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Üzemben 
az óriás 
turbina 

Az Inotai gázturbinás csucserómű első, 100 megawattos egy-
ségének szerelése befejeződött. A szovjet gyártmányú tur-
bina — amely a generátort ha j t ja — méretében páratlan 
Közép-Európában. A gépóriás a szovjet szerelők gyors és 
lelkiismeretes munkája nyomán rövidesen áramot ad ha-
zánk villamos hálózatába. Képünkön: a próbaüzemelő gáz-

turbina. 

Á tanácsi vállalatok 
„bizonyítványa" 

Milyen a szervezettség? — Megtartani 
a munkaerőt! — Sok az íróasztal 

Milyen egy jó vállalat? a nyomdában, a hangszer- ciós munka, de elfogadni 
Hogy ezt megtudjuk, sok min- gyárban (nagy teljesítményű annál inkább sem szabad, 
dent keli mérlegelni, de a porelszívót szereltek be, szál- mert megváltoztatása éppen 
legfontosabbak talán: az al- lító targoncákkal végzik a az üzem- és munkaszerve-
kalmazott technika, techno- nehéz munkát), az ecset-, zők fontos feladata kell le-
lógia, a dolgozók képzettsé- seprűgyárban (új korszerű gyen. Szerezzenek be iroda-
ge-kulturáltsága, s nem famegmunkáló műhelyt gépeket, ésszerűsítsék a 
utolsósorban a szervezettség., építettek), vagy a városgaz- munkát, amellyel munkaerőt 
Ezeket viszgálta a szegedi dálkodásj vállalatnál, ahol tudnak felszabadítani — ez 
városi tanacs vb munkaügyi bevezették a konténeres volna a fe lada t Az impro-
osztálya 16 vállalatánál, szállítást, gazdaságosabban, duktív csoport növelésének 
mégpedig annak az 1972-ben munkásait megkímélve dol- a j tót se nyissunk, sőt: intéz-
kiadott irányelvnek az goznak. kedésekkel reteszeljük el, 
alapján, amely előírta a Sajnos a vállalatok fejlő- mert kevesebb létszám jól 
vállalatok számára a szer- désévej nőtt az adminisztra- szervezett munkája kihat az 
vezésj program készítését tív létszám is, alig akad egész vállalat munkamorál-
Ezek a programok elkészül- olyan vállalat, amely ala- jára, s a munkások körében 
tek, a műszaki és termelési P°s okkal tudja indokolni, is feltétlen megelégedést vált 
tanácskozásokon ismertették Szinte hiábavaló volt a ta- ki. A korszerűbb adminiszt-
a vállalatok a dolgozóikkal, riács osztályainak beavatko- rációhoz szükséges gépek 
s a véleményezők, hozzá szó- zasa, ugyanis a vállalatok ára megtérül, arról nem is 
lok nem is egy jó' javaslatot, gyakori átszervezése minden beszélve, hogy hovatovább 
ötletet adtak a munkafolya- esetben szaporította az íróasz" a felszabadult munkaerő lesz 
mátok ésszerűsítésére, ame- talokat is. Magyarázat ugyan a munkaerőforrás, 
lyekből néhány a végleges a korszerűtlen adminisztrá- Sz. M. 
tervekbe is bekerül t 

Az üzem. és munkaszer-
vezés az egész vállalat éle-
tét meghatározó feladat, leg-
ideálisabb. ha csoport, s nem 
egy-egy ember végzi. Jelen-
leg a tanácsi vállalatok kö-
zül Szegeden a nyomdánál, 
az élelmiszer-kereskedelmi 
vállalatnál, a sütőipari válla-
latnál, a hangszergyárnál és 
a városgazdálkodási vállalat-
nál működik szervezési cso-
p o r t Általánosítani ncni le-
h e t de a legtöbb tanácsi 
vállalatról kerek-perec el-
mondhatjuk, hogy nincsenek 
képzett és rátermett szerve-
ző szakemberek, s még ilyen 
körülmények között is csak 
kevés vállalat fordul segítsé-
gért tudományos intézetek-
hez. Példa azért akad, hasz-
nos lenne követni; az ipar-
vállalatok közül az ecset- és 
seprűgyár kötött szerződést a 
Könnyűipari Minisztérium 
kutatóintézetével az ecset-
gyártás korszerűsítésére, s 
tervezi a nyomda és a pa-
tyolat. valamint a sütőipari 
vállalat is, hogy az intézet 
segítségét kéri. Az IKV és 
a Vízművek és Fürdő Vál-
lalat is intézettel — az ÉG-
SZI-vel — készítette szerve-
zési terveit. 

