
Szovjet küldöttség érkezik 
Magya ro r szagra 

H a t t a g ú d e l e g á c i ó látogat S z e g e d r e 

Hazánk felszabadulása 20. delegációt A. J. Jakovlev 
évfordulója a lkalmából áp- altábornagy, a Hadiakadémia 
rilis l-én a Magyar—Szov- tanszékvezetője vezeti, tag-
jet Baráti Társaság meghí- jai : F. Sz. Kolcsuk nyugal-
vására népes szovjet kül- mázott vezérőrnagy, Sz. V. 
döttség crkezik Magyaror- Fedotov ezredes, a Szovjet-
szágra. A küldöttség tagjai unió Hőse, a ' Szovjetunió 
olyan szovjet katonák — Honvédelmi Minisztériuma 
köztük számos tábornok és levéltárának parncsnokhe-
magas rangú tiszt, volt par- lyettese, V. M. Oluskov al-
tlzán —. akik részt veitek ezredes, P. I. Kopilov tar-
ét hazánk felszabadításáért 

talékos szazados, a Szovjet-
unió Hőse, kereskedelmi 

felügyelő és A. V. Kijalvin 
tartalékos szakaszvezető, a 

Vörös Szomorvo Gyár sze-

relője. A vendégek részt-

vesznek felszabadulási ün-

nepségeinken, és ismerked-

nek Csongrád megye. Sze-

ged életével. 

Moszkvába utazott 
az MSZBT küldöttsége 

r»fvott harcokban és olya-
nok, akiknek hozzátartozóik 
a felszabadító harcok során 
hősi halált haltak és Ma-
gyarországon vannak elte-
metve. A szovjet vendégek 
egy hétig tartózkodnak ha-
zánkban, ez idő alatt részt Hétfőn Révész Gézának, döttséget a Ferihegyi repü-
vesznek a budapesti és a az M S Z M P Központi Bi- lőtéren Kristóf István, a z 

megyei felszabadulási ün- zottsága tagjának vezetésé- MSZBT tőtitkára, valamint 
nepségeken, ellátogatnak az vei elutazott Moszkvába a a Külügyminisztérium és az 
egykori harcok színhelyére. Magyar—Szovjet Baráti Tár- MSZBT több munkatársa 

A szovjet küldöttség egy saság öttagú küldöttsége, búcsúztatta. Ott volt V. A. 
csoportja Csongrád megyébe, amely részt vesz a hazánk 
Szegedre is ellátogat. A ter- felszabadulásának 20. év-
vek szerint csütörtökön este fordulója a lkalmából rende-
hattagú delegáció érkezik. A zendő ünnepségeken. A kül-

Guszev, a budapesti 

jet 4 nagykövetség 

csosa. (MTI) 

szov-

taná-

Jobb tauflba, 

nagyobb nyereség 

A Kohó- és Gépipar az 

elózó évinél jobban dolgo-

zott. Ennek megfelelően a 

nyereségrészesedés is na-

gyobb a tavalyinál: 10,2 

napi átlagos keresetnek 

megfelelő összeg, szemben 

az előző évi 225 mil l ió fo-

rinttal és a 8,8 napos kere-

seti átlaggal. A javulás el-

sősorban a kohászati üze-

mek érdeme, ezen belül is 

a vaskohászati igazgatóság-

hoz tartozó vállalatoké, ahol 

a tavalyi hat nap helyett az 

idén tizennégy napi átlag-

keresetnek megfelelő nyere-

ségrészesedést osztanak. A 

gépgyártó üzemek 9,4-ről 

csupán 9,5-re emelkedett a 

nyeresegrészesedés átlaga. 

A kommunisták 
példamutatása 

f e l s z a b a d u l á s u n k 20. év-

* fordulójára készülünk. 
többet vál la lnák. Fut ja ere-
jükből , hogy szép tettekre 

J ó érzés végigtekinteni a serkentsenek. Felszabadulá-
megtett úton és számbaveruu sunk húsz esztendeje tele 

az eredményeket. De egy pil- van a példák sokaságá-
lanatra sem pihenhetünK val, miként kezdeményez-
meg a babérokon, hiszen to- tek és hogyan szerveztek 
vábbi nagy munka vár ránk. meg a kommunisták bátor, 
Kuta tnunk kell az erőforrá- olykor hihetetlennek tetsző 
sokat, hogy segítségükkel az vállalkozásokat is. Célokat 
eddiginél még jobban sz n- villantottak iel az emberek 

vonalasabban valósíthassuk százezrei előtt. A példák so-

meg feladatainkat. Az erő-
források kutatása közben 
nem feledkezhetünk meg a 
sokszor kipróbált és mindig 
eredményesen ható erőről: a 
kommunisták példamutatá-
sáról. 

