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Az építők fegyelme — ez az a téma, amely valami-
lyen formában mindenkit érint. Hiszen a fegye-
lem és a minőség, a fegyelem és a határidők be-

tartésa, a fegyelem és a balesetek között — hogy csak a 
nagyját soroljuk — szoros összefüggés van. Manapság pe-
dig, ha jól meggondoljuk, szinte mindenki építkezik vala-
milyen vonatkozásban: vagy úgy, hogy maga építtet ott-
hont, szövetkezeti vagy társasházat, vagy úgy, hogy várja 
a szintén most építendő lakás kiutalását, vagy úgy, hogy 
üzemében, intézményében egy beruházás, egy szociális lé-
tesítmény elkészültére vár, esetleg úgy is, hogy a gyerek 
számára sürgetne bölcsődét, közelebbi iskolát. S ha mind-
ezek közül egyben sem érdekelt, akkor is drukkol az 
építésnek, a város szépülésének, a lakótelepek kiteljesedé-
sének, egyáltalán: az ú j születésének. 

Társadalmi érdek kíséri tehát, s vele általános érdek-
lődés az építők munkafegyelmét. Szem előtt is vannak: 
ha falazás helyett fociznak, ha vakolás helyett szoknyák 
után sziszegnek, ha későn kezdik, korán végzik a munkát, 
az arra lakók, arra járók már fölfigyelnek. „Régen bez-
zeg kordába fogták volna őket a pallérok" — mondják 
az idősebbek. S ez nyilván nem annak a munkanélküli-
ségtől szorongatott időnek a visszasírása, csak éppen a fe-
gyelmezettebb — tehát minőségibb, gyorsabb — munka 
igényének fogalmazása a részükről. 

Érthető, hogy sok a szószólója az épitőfegyelem szi-
lárdításának A párt- és az állami szervek is mindinkább 
rajta tar t ják szemüket az építkezéseken; a rendszeres 
szegedi szemléken például sok fontos és segítő elhatáro-
zás született már. Magát a fegyelmet azonban csak belül-
ről, a közvetlen közelből lehet gyökeresen megjavítani. 
A szervezettség, a következetes ellenőrzés, az ösztönzés 
révén, s természetesen a büntető szankciók alkalmazásá-
val is. 

Mindenki tudja : az építőiparban igen sok munkáskéz 
hiányzik még, s a konjunktúra az emberek egy részét 
nem hogy fegyelmezetté, de követelődzővé, felelőtlenné 
teszi. Nehéz kenyér tehát fegyelmet tartani az építkezése-
. n? Nehéz bizony. De: enélkül a kenyér nélkül nemcsak 

hogy egy-egy építővállalat nem „lakhat jól" igazán, ha-
nem a népgazdaság, az építtetők étvágya is kielégítetlen 
marad. Égetően fontos kérdés tehát a javítás. 

A belépések, kilépések váltakozása, új, tapasztalatlan 
segéderők vagy nagyon is tapasztalt, „dörzsölt" vándorma-
darak munkábaállítása az idén komoly gondot okozott 
Szegeden is. A Csongrád megyei Állami Építőipari Válla-
'atnál például 400 munkás hiányzott az első félévben. So-
kan mentek el több fizetéssel kecsegtető építőipari egysé-

ekhez. A számszerű hiányt minőségi is hatványozta: a 
Luvozni készülők, más cégekkel kacérkodók már nem, az 
újonnan jöttek még nem dolgoztak úgy, ahogyan szüksé-
ges. A munkaidő kihasználásán is, a technológiai fegyel-
men is csorbát ejtettek. Egyébként hasonló problémák jel-
lemezték más szegedi építőüzemek helyzetét is. 

őszintén szólva nem irigylésreméltó annak az építés-
vezetőnek, művezetőnek a helyzete, aki a létszámhiánytól 
szorongatva csak nagyon óvatosan meri kifejezni elége-
detlenségét egy-egy szakember munkája vagy épp tétlen-
'-"dése felett. De még kevésbé irigylésreméltó ilyen eset-
iben a beruházó vállalat, intézmény, vagy a magánépít-
tctfi helyzete! Éppen ezért, legyenek bármilyenek a körül-
mények, le kell tenni a garast: nem lehet megtűrni még a 
kisebb engedményeket sem. Hiszen ha valaminek, hát az 
építkezésnek igazán csak a rend lehet a lelke. 

