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SZOVIVOI 
Nehezen megfogható és mégis napról napra, óráról 

órára tettenérhető tevékenység nyomába eredtem. 
A kérdés az volt: milyen politikai munkát végez-

nek a szocialista brigádvezetők a maguk helyén, bizalmi 
és felelős tisztségükben hogyan képviselik a hármas — 
szocialista módon dolgozni, tanulni, élni — jelszó tartal-
mát és ezen keresztül a párt eszméit 

A konzervgyári szakszervezet irodájában Bódis József 
párttitkárral és Pócz N. Jánosné szb-titkárral kezdtük a 
beszélgetést a brigadérosokról; aztán maguk a brigád ve-
zetők is elmondták véleményüket. 

Elöljáróban a konzervgyári brigádmozgalomról: úgy 
terjed, izmosodik, hogy ma már majd 500 munkás vall-
hatja magát szocialista brigádtagnak — jó részük szocia-
lista üzemrész dolgozójának is —, a kollektíva egésze pe-
dig a Szocialista Munka Vállalata címért munkákodik. Ezt 
a távlatot odaadással, hozzáértéssel, szervező- és segítő-
készségééi fokról fokra hozták és hozzák közelebb a bri-
gádvezetők. Vannak köztük párttagok, vezető funkciót be-
töltő kommunisták, mint Széli Imréné, a Vosztok-brigád 
vezetője. Nagyon sokan azonban pártonkívüliek, s mint 
ilyenek, végzik a maguk csoportjában a kommunista bi-
zalmiakéhoz hasonló széles körű, fontos tevékenységüket 

Elhatárolni, kiszakítani nem lehet, meddig terjed ez 
a munka, hol vannak a gazdasági és a mozgalmi tevékeny-
ség határai. Tény, hogy ők a termelés rajparancsnokai, a 
közösségi magatartás szószólói, emberségből éppúgy példát 
tudnak adni, mint kezdeményezésből, alkotókedvből. Kö-
zösségről lévén szó. itt mindezeknek a vonzása lényeges. 
Ha a vezető olyan, amilvennek lennie kell, a brigád is 
olyanná válik, ahogyan a mozgalom „nagykönyvében" meg 
van írva. 

Mégis, mit lehet ebből definiálni? Legfeljebb azt, hogy 
a gazdasági munka és a politikai cselekvés milyen 
sokrétűen találkozik, sokágúan fonódik össze. A példák, 
ezek a legtökéletesebb hasonlatok azonban fölérnek a 
legjobb meghatározásokkal. 

Széli Imréné a Vosztok-brieádról, erről a ma már 
bronzpiakettes nagy családról beszél. ..Hatvankettő óta va-
gyunk együtt. Majd tessék bejönni hozzánk, a gyümöcs-
konyhára!" Azt mondja az ősz hajú, élénk szemű asszony-
brigadéros: „Él ez a brigád." A szavából kiérzem: nagy 
É-vel érti. 

Mik is a legjellemzőbb vonásai ennek a dolgos élet-
nek? Például az, hogy a régi „dehogy mondom meg, amit 
tudok, még majd eltanulják tőlem a kenyeremet" szem-
lélet helyén más szellem honosodott „No nézd: fgy kell!" 
Ezenmód tanulják sorra a műveleteket vezetőjüktől, egy-
mástól a brigádtagok, ez a nyitja a hiányzók pótlásának. 
Ösztönző szó, következetes nevelés, a munka megszerette-
tése egyfelől, s másfelől a „családjog" érvényesítése. Ez 
azt jelenti hogy a brigádvezetőnek mindenhez köze van, 
a bel- és külpolitikai kérdésekhez éppúgy hozzáfűzi állás-
foglalását mint ahogy az otthonról hozott problémákról 
véleményt mond. Egyszer a vietnami műszak indítása, 
másszor az árrendezés meg a konyhanénz. megint máskor 
a gyerek, az otthon gondiai. Irányító állásfoglalás, segítő 
cselekedet. Tanít, nevel. Elbeszélget azokkal a dogozókkal. 
akiket érdemesnek tart a piros tagkönyvre. „Él a brigád!" 
a szó legjobb értelmében, s az ilyen eleven, aktív munka-
csapatok teszik életképessé, tetterőssé a munkaversenyt is. 