A kommunistáknak örö-
m ü k mellett van gondjuk, 
bajuk is, m in t másnak. Le-
foglalják a munkáva l iáró 

tennivalók, a család ügyes-
bajos dolgai. Pihenni-k es 
szórakozniuk éppen úgy kell. 
m in t másnak. Reá juk mégis 
az a jellemző, hogy nem 
elégszenek meg a maguk 
dolgainak intézésével. Töb-
bet követelnek önmaguktól, 

ínnepélyesen fogadták Szegeden 
a felszabadulási váltót 

A hálastaféta szerdán indul tovább 
a szovjet batár fe lé 

II munkaügyi döntőbizottságok 
működése 

Interjú Bagaméri Lajossal, 

« Területi Munkaügyi Döntőbizottság elnökével 

(L iebmann felv.) 

A szegedi járási, a makói és a makói járási úttörő-
csapatok és KISZ-szervezet ek szalagjai mellé felkerül-

tek a szegediek is 

A szegedi járás, Makó és kifaragott botokra. Gábor 
a makói járás felszabadu- Gabriella, a Ságvári gimná-
lási hálastafétája tegnap, z ium tanulója elmondta Lő-
vasárnap délelőtt Szegedre rincz Pá l Boldog if júság el-
érkezett. A Széchenyi téren, m ű versét, s a munkásőr-
a tanácsháza előtt fogadta zenekar eljátszotta a DIVSZ-
a hét útvonalon befutó vál- indulót. 

tókat a szegedi ifjúság, Az ünnepség befejezése-
akiknek körében megjelent képpen a kopjafákat elhe-
Szabó János, a Kommunista lyezték a Széchenyi téri 
Ifjúsági Szövetség Központi szovjet hősi emlékművek-
Bizottságának titkára és dr. nél, ahol napközben az út-
Földi Gábor, a K ISZ Sze- török és a KISZ-isták, éj-
ged városi bizottságának tit- szaka a néphadsereg ka to-
kára. ná i á l lnak díszőrséget a sta-

A munkásőrség zenékara f é t a továbbindulásáig, szer-
már fél 11-töl kezdve pat- dán déli 12 óráig, 
togó ritmusú indulókat ját-
szott, ma jd néhány perccel 
11 óra után, amikor az utol-
só staféta is megérkezett, 
felhangzott a magyar és a 
szovjet himnusz, megkezdő-
dött az ünnepség. Először 
Nóvák Zoltán, a Radnót i 
g imnázium tanulója elsza-
valta Makszim Rilszkij Dal 
a békéről című versét. Azu-
tán dr. Földi Gábor rövid 
beszédben méltatta hazánk 
felszabadulásának történelmi 
jelentőségét. Hangsúlyozta, 
hogy a magyar ifjúság mély 
há lá jának kifejezése a fel-
szabadulási csillagstaféta is, 
meíy Csongrád megye és 
Szeged if júságának üdvözle-
tét az egész magyar ifjú-
ság üdvözletével együtt jut-
tatja el a hős lenini Kom-
szomolnak. 

