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Ülésezik a Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Pénteken reggel az ÉDOSZ 

székházában megkezdődött a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsának ülése. A napi-
renden az idei tervteljesí-
tés tapasztalatainak és a 
szakszervezetek ezzel kap-
csolatos további feladatai-
nak megtárgyalása volt. 

Beckl Sándor, a SZOT tit-
kára az előterjesztett beszá-
molóban megállapította, hogy 
termelési tervét a miniszté-
riumi ipar túlteljesítette. Az 
előző éveknél gyorsabb üte-
met sikerült elérni a terme-
lékenység növekedésében. 

Az iparban a tervezett 
arányban csökkentek a ter-
melési költségek, 

a közlekedés, valamint a ke-
reskedelem ágazatai eleget 
tettek feladataiknak. 

A felszabadulási verseny 
eredményeiről szólva kije-
lentette, hogy a tömegakti-
vitás valóságos, létező erő, 
de eredményességét, a ter-
melés folyamatosságát nagy-
mértékben akadályozza he-
lyenként a szervezetlenség, 
az anyag- és munkaerőhiány. 
A gazdasági vezetők és kü-
lönösen a szakszervezetek 
nem találták még meg azo-
kat a módszereket, amelyek-
kei a tömegek aktivitását 
összetettebb, bonyolultabb 
feladatok megoldására le-
hetne irányítani és felhasz-
nálni. 

A gazdasági vezetők egy 
része a gazdasági mecha-
nizmus reformjától várja 
saját feladatainak megol-
dását. 

Mások viszont a termelés 
szervezetlenségéért, az anyag-
ellátási és kooperációs hibá-
kért, a rossz minőségű ter-
mékekért és a műszaki fej-
lesztési intézkedések elma-
radásáért másokra próbál-
ják hárítani a felelősséget. 

Bírálta Beckl Sándor a 
népgazdasági érdekeket hát-
térbe szorító szemléletet és 
gyakorlatot, beszélt a szak-
szervezeti vezető szervek 
munkájáról és megállapítot-
ta, hogy a normák felülvizs-
gálata és rendezése zökkenő-
mentesebb, megalapozottabb 
volt a korábbiaknál. A dol-
gozók általában nem elle-

nezték a normák rendezé-
sét, de 

jogos elégedetlenségüket 
váltja ki, hogy nem min-
denütt biztosítják az új 
normák teljesítésének fel-
tételeit, 

s ezért több helyen csökken 
a kereset. 

A Munka Törvénykönyvé-
nek módosításával kapcso-
latban hangsúlyozta a SZOT 
titkára, hogy e módosításo-
kat kezdetben félreértették, 
sőt helyenként tudatosan 
félre is magyarázták. A mó-
dosítás több, kedvező hatá-
sa már eddig is tapasztal-
ható, a jogszabályokat több 
helyen kizárólag adminiszt-
ratív módszerekkel alkal-
mazzák, s helyenként hát-
térbe szorul a meggyőzés, a 
nevelő munka. 

A feladatokat illetően a 
SZOT titkára tolmácsolta az 
elnökségnek azt a javaslatát, 
hogy a tanácsülés ne hoz-
zon újabb határozatot. 

A decemberi plénum és a 
mai vita alapján a köz-
ponti vezetőségektől egé-
szen az üzemi szervekig 
mindenki a maga terüle-
tén határozza meg a te-
endőket 

Ezen belül következetesen 
segíteni kell, hogy a Köz-
ponti Bizottság decemberi 
határozatát mindenütt he-
lyesen értelmezzék és végre 
is hajtjsák. A szakszervezeti 
szervek rendszeresen segít-
sék és ellenőrizzék a dolgo-
zókat érintő intézkedések 
megvalósítását. Ide tartozik 
a folyamatos normarende-
zés, a megtakarított bérek 
szabályszerű felhasználása 
és a munkafegyelem meg-
szilárdítása. 

— Jobban kell ismerni a 
dolgozók véleményét és 
ezeknek bátran kell han-
got adni 

— fejezte be beszámolóját 
Beckl Sándor, a SZOT tit-
kára. 

A beszámolót követő vitá-
ban felszólalt Veres József 
munkaügyi miniszter, aki 
egyebek között megállapí-
totta, hogy 

máris jelentkeznek az új 
munkaügyi rendelkezés 
előnyös következményed: 

nőtt a termelékenység, ja-
vult a létszámgazdálkodás 
és a munkafegyelem. Ezek — 
tette hozzá — kezdeti ered-
mények, amelyeket a jövő-
ben tovább kell fejleszteni. 

Gál László, a SZOT titká-
ra a társadalombiztosítás 
helyzetéről tartott beszámo-
lót. 

A vita ma reggel folyta^ 
tódik. 

Jobban kell ismerni 
a dolgosok véleményét Sitefanopulosz 

az új görög 
miniszterelnök 
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Új oktatási formák 
az iskolákban 

A Biztonsági Tanács pén-
teken — magyar idő szerint 
16 órakor — ismét üsszeült 
India és Pakisztán viszályá-
nak megtárgyalására. 