Leleményesség, Öntevékenység, áldozatkészség — sorol-
ják az erényeket a mozgalmi vezetők. Adatok, vagonszá-
mok, forintösszegek mérik ezeket a gyári virtusokat. Min-
dennapos eset, hogv a brigádok ..határaikon" túlra figyel-
nek. foglalkoznak dolgozótársaikkal, segítik őket. S az sem 
rendkívüli, hogv egy brigadéros új szocialista brigád szer-
vezését segíti elő. 

Gavelda Jánosné. a sűrítő Pasteur-brigád iának veze-
tője. a Zalka Máté brigád vezetője Kovács Józsefné és a 
Gábor Áron brigád helyettes vezetője. Mogyorósi Béla 
egész sor példát mondanak az új kereséséről. Az újra való 
törekvés szellemét nyomon lehet követni a párthatároza-
toktól a brigádkrónikáig. A politikai iránymutatás terme-
léssé, tetté változik itt. s hogy így van, az a brigádvezető-
ket különösképpen dicsért 

A dolgozók bizalmának letéteményesel. A bizalmat 
napról napra szolgálják meg. s érdemlik ki újra. 
Persze van kivétel is. Nemrég éppen a kezdeménye-

zést, szervezést hiányolva, a „nem mozgatta a brigádot" 
vád alapján egy közösség leváltotta vezetőjét Igyekezet 
nélkül odavész a bizalom. 

De a szabályt ez csak erősíti. A brlgadérosok a maguk 
helyén a közösséget képviselik, a közösségi embert neve-
lik. illetve testesítik meg. S közvetve vagy közvetlenül, de 
állandóan politizálnak. A maguk körében ők a munka po-
litikai biztosai, a szocialista társadalom, a jövendő szóvivői. 
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A Központi Statisztikai Hivatal 
jelentése a népgazdaság 

1967• évi fejlődéséről 
1967-ben a gazdasági élet 

minden területén egyik leg-
fontosabb feladat az új gaz-
daságirányítási rendszer 1963. 
január 1-ével történő beve-
zetésének előkészítése volt. 
Ennek hatása valamelyest az 
1967. évi eredményekben is 
tükröződött. A gazdálkodás-
ban új módszerek és szerve-
zeti formák kialakulása kez-
dődött meg, tovább növe-
kedtek a termelőerők, a gaz-
dasági fejlődés mértéke az 
1966. évihez hasonló volt A 
gazdasági munka hatékony-
sága javult ug>an, de nem 
kielégítően. Egyes területe-
ken nem sikerült létrehozni 
a szükséges egyensúlyt A 
termelés mennyisége, össze-
tétele, néhány esetben pedig 
minősége nem tette lehető-
vé, hocy megnövekedett im-
portszükségletünket teljes 
egészében fedezzük export-
tal. Nem volt hiánytalan az 
összhang a tervet meghala-
dó beruházási kereslet és a 
termelőeszközökkei való el-
látottság, az építőipari kapa-
citások között. A lakosság 
anyagi, kulturális és szociá-
lis ellátása jelentősen javult 
ugyan, néhány keresett cikk-
ből azonban időnként hiány 
volt 1967-ben a népgazda-
ság fejlődését a lakosság 
anyagi és kulturális helyze-
tének alakulását a követke-
ző főbb adatok jellemzik. 

NEMZETI 
JÖVEDELEM 

nyú volt Az év folyamán 
fogyasztásra és felhalmozás-
ra együttvéve a nemzeti jö-
vedelemnél valamivel töb-
bet fordítottunk. A különbö-
zetet behozatali többletből 
kellett fedeznünk. 

az ipari eredetű termékek 
készlete. 

