
Számbavétel 
a KISZ-ben 

A kommunista ifjúsági 
mozgalom születésének 50. 
évfordulóját köszöntő ün-
nepi megemlékezésekkel egy-
idejűleg a KISZ szervezeti 
életében is nagy jelentőségű 
esemény, a tagösszeírás és 
a tagsági könyvek érvénye-
sítése zárta az óesztendőt, s 
nyitotta meg az újat. A Köz-
ponti Bizottság határozata 
értelmében a jövőben minden 
esztendő végén számba ve-
szik az ifjúkommunisták né-
pes táborát, s az akcióprog-
ramok teljesítésének, a tagok 
munkájának értékelését ösz-
szekapcsolják a tagsági 
könyvek érvényesítésével. A 
Központi Bizottság határoza-
ta kötelezővé tette a KISZ-
tagok számára, hogy részt 
vegyenek az összeírásban és 
ennek kapcsán nyilatkozza-
nak: továbbra is a szervezet-
hez tartozónak vallják-e ma-
gukat, s érvényesíttetni akar-
ják-e tagsági könyvüket. A 
KISZ-bizottságok és alap-
szervezetek vezetőségei or-
szágszerte ezekben a napok-
ban összegezik a tagösszeírás, 
a tagkönyvérvényesítés és a 
múlt évi akcióprogramok tel-
jesítésének értékelése során . amely a most kezdődött év- tik a működését tanulmá- városok megrendelőinek dol-

' ben már két műszakot duru- nyozó TTK-s hallgatók, s g0znak. A Budapesten széke-

zsol át — jelfogóival másod- etetik azok a vállalatok is, ig Országos Műszaki Könyv-

percenként 6 ezer műveleten amelyek „csináld meg, fize- tór dokumentációs központ-

tú ladva. . . tem"-alapon dolgoztatnak a j á n a k például, amely egyik 

A természettudományi kar Rerrich Béla téren. legnagyobb munkaadójuk, 

épületének egykori házmes- Mert ilyen bérmunkája is m e g a z Egészségügyi Minisz-

terlakásában — a Rerrich van a messziről érkezett ma- tériumnak, amely ugyancsak 

Béla tér 1. szám alatt — ott- sinának! Számol a győri va- s o k munkát ígért az elkövet-

honra talált szerkezet egyéb- gongyárnak, számol a Kecs- k e z 5 hónapokra-évekre. A 

ként már a múlt év ősze óta keméteri működő mezőgazda- leghosszabb szalagok azonban 

Másodpercenként 
6 eiser művelet 

fgy dolgozik a Minszk—22 

Az Orion űrhajónak volt munkakönyves alkalmazott- gel már a legapróbb részlete-
ilyen parancsnoki asztala: ként sürgölődnek a vezérlő- kig kiszámított adatokkal 
sokbillentyűs klaviatúra, ég- asztal körül. tervezhetnek Vásárhelyen 
nek meredő, gombokkal, kap- Hogy miképp is megy vég- Azelőtt éppen két hét kellett 
csolókkal pettyezett műszer- be ez a kezelői sürgölődés? ahhoz, amit most pár perc 
fal. Még a gombcsavargatók, a műveletek előkészítése a a ' a t t végez el a szorgalmas 
billentyűnyomogatók széke is gép feletti kis szobákban jövevény. . . 
olyan, mint Jagelló hadnagy kezdődik. Itt törik a fejüket Muszka Dániel, a labora-
társaié volt — egyetlen „ka- azok a munkatársak, akik az tórium műszaki vezetője 

csalábon" forgó alkalmatos- elvégzendő feladat matemati- a z o n b a p ™éS.se"?. 1f
1^ged®"-