Ezt követően a felsorako-
zott kopjafavivőkhöz léptek 
Szeged valamennyi általá-
nos iskolája úttörőcsapatá-
nak. a középiskolák, felső-
fokú tanintézetek, az intéz-
mények és az üzemek 
KISZ-szervezetének képvise-
lői s rákötötték hímzett sza-
lagjaikat a díszesen, szépen 

A Munka Törvénykönyvé-
nek módosított rendelkezései 
értelmében a dolgozók és a 
vállalat között előforduló 
munkaügyi vitákban az ed-
dig működő egyeztető bi-
zottságok helyett ezentúl 
munkaügyi döntőbizottságok 
járnak el. E bizottságokat 
most kell létrehozni az üze-
mekben, a vállalatoknál. A 
döntőbizottságok ál landó el-
nökét és elnökhelyettesét a 
szakszervezeti bizottságok-
nak és a vállalatok igazga-
tóinak együttes javaslata 
á lapján a Területi Munka-
ügyi Döntőbizottság elnöke 
bízza meg. A munkaügyi mi-
niszter a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsántik, vala-
mint a Csongrád megyei ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak együttes javaslata alap-
ján — a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsával egyetér-
tésben — a napokban ne-
vezte ki a megyében mű-
ködő Területi Munkaügyi 
Döntőbizottság elnökévé Ba-
gaméri Lajost, a megszűnt 
egyeztető bizottság volt el-
nökét. Mivel a munkaügyi 
kérdések iránt nagy az ér-
deklődés, megkértük Baga-
méri elvtársat, tájékoztassa 
olvasóinkat a döntőbizottsá-
gok működéséről. 

Elsőfokú döntőbírók 

— M i a különbség az 
egyeztető bizottságok és a 
munkaügyi döntőbizottságok 
között? 

benálló felek között, s ha ez 

nem sikerült, rendszerint 

szavazategyenlőséggel fel-

sőbb fórumra hárították a 

döntést. A munkaügyi dön-

tőbizottságoknak csak há-

rom tagja van, tehát nem 

jöhet létre szavazategyenlő-

ség. 

— Miként gyorsítják meg 

a munkaügyi viták elintézé-

sét a döntőbizottságok? 

— A megváltozott szerve-

zeti keret és a nagyobb ha-

táskör lehetővé teszi, hogy 

a szó szoros értelmében el-

sőfokú döntőbírói legyenek 

a vitás munkaügyi kérdé-

seknek. Hatáskörük kiterjed 

olyan ügyekre is, melyek ed-

dig vagy egyáltalán, vagy 

nem kizárólagosan tartoztak 

az egyeztető bizottságokra, 

hanem már első fokon is a 

bírósághoz kerülnek. 

— Jelentős az a változás 
is, hogy míg az egyeztető bi-
zottság tagjai az egymást 
követő üléseken váltakozva 
elnököltek, addig a munka-
ügyi döntőbizottságnak ál-
landó elnöke van. M ind az 
elnök, mind a bizottság tag-
jai a szakszervezeti tisztség-
viselőket megillető védelem-
ben részesülnek, sőt az el-
nököt csak a Területi Mun-
kaügyi Döntőbizottság hoz-
zájárulásával lehet áthelyez-
ni, illetve elbocsátani. 

ke l f bocsátaniuk adminiszt-
rátort is, aki el látja a dön-
tőbizottságok ügyvitelét. A 
munkaügyi döntőbizottság — 
ha helyt ad a dolgozó pana-
szának — kötelezheti a vál-
lalatot az igazolt költségek 
megtérítésére, az eljárás 
miat t kiesett kereset kifize-
tésére. A tanúk költségeit 
ugyancsak a vál lalat fedezi. 

— Hogyan halad- a mun-
kaügyi döntőbizottságok 
megalakítása Szegeden és a 
megyében? 

— Miután a szakszerve-
zeti választások Szegeden és 
a megyében is jobbára befe-
jeződtek, az ú jonnan megvá-
lasztott szakszervezeti bi-
zottságok — a gazdasági ve-
zetőkkel együttműködve — 
Szegeden eddig 36, a megyé-
ben pedig 68 munkaügyi 
döntőbizottsági elnök és el-
nökhelyettes megbízására 
tettek javaslatot. A megbízó-
leveleket április első felé-
ben adjuk át számukra. 
Azok a gazdasági vezetők éa 
szakszervezeti bizottságok, 
melyek javaslatukat még 
nem tették meg, haladékta-
lanul pótolják, hogy a dön-
tőbizottságok mielőbb meg-
kezdhessék működésüket. 