1967-ben a gazdasági nö-
vekedés üteme gyorsabb volt 
a tervezettnél. A nemzeti jö-
vedelem 1966-hoz képest elő-
zetes számítások szerint — 
az előirányzott 3,5—4 száza-
lékkal szemben — kb. 7 szá-
zalékkal nőtt. A fogyasztás 
kb. ugyanúgy nőtt, mint a 
nemzeti jövedelem. A fel-
halmozás növekedése (az ál-
lóalapok és a forgóalapok 
bővülése) ennél nagyobb ará-

A szocialista ipar 1967-ben 
kb. 9 százalékkal termelt 
többet, mint 1966-ban. Ezen 
belül az állami ipar ugyan-
csak 9 százalékkal, a szö-
vetkezeti ipar 16 százalékkal 
növelte termelését A ter-
melés növekedése nagyobb 
volt, mint az előző két év-
ben (5, ül. 7 százalék), és 
nagyobb, mint amekkorával 
a terv számolt (4—6 száza-
lék). 

A szocialista iparban fog-
lalkoztatottak száma az el-
múlt év folyamán mintegy 
50 000 fővel, több mint 3 szá-
zalékkal emelkedett. Az ál-
lami iparban 28 000 fővel, ? 
százalékkal, a szövetkezeti 
iparban 22 000 fővel, 12 szá-
zalékkal dolgoztak többen, 
mint egy évvel korábban. 

1967-ben az állami ipar-
ban a munka termelékeny-
sége kb. 7 százalékkal volt 
magasabb, mint 1966-ban. A 
termelés növekedésének kb. 
háromnegyed része adódott a 
termelékenység növekedésé-
ből. (Ez az arány valamivel 
kisebb volt, mint az előző 
évben.) 

Az év folyamán az ipari 
termelésből termelői célok-
ra, fogyasztásra és beruhá-
zásra kb. 9 százalékkal töb-
bet fordítottak, mint 1966-
ban. Az ipari termékek ki-
vitele egy év alatt kb. 6 szá-
zalékkal emelkedett. Az elő-
ző évinél gyorsabban nőtt 

MEZŐGAZDASÁG, 
ÉLELMISZERIPAR 

1967-ben a mezőgazdaság 
össztermelése valamivel na-
gyobb volt, mint az előző év-
ben, és lényegében a terv-
nek megfelelően alakult 

A növénytermelésen belül 
a kalászosok termésátlaga és 
termésmennyisége nagyoob 
volt, mint 1966-ban. Kenyér-
gabonából 2,9 millió tonna 
termést takarítottak be, 21 
százalékkal többet, mint egy 
évvel azelőtt. A búza kai. 
holdankénti termésátlaga 14,9 
q volt (hektáronként 25,8 q). 
19 százalékkal magasabb, 
mint a rekord termésű 1965. 
évben. A gyümölcs- és a 
bortermés jó volt, a zöld-
ségtermés meghaladta az elő-
ző évit. A legtöbb kapásnö-
vény (a kukorica, a burgo-
nya, a cukorrépa) és a szá-
las takarmányok termésátla-
ga és termésmennyisége 
azonban az előző évhez ké-
pest csökkent 

1967-ben 356 000 kat hold 
területet öntöztek. 

1967-ben a mezőgazdasági 
termékek piaci felhozatala 7 
százalékkal meghaladta az 
1966. évi szintet 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

MAI SZÁMUNKBAN: 

n Csongrád 
megyei 

párllúotlság 
állásfoglalása 

az Idei 
gazdaság-
politikai 

feladatokról 
(5—6. oldal) 

Üdvözlet 
Hanoiba 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának titkársá-
ga és az Országos Béketa-
nács elnöksége a hold-újév 
alkalmából táviratban üd-
vözölte a Vietnami Demok-
ratikus Köztársasag Hazafi-
as Arcvonalát és békebizott-
ságát. Ebben egyebek kö-
zött hangsúlyozta: 

„Hazánkban Is nagy vissz-
hangot váltottak ki a Viet-
nami Demokratikus Köztár-
saság kormányának a konf-
liktus békés rendezésére 
irányuló javaslatai, amelyek 
egyértelműen kimondják: ké-
szek a tárgyalásra, ha az 
Egyesült Államok kormánya 
a légitámadások és az egvéb 
agressziós cselekmények fel-
tétel nélkül megszüntetésé-
vel megnyitja a tárgyalások-
hoz vezető utat. 