Azt firtatva, hány fegyelmi elbocsátás volt, hány 
notórius lógósnak mondták meg kereken: nem tartanak 
igiényt további lógására, az embernek az a benyomása, 
hogy a vezetők nemigen élnek a szigor eszközeivel. Félre-
v.tés ne essék: tisztelet, becsület az öntudatos szakgárdá-
nak, az építők szorgalmának, idei eredményeinek. Azt vi-
zont határozottan éreztetni kell: kevesebb tisztelet, ki-

sebb anyagi, erkölcsi megbecsülés jut azoknak, akik ront-
ják a fegyelmet; nem lehet szemet hunyni azok előtt, akik 
nem kötik, hanem lazítják a holnap építményének tégláit. 
Arra kell törekedni, hogy senki se nevethessen a marká-
ba a dolgosak rovására a dologkerülők közüL 

Erről a gondos ellenőrzés, következetes számonké-
rés gondoskodhat. S a precíz, részletekre kidol-
gozott munkaszervezés. A közelmúltban a megyei 

cpítővállalat összes brigád vezetője résztvett egy tanács-
kozáson, ahol elmondták gondjaikat, sérelmeiket, meg-
beszélték a teendőket. A programból: ne legyen üres-
járat, állás az anyaghiány miatt; a műszakiak jobban 
szervezzék meg a munkát, s irányítsák hatékonyabban; 
egymás munkáját becsüljék meg a különböző szakmák, 
hisz némelyik felelőtlen a készet is elrontja; tartsák, 
ai Lássák be a munkásvédelmi előírásokat; a műveze-

tők magúk is mutassanak példát a pontos kezdésiben, 
adjak ki, irányítsák, ellenőrizzék folyamatosan a mun-
kát; az átlagon felüli minőséget pedig külön is premi-
zálják. Ez és még számos kristályosodó kezdeményezés 
mutatja: előbbre akarnak lépni az építők, föl akarnak 
nőni a feladatok nagyságához. Ügy is mondhatnánk: a 
tervezett falak magasságához. Helyes lenne mindenütt 
szervezetten, s következetesen törekedni erre. Közvéle-
ményünk az érdekeltek éberségével figyel minden új, 
eredmény hozó kezdeményezésre. 

SIMÁI MIHÁLY 

J. A. Furceva 
látogatásai 

Ilku Pál művelődésügyi 
miniszter — képünkön — fo-
gadta J. A. Furcevát, a 
Szovjetunió kulturális ügyei-
nek miniszterét, aki Ilku Pál 
meghívására érkezett Buda-
pestre. 

J. A. Furceva kedden Bu-
dapest nevezetességeivel is-
merkedett. A miniszter-asz-
szony a program szerint ma 
Csongrád megyébe érkezik. 
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K O Z L E M E N Y 
a kommunista és munkáspártok 

nemzetközi tanácskozását előkészítő 
bizottság és munkacsoport üléseiről 

1968. szeptember 27-től ok-
tóber l-ig Budapesten ülése-
zett a kommunista és mun-
káspártok nemzetközi tanács-
kozását előkészítő bizottság 
és munkacsoport. 

Az üléseken a következő 
kommunista és munkáspár-
tok képviselői vettek részt: 

Algéria Szocialista Élcsapat 
Pártja, Amerikai Egyesült 
Államok Kommunista Párt-
ja, Argentin Kommunista 
Párt. Ausztráliai Kommunis-
ta Párt. Ausztria Kommunis-
ta Pártja, Belga Kommunista 
Párt, Bolgár Kommunista 
Párt, Bolíviai Kommunista 
Párt, Brazil Kommunista 
Párt, Chilei Kommunista 
Párt, Ciprusi Dolgozó Nép 
Haladó Pártja, Costa Rica 
Népi Élcsapat Pártja, Cseh-
szlovák Kommunista Párt, 
Dán Kommunista Párt, Dél-
afrikai Kommunista Párt, 
Ecuadori Kommunista Párt, 
Észak-Írország Kommunista 
Pártja, Finn Kommunista 
Párt, Francia Kommunista 
Párt, Görög Kommunista 
Párt, Guadeloupei Kommu-
nista Párt. Guatemalai Mun-
kapárt, Haiti Népi Egység 
Pártja, Hondurasi Kommu-
nista Párt. Indiai Kommunis-
ta Párt, í r Dolgozók Pártja, 
Iraki Kommunista Párt, Irá-
ni Néppárt, Izraeli Kommu-
nista Párt. Kolumbiai Kom-
munista Párt, Lengyel Egye-
sült Munkáspárt, Libanoni 
Kommunista Párt, Luxem-
burgi Kommunista Párt, Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt, 
Felszabadulás és a Szocializ-
mus Párt ja (Morokkó), Mar-
tiniquei Kommunista Párt, 
Mexikói Kommunista Párt, 
Mongol Népi Forradalmi 
Párt, Nagy-Britannia Kom-
munista Pártja, Német Szo-
cialista Egyeségpárt, Nyugat-
berlini Német Szocialista 
Egységpárt. Német Kommu-
nista Párt, Olasz Kommu-
nista Párt, Paraguayi Kom-
munista Párt, Peru Kommu-
nista Pártja, Réunioni Kom-
munista Párt, Román Kom-
munista Párt, Salvadori 
Kommunista Párt, San-Ma-
rino Kommunista Pártja, 
Spanyol Kommunista Párt, 
Svájci Munkapárt, Szíria 
Kommunista Pártja, Szov-
jetunió Kommunista Pártja, 
Szudán Kommunista Pártja, 
Török Kommunista Párt, Tu-
nézia Kommunista Pártja, 
Uruguayi Kommunista Párt, 
Venezuelai Kommunista Párt. 

