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Magyar 
—bolgár 
táviratváltás 

A Magyarország és Bulgá-
ria közötti barátsági, együtt-
működési és kölcsönös se-
gélynyújtási szerződés alá-
írásának 20. évfordulója al-
kalmából üdvözlő táviratot 
váltott Kádár János, az 
MSZMP KB első titkára, Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Tanács 
elnöke és Fock Jenő, a Mi-
nisztertanács elnöke Todor 
Zsivkovval, a Bolgár K P 
Központi Bizottsága első t i t-
kárával, a Bolgár Népköztár-
saság Minisztertanácsa elnö-
kével és Georgi T ra jkowa l , 
a Bolgár Népköztársaság 
Nemzetgyűlése elnökségének 
elnökével. 

Mindkét távirat méltat ja 
az évforduló jelentőségét és 
kölcsönös jó kívánságokat 
tar talmaz a bolgár, illetve a 
magyar népnek. 

Dimény Imre 
Moszkvában 

A szocialista országok me-
zőgazdasági minisztereinek 
tanácskozására hétfőn 
Moszkvába utazott dr. Di-
mény Imre mezőgazdasági 
es élelmezésügyi miniszter. 

Megnyílt 
az eszperantisták 

turistakongresszusa 
Első ízben rendezik meg 

Szegeden az eszperantisták 
nemzetközi turista kongresz-
szusát. A világszerte is egye-
dülálló tíznapos, rendezvény-
sorozat megnyitó ünnepségé-
re tegnap, hétfőn este 8 óra-
kor kerül t sor a MÁV Neve-
lőintézetben. A mintegy 20 
ország képviseletében meg-
jelent többszáz eszperantistát 
dr. Antalffy Györgyné, a 
Szegedi Idegenforgalmi Hi-
vatal helyettes vezetője kö-
szöntötte, ma jd a különböző 
országokból érkezett csopor-
tok vezetői mondták el esz-
perantó, illetve anyanyelvű 
köszöntésüket. 

Szeged idei legnagyobb 
nemzetközi rendezvénye igen 
gazdag programmal vár ja 
vendégeit. A belga, olasz, 
spanyol, román, szovjet, bol-
gár és más nemzetiségű tu-
risták nemcsak eszperantó 
nyelvtudásukat fejleszthetik 
tovább, de naponta 12 nyel-
ven hallgathatnak turisztikai 
előadásokat is. Emellett sok-
színű kulturális és sport-
programot is biztosítanak 
számukra: mint az Idegen-
forgalmi Hivatal képviselői-
től megtudtuk, a turista 
kongresszus résztvevői meg-
nézik többek között a sza-
badtéri játékok Bánk bán- és 
Hattyúk tava-előadását, ellá-
togatnak az ipari vásárra, s 
városnéző sétákon megismer-
kednek Szegeddel is. 

A tervek szerint jövőre is-
mét megrendezik Szegeden 
az eszperantisták nemzetközi 
turista kongresszusát. Ekkor 
aznban már kibővített prog-
ram vá r j a a résztvevőket: 
többek között utókongresz-
szust rendeznek számukra 
Hódmezővásárhelyen. ahol 
három napon át a város ipa-
rával, kul túrájával ismer-
kednek. 

Szocialista országok 
vezetőinek találkozója 

Kádár János és Fock Jenő 
hazaérkezett Varsóból 

Július 14-én és 15-én Var-
sóban találkoztak a Bolgár 
Népköztársaság, a Magyar 
Népköztársaság, a Német 
Demokratikus Köztársaság, a 
Lengyel Népköztársaság, va-
lamint a Szovjetunió párt-
és kormányvezetői. 

