ügyi államtitkárt nevezte ki 
a mentési munkálatok irá-
nyítójává. 

Szicília hatalmas mene-
külttáborrá vált. Hozzáve-
tőleges és korántsem teljes 
adatok szerint 

hárommillió ember hagyta 
el otthonát. 

ként súlyosan megsérültek 
a felbecsülhetetlen értékű 
mór és normann műemlé-
kek. 
Katonai helikopterek kö-

röznek gz alkalmi menekült-
táborok fölött, vizet és élel-
met szállítva a meggyötört 
embereknek. 

Kállai Gyula látogatása 
Tiszaföldváron 
é s Szolnokon 

A Kiváló Term elősző vet- zösség összes vagyona egy év 
kezeti Gazdasag címmel ki- alatt 21 százalékkal emelke-
túntetett tiszaföldvári Lenin dett és meghaladja a 71 mil-
Tsz megalakulása óta a 19. Hő forintot: ebből a tiszta 
esztendőt zárta csütörtöki vagyon értéke kevés híján 
ünnepi közgyűlésén. A köz- 60 millió forint, 
segi művelődési házban ren- A tagok a múlt évben vóg-
dezett év végi számvetésen zett jó munkájuk alapján 57 
részt vett és felszólalt Kállai forintot kapnák egy munka-
Gyula, az MSZMP Politikai egységre — 7 forinttal töb-
Bizotlságának .tagja, az or- bet az előző évinél. 
szággyűlés elnöke. A zárszámudó közgyűlés 

A hét és fél ezer holdas után Kállai Gyula a társa-
gazdaság 1967. évi mérlegét ságában Levő megyei veze-
Bódi Imre. a szövetkezet Al- tökkel Szolnokra utazott. A 
la mi-díjas elnöke ismertette, megyei pártbizottság székhá-
Öszi búzából 28. cukorrépá- zában a megyei párt-végre-

! ból 335. kukoricából 31 ma- hajtóblzottság tagjaival és a 
' ásás holdanként! átlagter- megye országgyűlési kepvi-
\ mésl takarítottak be. A kö- selőivel találkozott. 

Együttműködés 
az IKÁRUS-szal 

Rekorderedmények n fémfeldolgozóban 
A Szegedi Fémfeldolgozó lássanak az új gyár építésé-

és Finommechanikai Válla- hez is. Az uj gazdasági 
lat kitűnően dolgozott az el- mechanizmus lehetőségei 
múlt évben. Sikerült megöl- szerint, a beruházás nagy 
dania alaposan megnöveke- részét saját erőforrásokból 
dett feladatait; erejéből a biztosítja a vállalat; az új 
gyárépítésre is tellett. Az üzem terveit a fém feldől go-
évről -évre fejlődő tanácsi zó műszakiak készítették el 
vállalat szinte újjáteremti — s az építést is saját épí-
saját életét: jelentősen kot- tőbrigádok végzik A válla-
szerűsíti termékeit, gazdasá- lat nyereségéből 2 millió 730 
gosabban szervezi meg mun- ezer forintot fordít beruhá-
káját. zásra. A közeljövőben te-

Az elmúlt évek tapaszta- kintélyes nyereségrészesedés 
latai alapján körültekintő is jut a dolgozóknak. Du-
műszaki fejlesztési tervet dás Sándor arról tájékozta-
készítettek 1966 végén. A tott. hogy nyereségrészese-
fokozott követelményeknek dés címén a dolgozók egy-
megfélelően űj anyagnormá- hónapi fizetésüknek megfe-
kat alakítottak ki, céleze- lelő összegei vehetnek majd 
rűbben szervezték a terme- út. 
lést. Az elképzelések a- gva- A vállalat fokozatosan nö-
korlatban Ls helytállónak bi- veli termelését. A KGST-
zonyultak: az elmúlt évben országok közül Magyaror-
mintegy 13 millió forinttal szág gyártja a 14 méternél 
emelkedett a termelési érték, hosszabb autóbuszoltat. Klo-
a vállalat nyeresége mégha- reláthatólag a következő két 
ladt.a a 7 millió forintot. Du- évben nagymertekben nörck-
dás Sándor, a fémfeldolgo- szik az autóbuszgyártás és 
zó vállalat Igazgatója elmon- ezzel, a fémfeldolgozó válla-
dotta, hogy rekordnyereség lat munkájú is. Az. 1KARUS-
rekord munkával született: szal szorosabb együttműkö-
azinte valamennyi dolgozó dés alakul ki. hosszú lejára-
enediményesebben végezte tű szerződéseket kötnek az 
feladatait 1967-ben. Az él- alkatrészgyártásra 
végzett számítások azt bizo- A fémfeldolgozó ujabb er-
nyítják, hogy 18 százalékkal dekes feladat előtt áll: i 
emelkedett a termelékeny- lenleg tárgyalások folynak 
ség, azaz a fémfeldolgozó egy hazai atomfizikai ku-
munkásai 1967-ben 20 ezer tató intézettel. Az elképzelé-
forinttal többet termeltek sek szerint Szegeden atomfi-
személyenként. mint 1966- zikai és elektronikus mü-
ban- szerekhez készítenek majd 

A jó gazdásági eredmény szerkezeti elemeket. 
létté . lehetpve, hogy hozza- vi. i. 