Csak a tárgyalások olt-
hatják ki Délkelet-Ázsiában 
a háborús tűzfészek para-
zsát. Ezért követeljük, hogy 
az Egyesült Államok vessen 
véget a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság elleni ka-
lóztámadásoknak és más 
provokációknak." 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának titkársá-
ga és az Országos Péketa-
nács elnöksége táviratban 
köszöntötte a Dél-vietnami 
Nemzeti Felszsbadtíási Front 
Központi Bizottságát is. 

Uj vizmu 
épül f 

A Szegedi Víz- ás Csator-
namű Vállalat az öthalmi 
úton új vízműtelepet épített, 
amely ugyan még nincs 
teljesen kész. de részlegesen 
már üzemel: naponta 20 ezer 
köbméter vizet ad a város-
nak. Ez a mennyiség jelen-
leg a szegedi vízfogyasztás 
kétharmad részét biztosítja. 
A vízműtelep teljes beruhá-
zása 54 mülió forint. Ebből 
az összegből már 30 milliót 
beépítettek. Képünk az új 
vízműtelep szivattyűtermét 
mutatja be. 

Somogyi Károlyné felvenne 
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ipsartBCBPB 
A szövetkezeti iparban ls 

mindinkább megmutatkozik 
az újdonságra törekvés. A 
szegedi ktsz-ek idén tovább 
bővítik termékeik választé-
kát, jobban figyelembe ve-
szik a szükségleteket, a piac 
igényeit. A belkereskedelem 
részére és exportra is kelen-
dő, tetszetős új termékeket 
gyártanak a közös műhe-
lyekben. 

A szegedi Gumi- és Mű-
anyagfeldolgozó .Ktsz a múlt 
évben korszerű berendezé-
seket vásárolt. Egy magyar 
találmány alapján — új el-
járással — Labdabelisőket ké-
szítenek. A tervek és a kí-
sérletek jól sikerültek — a 
KERM1 kitűnő bizonyítványt 
adott az új termékről. En-
nek alapján a jövő héten 
nr.ár a kísérleti gyártás is 
megkezdődik. Előrelátható-
lag negyedévenként mintegy 
150—200 ezer labdabelső ké-
szül a ktsz-ben. A múlt év-
ben sokszor hiányzott a mű-
szaki áruházakból a motor-
kerékpár belső — a szövet-
kezet, figyelembe véve a 

piac igényeit, idén 100 ezer 
jó minőségű belsőgumit 
gyárt 

A NÍVÖ Ktsz is új termé-
kekkel jelentkezik: gver-
mekbú torok készítését ter-
vezi a szövetkezet Külön-

féle kényelmes székek, kis-
asztalok, valamint szekrény-
asztal kombinációjú garni-
túrákat gyártanak majd. A 
mintadarabokat most készí-
tik. s ezeket márciusban a 
közönségnek is bemutatjak. 

A Szegdi Gyógynövényfel-
dolgozó Szövetkezet alig 
néhány hónapos múltra te-
kint vissza. A kezdet kitű-
nően sikerült, máris kere-
sett importoótló termékeket 
gyárt. A MONIMPEX Kül-

kereskedelmi Vállalat meg-
rendelésére paprikaolajat, a 
BIOGAL Gyógyszergyárnak 
kapszaicint készítenek. 

Az autótulajdonosok sokat 
bosszankodnak télen a szél-
védőüveg bepárásodása mi-
att. A szövetkezet segít a 
gond megoldásában — VI-
SUAL néven páramentesítő 
folyadékot gyárt. 

Divatos női táskák ezreit 
gyártják a Bőrdíszmű Ktsz-
ben. Idén új, divatos mo-
dellekkel jelentkeznek. Mo-
dellezésből egyébként tavaly 
már jelesre vizsgáztak, a 
szakmai kiállításról három 
díjat hoztak Szegedre. Az el-
ső negyedévi kollekció meg-
nyerte a nagykereskede'em 
tetszését: 40 ezer női és 

ugyanennyi bakfis táskát 
rendeltek a bőrdíszművesek-
től. 