Több párt levélben tájé-
koztatta az előkészítő bizott-
ságot, hogy képviselői kü-

lönböző okokból nem jöhet-
tek el az ülésre. 

Az előkészítő bizottság 
meghallgatta a kommunista 
és munkáspártok nemzetközi 
tanácskozását előkészítő 
munkáról szóló tájékoztatót, 
amelyet helyeslően tudomá-
sul vett. 

Az ülésen véleménycserét 
folytattak a kommunista és 
munkáspártok nemzetközi 
tanácskozásával kapcsolatos 
kérdésekről. Az előkészítő 
bizottság ülésének résztvevői 
egyöntetűen megerősítették, 
szükséges a nemzetközi ta-
nácskozás, hogy megvizsgál-
ja az imperializmus ellen, a 
kommunista és munkáspár-
tok, valamint az összes an-
tiimperialista erők akcióegy-
ségének megteremtéséért ví-
vott harc időszerű feladatait. 

Az előkészítő bizottság 
ülésének résztvevői célszerű-

nek tart ják újból megvizs-
gálni a nemzetközi tanács-
kozás időpontját. Ügy dön-
töttek. hogy e kérdésben ké-
rik pártjuk központi bizott-
ságának véleményét. 

Az előkészítő bizottság 
ülésének résztvevői megálla-
podtak, hogy az előkészítő 
bizottság soron következő 
ülését ez év november 17-re 
hívják össze Budapesten. 
Ezen az ülésen megvizsgál-
ják a tanácskozás összehívá-
sának időpontját és további 
előkészítésének módját. 

A munkacsoport és az elő-
készítő bizottság ülései a 
nyílt elvtársi véleménycsere 
légkörében folytak le és azo-
kon újból kifejezésre jutott 
a testvérpártok törekvése, 
hogy továbbfejlesztik az 
együttműködést a marxizmus 
—leninizmus és a proletár 
nemzetköziség alapján. 

Harcok Da Nang 
térségében 

Negyedik napja dúl a harc 
a Da Nangtól mintegy 50 ki-
lométerre fekvő Thouc Duc-i 
tábor, az amerikai különle-
ges erők egyik támaszpont-
ja körül. Az amerikai had-
vezetőség Phantom típusú 
vadászbombázókat vetett be 
a tábort támadó dél-vietnami 
szabadságharcosok ellen. A 
Phantomok napalmbombá-

kat szórnak a szabadsághar-
cosokra. Egyidejűleg a par-
tizánok is erőteljesen ágyúz-
zák a támaszpont területét 
és lövik az onnan felszálló 
helikoptereket. 

Saigontól mintegy 25 ki-
lométerre a Long Binh-i 
amerikai parancsnokságot a 
dél-vietnami szabadsághar-
cosok tűz alá vették. 

Gromlko 
New Yorkba 

utazói! 
Kedden Moszkvából eluta-

zott New Yorkba a szovjet 
küldöttség, amely részt vesa 
az ENSZ közgyűlésének 23. 
ülésszakán. A delegációt 
Andrej Gromiko külügymi-
niszter vezeti. Ugyanazzal a 
repülőgéppel utazott New 
Yorkba Ukrajna és Belorusz-
szia küldöttsége is. (MTI) 

kozai 
A KGST gépipari állandó 

bizottságának vasúti jármű-
vekkel és hajtómotorokkal 
foglalkozó munkacsoportja 
Belgrádban megkezdte 
nyolcnapos tanácskozását, 
amelyen a KGST tagorszá-
gainak szakemberei vesz-
nek részt A tanácskozáson 
jelen vannak a jugoszláv 
szakemberek is. (MTI) 

Szegedi termékek 
a szabadkai vásáron 
Különvonatok Szegedről — Kávéfőző-újdonságok 

— Magyar divatbemutató 
Tegnap, kedden délelőtt a 

szegedi újságíró klubban saj-
tótájékoztatót tartottak a 
magyar és a jugoszláv lapok 
munkatársainak a Szabadkai 
Kisipari és Kézműipari Vá-
sár-Kiállítás vezetői. Budai 
István a Vásárigazgatóság 
vezetője, Gács György, a Sze-
gedi Idegenforgalmi Hivatal 
vezetője, valamint a-vásáron 
résztvevő szegedi üzemek 
képviselői, tájékoztatták az 
újságírókat és válaszoltak 
kérdéseikre. 