* „ , , , , , , . , , , . .. - , Rossz érzéseit többek ko-
ság. S mindez egy légkon- kai kepleteit állítják fel, s z ö t t az a körülmény táplál-

dicionált — 22 Celsius-fokon teszik át betáplálható for- ja, hogy a szegedi üzemek 

tartott —, kettős padlójú he- mulákká. Ezeket a jól nemigen kopogtatnak náluk 

lyiségben, amelynek ajtaja emészthető formulákat fürge írássfl ^ a 

igazán csak a parancsnoki női kezek kopogtatják vége- Minszk—22 munkába állását 
asztal néhány tudós kezelője nincs papírszalagokra, s ezek — mégsincs elég helybeli je-

előtt nyílik meg. a csíkok aztán a számológép lentkező. Csupán a Szegedi 

A biztonságos környezet eledelévé vá lnak . . . S S ^ ' f f i n ^ S S 

nem ok nélküli: rázkódástól, Lyuggatott ennivalót sok- vállalat, meg a Csongrád me-

szélfúvástól, mindentől óvni felől kap a Minszk. Etetik a gyej Építőipari Vállalat is-

kell a József Attila Tudo- különféle egyetemi intézmé- merte fel eddig az ú j beren-

mányegyetem Kibernetikai nyek — kezdve a kémiai tan- dezés előnyeit a többi gyár 

Laboratóriumának új, Minszk székektől a bölcsészettudo- n e m s o k érdeklődést mutat 

—22 -es típusú számológépét, mányi kar intézeteiig —, ete- fgy aztán továbbra is más 

elhangzott javaslatokat. 

Magyar 
javastat 

öttagú magyar delegáció 
vett rész azon az európai 
kollokviumon, amelyet a 
közelmúltban tartottak Pá-
rizsban az oktatás-nevelés 
időszerű kérdéseiről. A kol-
lokvium határozatokat nem 
hozott csupán ajánlásokat 
fogadott el. Ezek egyike — 
amely arra hívja fel a szak-
emberek figyelmét, hogy a 
pedagógiában is minden erőt 
összpontosítani kell az elmé-
let és a gyakorlat egységé-
nek biztosítására — magyar 
javaslatra került az európai 
kollokvium ajánlásai közé. 

lökdösi elő magából a tény- sági kísérleti intézetnek, s a Közlekedésügyi Miniszté-

leg pillanatok alatt elvégzett számol a szomszédos Hódme- n u m megbízásából futnak 

számításokat. Az első 3 hó- zővásárhely messze földön majd be a szerkezet kép-

nap azonban csak amolyan híres Majolikagyárának is. életbéli garatén. A JATE 

próbaideje volt a Minszknek Ez utóbbinak számol csak kibernetikai laboratóriumára 

— képességeinek javát lé- igazán! A gyár* igazgatója bízzák ugyanis az országgyű-

nyegében alig néhány napja ugyanis meghallván az ú j i é s e g y i k u tóbbi ülésszakán 

kamatoztatják kezelői. Keze- gép Szegedre érkeztét, arra megszavazott közlekedéspoli-

lői, a TTK matematika sza- kérte a laboratóriumot, hogy t i k a i koncepció matematikai 

kos hallgatói — kiknek kép- vállalja el a napi termeié- megalapozását. Ez a feladat 

zését is szolgálja a Szovjet- sük nyilvántartását. így is i e s z a legfogósabb, minden 

unióban gyártott gép — meg lett! A telexgép délutánon- eddigi közül! 

azok a diplomás matemati- ként lekopogja az aznapi 

kusok, mérnökök, akik már eredményeket, s másnap reg-

Ki a gazdája 

a lakásszövetkezeteknek? 
Új rendelet biztosítja az érdekképviseletet 

Szegeden 1960-ban alakult lajdonos „nemzeti ajándé- bi számla összegét. Termé-
az első lakásszövetkezet, je- kot" kap. Tehát az építés szetes, hogy a szövetkezet 
lenleg 15 a számuk, s lehet akármilyen, a felhasz- ezt az „alkut" sem fogad-
összesen 1510 lakás tartó- nált anyagok minősége és hatja el. 
zik hozzájuk. Kormányren- pazarlása sem mérvadó,, a Ilyen és hasonló ügyek 
delet intézkedik arról, hogy szövetkezeti tag örüljön, sürgetik, hogy — most már 
az állami beruházásból épü- ha lakást kap. Folytatódik hatályos rendelkezés alap-
Iő új lakások mintegy öt- azzal, hogy a műszaki át- ján — legyen hatósági jog-
ven százaléka lesz a jövő- adáskor észlelt hibák, hiá- körrel rendelkező gazdája is 
ben szövetkezeti. Vagyis nyok pótlását, az éves ga- a lakásszövetkezeteknek. 
Szegeden is megtöbbszörö- rancia munkákat csak tes- Igaz, a lakásszövetkezetek 
ződik a lakásszövetkezetek, sék-lássék végzik el, mint- tagjai a SZÖVOSZ-nak és a 
illetve a szövetkezeti laká- ha az ráadás lenne. Holott a MÉSZÖV készségesen nyúj-
sok száma. lakáshoz jutott szövetkezeti tott és nyújt jogi segítséget, 