A találkozón részt vettek: 
Todor Zsivkov, a Bolgár 

K P Központi Bizottságának 
első titkára, a Miniszterta-
nács elnöke, Sztanko Todo-
rov, a Bolgár K P Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság ti tkára, Bo-
risz Velcsev, a Bolgár K P 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság t i t -
kára, Pencso Kubndinszki, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese; 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
ti tkára, Fock Jenő, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a magyar for-
radalmi munkás-paraszt 
kormány elnöke; 

Walter Ulbricht, az 
NSZEP Központi Bizottságá-
nak első titkára, az Állam-
tanács elnöke, Willi stoph, 
az NSZEP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Miniszter-
tanács elnöke. Hermáim 
Axen, az NSZEP Politikai 
Bizottságának póttagja, a 
Központi Bizottság t i tkára; 

Wladyslaw Gomulka, a 
LEMP Központi Bizottságá-
nak első ti tkára, Marian 
Spychalski, a LEMP Politi-
kai Bizottságának tagja, az 

Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat 

Kádár Jánost Wladyslaw Gomulka üdvözli 

A találkozó résztvevői 
megvitatták a közös érdek-
lődésük tárgyát képező kér-
déseket és szilárd elhatáro-
zásukat fejezték ki, hogy 
továbbra is minden irány-
ban fejlesztik a testvéri 
kapcsolatokat és erősítik a 
szocialista rendszert, annak 
marxista—leninista és pro-
letár internacioanalista egy-
ségét és összeforrottságát. 

A találkozó során véle-
ményt cseréltek a nemzet-

Államtanács elnöke, Józef közi helyzet, az európai bé. 
Cyrankiewicz, a LEMP Po-
litikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnöke, 
Zenon Kliszko, a LEMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság t i t-
kára ; 

Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára, Nyikolaj Pod-
gornij, az SZKP Politikai 
Bizottságának tagja, a Leg-
felsőbb Tanács elnökségének 
elnöke, Alekszej Koszigin, 
az SZKP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnöke, Pjot r Seleszt, 
az SZKP Politikai Bizottsá-
gának tagja, az Ukrán K P 
Központi Bizottságának első 
titkára, Konsztantyin Ka-
tusev, az SZKP Központi 
Bizottságának ti tkára. 

ke és biztonság szavatolása 
időszerű kérdéseiről, vala-
mint 9 nemzetközi kommu-
nista és munkásmozgalom 
problémáiról. Erőteljesen 
hangsúlyozták, hogy az im-
perialista agresszió folytató-
dásával szemben — főkép-
pen Vietnamban és a Kö-
zel-Keleten — össze kell 
fogniuk a szocialista orszá-
goknak és az antiimperialis-
ta erőknek. A testvéroszágok 
pár t ja inak és kormányainak 
képviselői külön figyelmet 
fordítottak az agresszív im-
perialista erők aktivizálódá-
sára, amelyek diverziós te-
vékenységükkel igyekeznek 
egyes országokban a szocia-
lista rendszert aláaknázni és 
meggyengíteni a szocialista 
államokat összefogó eszmei 

és együttműködési kapcsola-
tokat. 

A találkozó résztvevői a 
proletár internacionalizmus 
szellemében tájékoztatták 
egymást országuk helyzeté-
ről, a csehszlovákiai ese-
mények fejlődéséről és kö-
zös levelet intéztek a Cseh-
szlovák Kommunista Párt 
Központi Bizottságához. 

A szocialista országok 
párt- és kormány vezetőinek 
varsói találkozója testvéri 
légkörben, az őszinteség, a 
teljes egyöntetűség és a ba-
rátság szellemében folyt le. 

Hétfőn este hazaérkezett 
Varsóból Kádár János, a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első t i tkára és Fock Jenő, a 
Minisztertanács elnöke, a 
Politikai Bizottság tagja. 

Fogadásukra a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent 
Biszku Béla és Nyers Rezső, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai, a Központi 
Bizottság titkárai és Tímár 
Mátyás, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, az MSZMP 
Központ Bizottságának tag-
ja. \ 

Átutazott hazánkon 
Grecsko marsall 

A. A. Grecsko marsall, a 
Szovjetunió honvédelmi mi-
nisztere — útban Algéria fe-
lé — hétfőn Budapesten rö-
vid időre megszakította ú t -
ját. A Ferihegyi repülőtéren 
Csémi Károly altábornagy, a 
Magyar Néphadsereg vezér-
kari főnöke, a honvédelmi 
miniszter első helyettese és 
Kovács Pál vezérőrnagy, a 
Magyar Néphadsereg politi-

kai főcsoportfőnöke, minisz-
terhelyettes fogadta. 