Az október 20-án megnyíló 
és 29-ig nyitvatartó szabad-
kai vásáron tizenöt magyar 
vállalat, zömmel a szegedi 
helyiipar képviselői vesznek 
részt. A szabadkai vásár te-
rülete 3246 négyzetméter fe-
dett és 4000 négyzetméter 
nyílt térség, amelyen a jugo-
szláv kiállítókon kivül ma-
gyar és olasz iparvállalatok 
képviseltetik magukat. 

A szegedi kiállítók a meg-
nyitás másnapján, 21-én ren-
dezik meg a „magyar napot". 
Ekkor divatbemutatóra is sor 
kerül. Idegenforgalmi hivata-
lunk terveiben szerepel két 
különvonat indítása a sza-
badkai vásárra, de több au-
tóbuszjáratot is szerveznek a 
vásár idején. 

A sajtótájékoztatón a sze-
gedi vállalatok képviselői el-
mondták, hogy milyen ter-

mékekkel kívánnak bemutat-
kozni a szabadkai, illetve a 
jugoszláv nagyközönség előtt. 
A Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat mintegy 130 féle ter-
méket állít ki a vásáron. A 
hagyományos kender, len, 
juta, pamut és szintetikus 
anyagokból készült termékek 
mellett, a legújabb szintétiká-
val is jelentkeznek. Polieti-
lén és polipropilén raffiával, 
monofil szálakkal és a belő-
lük készített teljes termék-
skálával érkeznek a szomszé-
dos város ipari seregszemlé-
jére. 

Az Autofém Ktsz, — amely 
budapesti, de a szegedi vá-
sáron elért sikereivel bizto-
sította a részvételét — hat 
kávéfőző típust mutat be. El-
viszi a legújabb konstrukciót 
is, az Autópress Souvenirt, 
amelyet porcelán felsőrésszel 
készítenek, s a porcelánon 
díszítőképet helyeznek el. 
Külön figyelmességük, hogy 
a szabadkai vásáron bemuta-
tott főzőkre a palicsi fürdő 
bejáratának tornyát, illetve a 
szabadkai városháza képét 
égették. Ennek a kávéfőzőnek 
külön érdekessége, hogy 40— 
45 percig 40 fokos hőmérsék-
leten tart ja a kifőzött kávét 
és az ára is elfogadható. A 
19 országba ezportáló neves 
szövetkezet bemutat még úti 
vasalókat és rezsókat is. 

A Szegedi Fémfeldolgozó 
Vállalat sok terméke közül 
nyilván nagy érdeklődésre 
tart majd számot az elektro-
mos háztartási mosogatógép, 
a nyomdaipari, szedőtermi 
berendezések sora és a mű-
szaki rajzállvány, amely asz-
talra is szerelhető. A Szegedi 
Falemezgyár különleges bú-
torral és lakás dekorációs 
anyagokkal jelentkezik. 

A Kéziszerszámgyárat a 
szegedi gyáregység képviseli 
a szomszéd városban. Az is-
mert és keresett kéziszerszá-
mok mellett bemutatnak bar-
kácsoló készleteket, turista 
zsebkészletet, camping kész-
letet és az autótulajdonosok 
örömére garázs szekrényeket 
komplett felszereléssel. 

A Szegedi Tömegcikk Ktsz 
és a Szegedi Bőrdíszmű Ktsz 
ismert és szép divatcikkeket 
mutat be Szabadkán. Ott 
lesznek a kiállítók között a 
Szegeden is sikerrel szerepelt 
Tabi Camping Ktsz. a Bács-
Kiskun megyei Kézműipari 
Vállalat és a Kiskőrösi Ve-
gyesipari Vállalat termékei. 
A Hanglemezgyártó Vállalat 
reprezentatív választékkal 
utazik a szabadkai kiállítás-
ra. Bemutatják a Brüsszelben 
nagydíjat nyert lemezeiket, 
művészlemezeket, s 30 leme-
zen az idei táncdalfesztiválon 
sikerrel előadott 60 számot 