A legtöbb tanácsi vállalat-
nál az anyagmo-gatás kor-
szerűsítése a legsürgetőbb, 
a fizikaj munka megkönnyí-
tésére kellene törekedni, a n -
nál is inkább, mert a mun-
kakörülmények javítása más 
területeken eredményes, 
sokhelyütt sikerült. Az e"ed-
mény abban is megmutatko-
zik, hogy csökken a munka-
erő-vándorlás. Az üzem-
korszerűsítések jobb munka-
körülményeket teremtettek 

Matematika, fizika 
A közös érettségi-felvételi 

írásbeli vizsgákról 
Az idén matematikából és 

fizikából közös érettségi-fel-
vételi írásbeli vizsgát szer-
veznek a felsőoktatási intéz-
mények. Azok vesznek részt 
ezen. akik olyan felsőoktatá-
si intézménybe pályáznak, 
ahol az említett tantárgyak 
valamelyikéből, vagy mind-

jén több mint 2400 szakkö-
zépiskolás diák közös vizs-
gáztatására kell felkészülni. 
Ebben az évben közös felvé-
teli vizsgán vesznek részt a 
gépészeti, a villamosipari, a 
mezőgazdasági szakterület 
középiskolái, főiskolái és a 
kereskedelmi s vendéglátó-

kettőből írásbeli vizsgát kell ipari terület középfokú és fel-
tenniük. Azoknak, akik az sőíokú intézményei. 
idén fejezik be középiskolai 
tanulmányaikat, sikeres dol-
gozatuk egyben az érettségi 
vizsga teljesítését is jelenti. 
A közös írásbeli időpontja 
május 28—29. Megfelelő cso-
portosítással és beosztással 
lehetővé teszik, hogy egy pá-
lyázó egy napon csak egy 
tantárgyból ír jon dolgozatot 
A közös vizsgák helyei álta-
lában a megyeszékhelyek és 
azoknak a városoknak az ok-
tatási intézményei, ahol egye-
temek. főiskolák vannak. 
Akik nem a vizsgahelyeken 
laknak, és mindkét napon 
írásbeliznek, az oktatási in-
tézmények kollégiumaiban 
önköltséges szállást kaphat-
nak. 

Közös érettségi-felvételi 
vizsgát szerveznek a szakkö-
zéniskolák és egyes főisko-
lák. Ennek a vizsgaeljárásnak 
az a célja, hogy a szakkö-
zépiskolai diákok szakirányú 
továbbtanulását segítse elő. 
Az előzetes jelentések alap-

Az idén a szóbeli vizsgá-
kon a bizottságokban teljes 
jogú tagként részt vesznek a 
középiskolai szaktanárok is. 
Ezzel a megoldással kölcsö-
nös tapasztalatcserére nyílik 
lehetőség a középiskolai ta-
nárok és az egyetemi okta-
tók között (MTI) 

gozók túlnyomó többsége. * 
Szegeden is ennek meg-

felelően fogtunk hozzá ta-
valy, hogy javítsunk az ará-
nyokon, s most, miután a 

Bukarestben ül ÖSSZE 
a Varsói Szerződés 

honvédelmi bizottsága 
A Varsói Szerződés tagállamainak honvédelmi minisz-

teri bizottsága 1974. február elején Bukarestben tar t ja so-
ron következő ülését. Az ülésen megtárgyalják a Varsói 
Szerződés szervezete katonai szerveinek jelenlegi tevékeny-
ségével kapcsolatos kérdéseket 

A pá rfépítés 
egy éve Szegeden 
Több mint egy esztende- fizikai dolgozók párttaggá A követelmények helyes ta 