Szervezett oktatás 

— Hogyan old ják meg a 
munkaügyi döntőbizottság 
tagjainak oktatását? • 

— A 103/1965. Mű. M. szá-
mú utasítás rendelkezik az 
oktatásról is. A szakszerve-

. . „ , _ „ - . , . . . , zeti szervek a munkaügyi 
— Az egyeztető bizottsa- Csupán három klvetel döntőbizottságok tagjait tájé-

gok, min t ismeretes, gyakran 
eleve arra szorítkoztak, hogy 
valamiféle megegyezést hoz-
zanak létre a vitában szem-

Mérlegzáró közgyűlések 
A hét végién az Elektromus Ktsz közgyűlésén, melyet 

a K I SZÖV klubjában rendeztek meg, az M S Z M P Szeged 
városi bizottságának képviseletében Lacsán Mihály, a 
pártbizottság tagja jeleint meg. A vezeiőség beszámolóját 
dr. Tukarcsi László elnök ismertette a tagsággal. 

Az elektromosok munká j ának legnagyobb hiányos-
sága az volt az e lmúl t esztendőben, hogy hanyagolták 
a szolgáltatásokat. Ezért az idén a Lenin kortan — az 
Express Bistró közelében — ú j üzletet nyitnak, ahol a 
rádiók, televíziók és háztartási gépek garanciális és fizető 
javítását végzik majd. Ezzel a G E L K A munká já t is je-
lentős mértékben tehermeri tesi tik. 

A Fodrász Szövetkezet vasárnap. 28-án a Hungáriában 
rendezett közgyűlést, melyen Kincses András, az M S Z M P 
Szeged váróé bizottságának tagja is részt vett. A megye 
öt városéban — Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen, Csong-
rádon és Makón — valamint öt községben — Dorozs-
mán, Algyön, Szőregen, Deszken és Földeákon — mű-
ködő szövetkezet munká járó l Horga György elnök szá-
molt be. 

A tavaly egyesült ktsz 61 üzletet tart fenn a megyé-
ben, s már az első évben igyekezett kihasználni ennek 
előnyeit. Több üzletet is nyitottak: kettőt Makón, egyet-
egyet Csongrádon és Földeákon. Az idén Szegeden, a 
Szilléri sugárúton nyílik ú j fodrászat, a Takaréktár ut-
cai, az Ápril is 4. út ján levő, az Aradi vértanúk téri ás 
a József Atti la sugárúti helyiségeket pedig felúj ít ják. 

— A munkaügyi vi táknak 
az eddiginél gyorsabb és 
egyszerűbb intézését segíti 
elő a jogorvoslati fórumok 
számának csökkenése is. Fel- M - _ 
lebbezéssel általában a Te- Szakszervezetek Megyei Ta-
rületi Munkaügyi Bizottság- nácsával közösen oktatási 

koztatókra h ív ják össze, ahol 
ismertetik velük a Munka 
Törvénykönyvének módosí-
tásait, illetve a végrehajtási 
utasítás rendelkezéseit. A 

hoz kell fordulni. Ez alól 
csupán három eset képez ki-
vételt: a kereskedelmi és 
raktári dolgozók leltárhiá-
nya, a dolgozók életének, 
egészségének, testi épségé-
nek megsértése által okozott 
kár, valamint a bűncselek-
ménnyel okozott kár. Ezek-
ben az ügyekben másodfo-
kon a járásbíróság dönt. Fel-
lebbezni tehát, csak egy 
helyre lehet ahol az ügy 
jogerős döntéssel zárul le. 

Máris megkezdik 
a munkát 

— Milyen feladataik van-
nak a gazdasági vezetőknek 
a munkaügyi döntőbizottsá-
gok működésével kapcsolat-
ban? 

— A gazdasági vezetőknek 
helyiséget és gépírót kell 
rendelkezésükre bocsátaniuk. 
Gondoskodniuk kell a papír, 
az írószer, a bélyegző beszer-
zéséről, a postaköltségek fe-
dezéséről, a hivatalos lapok 
előfizetéséről. Rendelkezésre 

ütemtervet készítettünk ipar-

áganként. Ennek alapján a 

megyeben már eddig közel 

1200 fő vett részt a tájékoz-

tatáson. Ezeket a tájékozta-

tókat június 30-ig szeret-

nénk befejezni. 