A jelenlegi állapot, de tag a jó minőségű munka és peres ügyekben képviseli a 
különösen a következő évek anyag költségeit fizeti meg lakásszövetkezeteket. De en-
perspektívája indokolja az — mégha 25—30 év alatt is, nél többre van szükség! A 
Építésügyi és Városfejlesz- és természetesen minél ké- tanács építésügyi osztályá-
tési Minisztérium múlt év sőbb, annál több kamattal, nak állandó, operatív fel-
végén kiadott rendeletét, Példák sokaságát lehetne ügyelete fokozza a biztonsá-
amely összefoglalja a lakás- felsorolni, hogy egy-egy új got, s nem utolsósorban el-
szövetkezetek ügyeit intéző szövetkezeti lakóház kötele- lenőrzi a nagy állami befek-
államigazgatási szervek fel- ző javításának elhanyagoló- tetésekből készült házak j 
adatait, jogkörét. Ez előír- sa miatt hány döntőbizottsá- megóvását. Ezért írja elő a 
ja, hogy a tanácsok építés- gi tárgyalásra kerül sor a rendelkezés, hogy a tanácsi 
ügyi és lakásügyi osztályai- szövetkezet és az építő vi- szerveknek kötelességük fel-
nak feladatköre segíteni a tájában. hívni a szövetkezetek fi-
lakásszövetkezeteknek és a A szolgáltató vállalatok Sy e l m é t az épületeken levő 
szövetkezeti tagoknak prob- némelyike is visszaél azzal hiányosságokra, segíteni azo-
lémáik megoldásában. A mi- a helyzettel, hogy a lakás- l í a t a z epületek javitási, 
nisztériumi vizsgálatok szövetkezetek ügyeit társa- fenntartasi munkálatainak 
ugyanis megállapították, dalmi munkában, a legtöbb biztosításában, megszerveze-
hogy a tanácsoknál a segí- esetben az illető szakmában 
tés módja, aránya, gyakor- laikus emberek végzik. Az 
lata nagyon eltérő, előfor- egyik lakásszövetkezetnek 
dul. hogy elhanyagolják a például 14 ezer forintról szó-
lakásszövetkezetek ügyeit. ló számlát nyújtott be a 

Van persze más gondja is 

a laboratóriumvezetőnek. 

Többek között az, hogy alig 

öt (5!) négyzetméternyi hely 

jut egy-egy munkatársra a 

volt házmesterlakásban. Mér-

nökei, matematikusai jófor-

mán egymás asztalán dolgoz-

nak, s ú j helyiségek szerzésé-

re egyelőre semmi remény. . . 

Arra viszont nemcsak re-

mény van, de határozott terv 

is, hogy a kettős műszakot 

hármasra növelik. Március 

1-től már 800 ezer adat táro-

lására lesz képes a Minszk 

—22, így aztán dolgozhat, 

szinte megállás nélkül. Vál-

lalhatja annak kiszámítását, 

hogy milyen gyakran fordul 

elő egy-egy fogalom az álta-

lános iskolák magyar tan-

könyveiben, meg azt is, hogy 

megmondja: érdemes-e gyár-

tani nálunk paradicsomsze-

dő kombájnt. Mert ha kér-

dik, még ilyesmire is választ 

ad! 

Akácz László 

g y á r a 

ífcaksagröl" 
Azért az idézőjel, hogy megmásítsa a fogalmat, ugyan-

is nem a fehérbotos vakságról van itt szó. A látás 
csökkenése, korlátozottsága, a belátás, áttekintés, a 

következtető képesség hiányos volta azonban benne fog-
laltatik. Mert mit is jelent az, hogy gyári „vakság"? 