je 1972. november 14-15- nevelése az ő személyes egységes értelmezése több 
én a párt Központi Bizott- ügyük is, illetve fontos fel- helyütt ismételt megbeszélé-
sógának ülésén — a X. kong- adat mindenki számára. A seket, tárgyalásokat tett 
resszus határozatainak vég- jó munka azon is lemérhe- szükségessé, a rossz előké-
rehajtását vizsgálva —meg- tő, hogy a fizikai dolgozók szítés, illetve javaslat miatt 
állapították: annak ellené- arányának javítása közben a mégis el kellett a városi 
re, hogy az MSZMP-be föl- legkiválóbb értelmiségiek párt-végrehajtobizottsag-
ve'tt tényleges munkások közül is sokan bejuthattak nak utasítania 51 tagfelvé-
száma nőtt, arányuk a tag- pártunkba. A pártszerveze- teli kérelmet. Hiba, hogy 27 
Ságon belül, sőt a fölvéte- tek jobban figyelembe vet- különböző ipari, 15 kisipa-
lek között is csökkent. A ték a szocialista brigádok- ri szövetkezetben és 26 ke-
nyugtalanító jelenséget ele- ban, a tömegszervezetekben, reskedelmi pártszervezetben 
mezve rámutattak az okok- a tanácsokban, a munkásőr- teljesen elhanyagolták a 
ra, majd megfelelő hatá- ségben végzett társadalmi pártépítést, vagyis tavaly 
rozat született a helyzet munkát, vagyis különös gon- nem vettek föl ú j parttago-
megváltoztatása végett. An- dot fordítottak arra, hogy a k a t Szegeden — természe-
nak a kongresszusi elvnek belépni szándékozókkal tesen — a nagy munkáslét-
kellett mindenütt érvényt szemben magasabbra emel- számú üzemekben meni 
szerezni, hogy a pártépítés- jék a mércét. Arról tehát legjobban ez a munka; a 
ben ne a számszerűség do- szó sem lehetett, hogy a Kenderfonó és Szövőipari 
mináljon, hanem javuljon a munkásarány javítására te- Vállalatnál 37, a textilmű-
minőség, s a fölvételekben kintettel valamiféle enged- vekben 25, a ruhagyárban Í6 
jobban tükröződjék egy-egy ményeket tegyenek és a ú j taggal erősítették a kom-
vállalatnál a kétkezi dol- munkásjelentkezőket úgy- munista pártot. E három 

szólván válogatás nélkül vállalatnál, illetve gyárban 
fölvegyék. azonban — mivel nagyobb-

* részt nőket foglalkoztatnak 
Nagyon lényeges, hogy az — több munkasasszonyt ée 

első hónapok bizonytalanko- -leányt is fölvehettek vol-
dásai után fokozódott a fe- na. Semmiképpen sem kielé-

fölmérés eredményei birto- lelősségvállalás: a pártveze- gítő a pártépítés a paprika-
kunkban vannak, túlzás nél- tőségek által javasolt sze- feldolgozó vállalatnál, a tö-
kül megállapíthatjuk: ez a mélyeket a taggyűlések is nalfeldolgozóban, az autó-
munka teljes sikerrel járt. rendszerint elfogadták, a v á - javító vállalatnál, vagy a 
A városi párt-végrehajtóbi- rosi párt-végrehajtóbizottság pincegazdaságban — ezeken 
zottság legutóbbi ülésén pedig megerősítette ezeket a helyeken ugyanis egyálta-
jegyzőkönyvben rögzíthet- a fölvételeket. Több taggyű- Ián nem törődtek a Központi 
ték: bár eleinte a kommu- lésen szóvá tették az a ján- Bizottság határozatánakvég-
nisták közül többen aggá- lók tényleges és fokozottabb rehajtásávaL 
lyoskodtak amiatt, hogy bi- felelősségét, ugvanis néha é 
zonyos, főleg alkalmazotta- még mindig előfordul, hogy Rendkívül, fontos, hogy 
kat foglalkoztató munkahe- az ajánló elvtárs pártfogolt- ebben az évben tovább foly-
lyeken vissza kellett fognia jának fölvételével befeje- tassuk azt, amit eddig álta-
tagfelvételi tevékenységet, zettnek véli a dolgát, azaz Iában jól csináltunk, s m i a -
végül maradéktalanul telje- később már nem kiséri Ű- denütt rendszeressé, terv-
sítettük a Központi Bizott- gyelemmel az illető párton szerűvé váljék a munkás-
ság és a megyei pártbizott- belüli fejlődését, munkaszor- arány javítására irányuló 
ság határozatait. Jóllehet, az ealmát, egész tevékenységét, pártépítő tevékenység. Egé-
alapszervezetekben eleinte örvendetes, hogy egyre több szen nyilvánvaló, a mim-
elég vontatottan haladt a pártszervezetben felismerték kások legjobbjainak a pár t 
munka, s emiatt 1973 első az ilyen formális „hozzáál- iránti állandó érdeklődése 
hónapjaiban alig vettünk lós" tarthatatlanságát, s attól függ, lá t ják-e ott ér-
föl ú j tágokat a pártba, az hangsúlyozták, ehelyett tény- vényesülni a raunkásszemlé-
év második felében sikerült leges felelősségvállalásra van letet és munkáspolitikát. 
Szegeden meggyorsítani a szükség. Ezenkívül ma már Nyilvánvaló: a Központi Bi-
határozatnak megfelelő párt- minden párttagnak jelent- zottság 1972. november 14— 
építést. Ma számszerűleg is, kező munkástól, vagy értei- 15-i határozatát úgy h a j t -
és minőségileg is elégedet- miségitől megkövetelik, hogy hat juk jól végre ebben aa 