A Biztonsági Tanács ülé-
sének elején U Thant ENSZ-
főtitkár beszámolt az indiai 
—pakisztáni viszály legújabb 
fejleményeiről, majd pedig 

öt pontból álló programot 
terjesztett a Biztonsági Ta-
nács tagjai elé 

jóváhagyás végett. 
U Thant javasolta, hogy a 

Biztonsági Tanács utasítsa 
Indiát és Pakisztánt, 

adjanak ki tűzszünet! pa-
rancsot 

a harcban álló haderőknek. 
Erre a Biztonsági Tanács-
nak az ENSZ-alapokmány 40. 
cikkelyének értelmében joga 
van és amennyiben az érde-
kelt kormányok az utasítás-
nak nem tesznek eleget, ma-
gatartásukat a 39. cikkely 
értelmében békeszegőnek le-
het tekinteni. 

A főtitkár második javas-
lata az volt, hogy a Bizton-
sági Tanács vegye fontolóra, 

milyen segítséget adhat 
az indiai—pakisztáni tűzszü-
net biztosítására. 

Harmadik indítványában 
U Thant emlékeztet rá, hogy 
a BT előző határozatában 

felszólította Indiát és Pa-
kisztánt, hogy azonnal 

vonják vissza fegyveres 
erőiket 

korábbi állásaikba, amelyek-
ben a harcok megkezdése 
előtt tartózkodtak. Az ENSZ 
e határozat megvalósulását 
segítse elő — mondotta a 
főtitkár. 

A negyedik, igen lényeges 
indítvány azt kéri, hogy 
Ajub Khán pakisztáni elnök 
és Sasztri indiai miniszter-
elnök a lehető 

legrövidebb időn belül ta-
lálkozzék 

a jelenlegi helyzet megvita-
tására és a vitás problémák 
rendezésére. 

Végül a főtitkár ötödik in-
dítványa az volt, hogy In-
dia és Pakisztán 

vegye igénybe az ő szol-
gálatait 

is a tárgyalásokon. 
Az ülésen felszólaló Chag-

la indiai tájékoztatásügyi 
miniszter a kirobbant ellen-
ségeskedésekért Pakisztánra 
hárított minden felelősséget. 
Kijelentette, hogy India bé-
keszerető ország, önvédelmi 
harcot folytat, ezért a Biz-
tonsági Tanácsnak Pakisz-
tánt kell agresszorként meg-
bélyegezni — mondotta. 

A Biztonsági Tanács ülése 
magyar idő szerint 18.05 óra-
kor fejeződött be. a legkö-
zelebbi ülést szombaton 15.30 
órára tűzték ki. 

Gazdagodik 
a 
gumigyár 

Az Országos Gumiipari Vállalat szegedi 
EMERGÉ gyárában mindig található új-
donság, hiszen míg valamennyi egység 
meg nem kezdi a termelést, mindig újabb 
épületekkel, gépekkel, berendezésekkel 
gazdagodik az üzem. A szövetkenőben 
most szerelik például az itató- és kenőgé-
peket (jobbra fent). Ezeknek egy része 
magyar gyártmány, a többi külföldi. Segít-
ségükkel impregnálják a gumiipari termé-
kek legfontosabb szerkezeti anyagát, a 
textilt. A szövetkenő gépeket előrelátható-
lag egy-két héten belül üzembe helyezik. 
A bányászatban és az építőiparban nél-
külözhetetlen hevedereket gyártják az úgy-
nevezett folyamatos vulkanizáló berende-
zéssel (középen). Egyelőre csak egy vulka-
nizáló működik. Budapestről hozták Sze-
gedre a nyugatnémet gyártmányú 440-es 
Iievedervulkanizáló prést (jobbra lent). A 
gépet most szerelik. A műszaki tömlők 
gyártásának a tömlők vulkanizálása képezi 
végső folyamatát. A nemrégiben üzembe 
helyezett kazán (lent) segítségével végz'k 
ezt a műveletet. 

( S o m o g y i n é f e lvé te l e i ) 

C o r n e l f u Manescu 
K o m ó c s i n Zol tánnál 

Péter János visszaérkezett Koreából 
Péter János külügymi- ső helyettese, valamint a 

niszter, aki Pak Szon Csol Külügyminisztérium több 
külügyminiszter meghívásá- vezető beosztású munkatár-
ra baráti látogatást tett a sa. Ott volt Szon Csan 
Koreai Népi Demokratikus Rjom, a Koreai Népi De-
Köztársaságban, visszaérke- mokratikus Köztársaság bu-
zett Budapestre. dapesti nagykövete és G. 

Fogadtatasara a Ferihegyi rój . 
repülőtéren megjelent Mód A- Gyenyiszov, a Szovjet-
Péter, a külügyminiszter el- unió budapesti nagykövete. 

Komócsin Zoltán, az saság romániai nagykövete 
MSZMP Politikai Bizottsá- és Mihail Rosianu, a Ro-
gának tagja, a Központi Bi- mán Szocialista Köztársa-
zottság titkára pénteken fo- ság magyarországi nagykö-
gadla a hazánkban tartóz- vete. 
kodó Corneliu Manescu ro- Péter János ebédet adott 
mán külügyminisztert. A Corneliu Manescu és kísére-
szívélyes, baráti beszélgeté- te tiszteletére. Az ebéden 
sen jelen volt Péter János részt vett Apró Antal, a 
külügyminiszter, Vincze Jó- Minisztertanács elnökhelyet-
zsef, a Magyar Népköztár- tese is. (MTI) 