Egy-egy üzemben, egy-egy munkahelyen az emberek 
éppúgy megszoknak, természetesnek, környezetükbe, éle-
tükbe illőnek éreznek mindent, mint, mondjuk, az ottho-
nukban. A fent említett „vakság" tulajdonképpen ebből a 
megszokásból, a sok-sok beidegződésből adódik. Az „így 
van" megállapításhoz azután könnyen kapcsolódik még 
valami: ,;így van jól". Műszakok, hetek, hónapok, eszten-
dők; az idő valahogy megkövesíti a dolgokat, igen, Így van 
jól, nem is lehetne, nem is lenne jó másként. 

Pszichológiai tény: például az emberek, vezetők oly-

kor nem veszik észre egy műhelyben a közvetlen baleseti 

veszélyt, napról napra elsiklik fölötte a tekintetük. Cso-

dálkoznak, mikor a jövevény rámutat: oda védőrács kel-

lene, sürgősen, amíg baj nem történik. 

Persze, nemcsak a munkásvédelemben találkozhatunk 

ilyenféle „vaksággal". Ott kísért mindenütt a hétközna-

pok során, a megszokottság, s párban jár vele a „nem látja 

a fától az erdőt"-féle mentalitás. Sok összetevője van az 

effajta látásgyöngülésnek, a nagyfokú koncentráltság, a 

specializálódás éppúgy, mint a kényelmesség, a pillanatnyi 

praktikusság keresése, a járt úthoz való ragaszkodás. Ami 

a legdöntőbb az egészben: a változtatás igényének hiánya. 

Ez pedig a gondolatnélküli elfogadásban, tudomásulvétel-

ben, az állandóság túlzott tiszteletében gyökerezik. 

Sajnos, még ma is elég mélyen. Gyakran a friss sze-

mekre, a változtató szándékokra, a fiatal — vagy fiatalos 

gondolkodású — kezdeményezőkre is rá akarják tukmálni 

a „helyi látásmódot". így van ez jól, mit akartok? — mond-

ják. A legbosszantóbb az, amikor sokra képes, tudás és 

rátermettség alapján nagyra hivatott szakemberek is sala-

bakter módjára viselkednek. 

Természetesen gyára, közössége, embere válogatja, hol, 

milyen a reagálás a gyári, munkahelyi vakság elő-

fordulásaira. A beszűkülés, a szemellenzősség, a 

„nem lát tovább az orránál"-féle rövidlátás kétségtelenül 

még mindig elég gyakori. Az új mechanizmus kaptára pe-

dig akkor lesz gazdagabb, ha szorgalmasan hordják az 

egyes sejtekbe a mézet, s nem elégszenek meg az eddigi-

vel A népgazdaságnak ls érdeke, hogy az egyes üzemekben 

mind élőbb legyen a hasznos változtatások igénye. Hogy 

az Igazgatótól a művezetőn át a kétkezi munkásig min-

denkiben eleven legyen az érdeklődés, legyen meg igye-

kezetében, akaratában a javítás, többre törekvés szikrája. 

Nem véletlenül szólunk mostanában sokat s egyre töb-

bet az üzemi demokráciáról. Ez ugyanis a meglátás és ész-

revétetés igényét is jelenti, a maga helyén — éppen a „több 

szem többet lát" igazságánál fogva — kitűnő fegyver a 

gyári vakság ellen. Kitűnő,. de mégnem eléggé hasznosí-

tott. 

A töprengés láncreakciója messzire visz ebben a témá-

ban. Sokféle megnyilvánulását tapasztalhatjuk még. Van, 

aki a forintnál nem lát tovább, vannak vezetők, akik túzo-

kot áldoznának fel egy soványka verébért. Mások azon 

vitatkoznak, hasznosnak mondható-e az az újítás, ame-

lyik a dolgozók egészségvédelmét, balesetvédelmét szol-

gálja, s nem fiadzik közvetlenül nyereséget. Némelyek az 

anyagi ösztönzésben nem disztingválnak kellőképp. Egye-

sek a gyárkapun túlra, a piacra nem figyelnek eléggé, 

görcsösen erőltetik már nem rentábilis termékek előállítá-

sát Mások a tanulástól, tapasztalatgyűjtéstől sajnálják az 

időt, fáradságot aztán szívják a fogukat, ha túl sok lesz 

a „tanulópénz". 