ne csak egyetértsen a párt esztendőben is, ha a kiváló 
elveivel és gyakorlatával, munkások mellett az értel-
hanem végeredményben azo- miségiek legjobbjaira is gca-
nosuljon ezekkel: politikai- dóinak a szegedi párt&zer-
lag is megfelelően kénezze vezetek, tehát az ő felvétó-
magát állandóan, kommu- lükkel is erősítik kommu-
nistához méltóan éljen, tart- nista pá r tunka t Ezenkívül 
sa meg a szervezeti rendet a munkásfiatalok és a nők 
és fegyelmet, vegyen akti- arányát szintén tovább kell 

szönhető, hogy a nártszerve- van részt a párt politikájá- javítanunk, elsősorban a po-
zetek általában jól elvégez- nak megvalósításában. litikai nevelőmunka íoko-
ték a rá juk háruló tenniva- Talán nem árt megemlfte- zásával, de jó személyes kap-
lókat Sikerült megértetniük ni, hogy a sikeres pártépí- csolatok és eszmecserék r é -
a kommunistákkal, hogy a téssel zökkenők is jártak, vén is. 

Munkaidő-csökk entés 
a belkereskedelemben 

Bevezetés Budapesten április 1-től, vidéken július Mlf 
A Minisztertanács felha- tartozó állami vállalatoknál, dolgoztak ki, így a zavarta-

talmazása alapján a belke- szövetkezeteknél és szerve- lan bevezetés lehetőséged lé-
reskedelmi miniszter és a iknél, valamint a nem az nyegében adottak, 
munkáügyi miniszter együt- ágazathoz sorolt vállalatok Az intézkedés bevezetéeé-
tes rendeletet adott ki a kereskedelmi egységeiben — nek alapvető követelményei: 
belkereskedelmi dolgozók Budapesten április 1-tól, vi- a lakosság ellátása, a vásár-
munkaidejének csökkentésé- déken július 1-től — vezet- lás körülményei nem romol-
ről. A rendelet végrehajtá- hetik be a csökkentett, 44 hatnak, a kereskedelmi doí-
sával kapcsolatos intézke- órás munkadidőt, amennyi- gozók munkaidejét tényle-
desékről, tennivalókról dr. ben a rendeletben meghatá- gesen csökkenteni kell, a 
Sághy Vilmos belkereske- rozott feltételeket megte- kieső munkaidőalapot első-
delmi minisztériumi állam- remtették, és az illetékes ta- sorban vállalati erőforrások 
titkár hétfőn tájékoztatót nács szakigazgatási szerve felhasználásával alapvétőé* 
tartott a minisztériumban. hozzájárult. Nem vonatkozik önerőből kell pótolni, s a 

A rendelet szerint — a a rendelet a mezőgazdasági munkaidő rövidítése miatt s 
belkereskedelmi ágazathoz szövetkezetek és a szövetke- dolgozók keresete nem csök-

zeti társulások alkalmazót- kenhet. A tájékoztatón el-
taira, a gyógyszerkereskede- mondották, hogy a munka-
lem dolgozóira, a vendéglá- idő-csökkentés folyamatos 
tóiparban dolgozó zenészek- bevezetésétől a nyomasztó 
re, előadóművészekre, s — munkaerőgondok enyhülését 
természetesen — a heti 44 várják. Egyebek között ép-
órában vagy annál rövidebb pen a kedvezőtlen munka-
munkaidővel foglalkoztatot- idő, a munkabeosztás miatt 
t akra a kereskedelemben — a lét-

Az intézkedés mintegy 400 szám 65 százaléka nő — a 
ezer kereskedelmi dolgozóra dolgozók fele évenként ki-
vonatkozik, s a vásárlók cserélődött Ez a fővárosban, 
millióit érinti. Ezért a ren- elsősorban az élelmiszer-
delet végrehajtása bonyolul- kereskedelemben már szinte 
tabb, mint az iparban. A az ellátást veszélyeztette. Az 
kereskedelemben már évek intézkedés egycsapásra ter-
óta foglalkoznak a munka- mészetesen nem változtat a 
idő-csökkentés előkészítésé- helyzeten, de kedvezőbbé te-
véi, különféle elő terveket szi a munkafeltételeket 

tek lehetünk azzal, amit 
csináltunk, hiszen a 311 ú j 
párttag közül 75 százalék a 
kétkezi dolgozók, 38,6 száza-
lék pedig a nők aránya. A 
18—26 éves fiatalok 47,2 szá-
zalékot képviselnek. 

Az eredményes munka 
mindenekelőtt annak kö-

I 