— Az SZMT kéthetes bent-

lakásos oktatást is szerve-

zett, melyen a szakszervezeti 

vezetők és a munkaügyi dön-

tőbizottságok elnökei és tag-

jai vesznek részt. A gazda-

sági vezetők kísérjék figye-

lemmel az oktatásokat, biz-

tosítsák. hogy a meghívot-

tak részt vehessenek rajtuk. 

— Végezetül elmondha-

tom, hogy a munkaügyi vi-

ták intézését szabályozó ű j 

rendelkezések az eddiginél 

nagyobb lehetőséget adnak a 

dolgozók panaszainak gyors, 

pontos felülvizsgálatára és 

elintézésére. 

kaságát lehetne elmondani, 
hogyan fordították a re-
ménytelenséget bizakodássá 
hogyan teremtettek forró 
hangulatot egy-egy sorsdön-
tőén fontos tett végrehajtá-
sahoz. 

Mindenkor szükség van a 

kommunisták kezdeménye-

zésére, jövőbe- vetett hitére, 

optimizmusára. Manapság 

nagy feladatok á l lnak előt-

tünk. 'És a nagy tettek gyaK-

ran megijesztik a kishitűeket 

S akad még most, a felsza-

badulás huszadik esztende-

jében is jónéhány olyan em-

ber, aki időnként megtorpan. 

Aki kelleténél sötétebben 

látja, felnagyítja gondjain-

kat és csüggedten latolgatja 

a jövő lehetőségeit. Többsé-

gükben jószándékú, tenni 

akaró emberek ezek, de 

minthogy az ember ereje vé-

ges, kifáradtak, elkoptak 

munka közben, s a kimerül? 

emberen könnyen úrrá lesz 

a reménytelenség. Pedig 

ezek a bizonytalankodók 

sem szeretik a bizonytalan-

ságot és nagyon hálásak 

azolcnak, akik segítenek élet-

kedvük felszításában, visz-

szaadják tetterejüket. S a 

kommunistákban, akiket szi-

lárd meggyőződés hat át, 

mind ig van annyi tartalék-

erő, hogy a pil lanatnyilag 

megtorpanókat bátorítsa!-, 

helyesen élni és cselekedni. 

ersze akadnák még rossz 

szándékú zavarkeltŐK, 

vészmadarak, gyökértelen ül 

köztünk élő előkelő idegenen, 

akik irigyek eredményeinkre 

és kárörömmel figyelik gond-

jainkat, erőfeszítéseinket. A 

kommunistának á l landóan 

vitára készen kell ál lnia, so-

ha nem lehet passzív űzemlé-

lője az életnek, tétlen hall-

gatója a különféle vélekedé-

seknek. Egy pil lanatra sem 

érezheti magát a „szolgála-

ton kívül i forradalmár" ké-

nyelmes helyzetében. Lép-

ten-nyomon bele keli avat-

koznia világa formálásába: 

szilárd elviségből, igazunk 

mellett való harcos kiállás-

ból is példát kell mutatnia. 

S a jószándékú emberek 

előtt nagyon rokonszenves 

az ilyen magatartás, sőt, 

csakis az ilyen rokonszenved. 

A mi társadalmunk embere 

hozzászokott a kommunisták 

példamutatásához. S vár ja 

ezt most ugyancsak, amikor 

ú jabb nagy tettek előtt ál-

lunk. Elvárja a kezdeménye-

zést. a célok világos meg-

mutatását. Szükség van er-

re, hiszen n szocializmus 

felnőtt, korú építőihez mél tó 

rendet és fegyelmei akarunk 

teremteni minden munkate-

rületen. Az eddiginél gazda-

ságosabban. jobb minőséget 

produkálva, gyorsabb ütem-

ben akarunk dolgozni Ha le-

het, most még nagyobb szük-

ség van a példamutatásra, 

a biztatásra, min t eddig Hi-

szen a követelmények bo-

nyolultabbak, ma már csak 

magas fokú szervezettséggel, 

színvonalas tudás és képzett-

ség birtokában boldogulha-

tunk. 

$ a j ó példát a jövőben 
is a kommunistáknak 

kell szolgál tatniok. Népünk 

tapasztalatai alapján meg-

győződött róla, hogy az a j ó 

út, amelyet a kommunisták 

mutatnak neki. 

Kékesdi Gyula 
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