Sok esetben a munkás alig vagy csak igen keveset tud 

arról, hogy az általa végzett műveletek előtt s azt követően 

mi is történik. Nem érzékeli a termelési folyamatot, saját 

munkájának helyét az egészben, ami szintén gátja lehet 

ötletnek, kezdeményezésnek. 

gy-egy dologba beleszokni, az ismeretlentől idegen-
kedni, megfáradni is, megtévedni is emberi dolog. 
Emberi gyöngeségekből táplálkozik a gyári, hivatali, 

munkahelyi vakság is, de ezek a gyöngeségek nem legyőz-
hetetlenek. A recept: a demokratizmus. Mert több szem 
többet lát, több koponyában több neuron munkálkodhat a 
közös célért; együtt kell megnézni, megvilágítani és jobbí-
tani a dolgokat. 

Simái Mihály 

E ' 

sében. 
Hamarosan megtartják a 

lakásszövetkezetek múlt évi 
zárszámadó közgyűlését. 
Helyes lenne, ha az ott el-

_ Pedig éppen elég olyan gázmű 1968. október hó- ^ . ^ S E ^ a T E 
ugy akad, amelyhez a szo- napra tiznapi potfutés cí-
vetkezet közössége és az ál- mén. A szövetkezet 
lam által befeketetett 

talános intézkedéseket, ügy-
. n e m rendet dolgozna ki az épí-

rendelte meg a próbafűtést, tésügyi osztály az ezentúl 
talmas építési összegek vé- a g á z m ű a z o k tóber 15-én nyújTandó segítés módszerei-

segitsegre k e zdett fűtési szezon előtt re. Ez már ma is 1510 la-delme hatósági 

szövetkezet i^ '^ "lakásokhoz próbafűtéseket végzett, ezért kásszövetkezeti tag, s a ké-
szovetkezeti _ lakasokhoz ^ ^ k i f i z e t t e t n i a s z ö v e t- sőbbi sok ezer tag, nem ke-

aránylag előnyős feltetelek- k e z e t t e l A reklamációra vésbé a lakásépítési terv 

kel lehet jutni, s ebből az a „csökkentette" igényét hét zavartalan megvalósításának 

hamis nézet alakul ki már a napra, s újabban négyezer érdeke. 

kivitelezőben: a leendő tu- íorinttal mérsékelte az előb-. K. J. 

Gyorsvonat Makó—Sudapesl között 
A MAV Szegedi Igazgató- majd vonatpótló autóbusz kedő helyi személyvonatoka 

sága — terveivel szemben segítségével Szeged állomás- jövőben 12 kilométerrel rö-
jóval hamarabb — mintegy ra utazott és csak innen foly- videbb úton. Apátfalva állo-
21 millió forint költséggel tathatta útját a fővárosba, más kikerülésével, átszállás 
korszerűsítette a hódmező- Mindez már a múlté — 1969. nélkül, közvetlenül jutnak el 
vásárhely—makói pályát és január 7-től reggel 5 óra 16 Makó nagyállomásra, s kö-
egy 6,7 kilométeres új vona- perckor indul a gyors Ma- rülbelül 30 perc menetidőt 
lat épített A megerősített kóról és ugyanaznap 23 óra is megtakarítanak. De nem-
vágányokon az eddigi 30 he- 29 perckor érkezik vissza, csak a személyforgalmat, ha-
lyett 60 kilométerre nőve- Közben természetesen nincs nem az áruszállítást is ked-
kedhet a szerelvények se- szükség időt rabló átszállás- vezően érinti a szerencsés 
b <A^8első gyorsvonatot - ra- k i t é r ő k r e ~ a z emberek változás: az átépítés előtt 
amely tegnap futott be elő- szinte órákat takaríthatnak egy-egy teherkocsit maxi-
ször Makóra — ünnepélye- meg. A Hódmezővásárhely— mum 14—16 tonnával terhel-
jen fogadták. Az elhangzott Apátfalva—Makó között hettek, most 24—25 tonnára 
d S ° h S T = t t a ^ a pátfalvai átszállással közle- emelkedik a raksúly, 
járt közvetlen gyorsvonatpár 
Makó—Budapest között. Az « 
utas, aki Makóról Budapest- SZERDA, 

r f -K h
V a g L , f - 0 l , n 0 k ^ 1969- JANUÁR 8. 
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