A fogadásnál jelent volt 
F. J . Tyitov, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete, 
I. V. Tutarinov vezérezredes, 
a Varsói Szerződés egyesí-
tett fegyveres erői főparancs-
nokságának magyarországi 
képviselője és számos más 
magyar, illetve szovjet kato-
nai vezető. (MTI) 

Rövidebb munkaidő, 
más életrend • 

Harminchatezer szegedi 
munkás közül 6 ezernek egy-
gyel több pihenőnap jut jú-
lius elseje óta. A gumi-, a 
cipő-, a kábel-, a ruha-, a 
bútorgyárban, az olaj ipar-
ban, a MÁV-nál, az autója-
vítóban és vasöntődében 
megváltozott az emberek el-
foglaltsága, életritmusa. 

Új lehetőségek 
Az említett gyárakban be-

szédtéma lett a szabadidő, az 
emberek újból szervezik 
életrendjüket. Például egy 
ruhagyári gépmunkásnő a 
szabad szombatján szeretné 
javító ktsz-be vinni ágyne-
műit, átalakítandó ruháit . 
Az EMERGÉ egyik szakszer-
vezeti bizalmija viszont a r -
ról beszélt, hogy a szabad 
szombaton közös kirándu-
lásra készültek a gumigyári-
ak. De megkérdeztem kábel-
gyári, cipőgyári munkásokat 
is, s a véleményekből könnyű 
képet alkotni: kiderült, hogy 
az emberek zöme a szabad-
napokon olyan tennivalóit 
szeretné elintézni, amelyék-
re eddig szabadságot, rend-
kívüli eltávozást kellett 
igénybe venni. Például, ha 
elromlott a televízió vagy a 
hűtőgép a szervíz embereit 
a lakáson kellett várni, rend-
szerint munkaidőben. A sza-
bad szombatokon most erre 
is sor kerülhet. 

A szabad szombatok és 
szabadnapok azonban nem-
csak a munkások ügye, a 
szolgáltatóipar számára is 
más követelményeket, ú j 
helyzetet teremtett. Vajon a 
szolgáltatók számoltak-e az 
ú j körülményekkel, felké-
szültek-e a ma még 6 ezer, 
de később még ennél is több 
ember szabadnapjaira? Érde-
mes a kérdésre választ keres-
ni. 

Kezdeti lépések 
A Szegedi Fodrász Válla-

latnál máris érzik a válto-
zást. Igen, hiszen a nők is 
jobban ráérnek. A vállalat 
igazgatója elmondotta, hogy 

„Hagyma"-
mühely 

A Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti 
Intézet makói telepén kétszázötven hazai 
és külföldi hagyma fa j ta legjobb tulaj-
donságait kutat ják. Több éven keresztül 
folyó kiválasztással és keresztezéssel új 

Tóth Béla felvételei 

nagy terméshozamú fajták előállításán 
dolgoznak. 

Képeinken: Izoláló búrák borítják a 
különböző faj tákat . — A tenyészkert az 
izoláló szekrényekkel. 

az utóbbi hetekben szombat 
este 7-től már alig keresik 
fel a fodrászokat, a csúcsfor-
galom péntek estére tolódott. 
Természetesen ehhez igazít-
ják a munkát, úgy szervezik 
meg az anyagellátást is. A 
fodrász vállalatnál is készül-
nek a rövidített munkaidő 
bevezetésére, s tervezik még, 
hogy figyelembe veszik a 
fodrászatok megváltozott for-
galmát is. 

Az áramszolgáltató válla-
lat szegedi üzletigazgatósága 
arról tájékoztatott, hogy az 
eddigi bevált munkaszerve-
zés, a kialakult fogadóórák 
mellett alkalmazkodnak aa 
ú j helyzethez. Előre érdek-
lődnek a fogyasztók szabad-
idejéről és például a fogyasz-
tásmérők cseréjét, vagy más 
jellegű munkát aszerint 
végzik el. 

A Férfi és Női Divatszabd 
Vállalatnál is hamarosan 
bevezetik a rövidített mun-
kaidőt, ám a szabadnapokat 
„a csendesebb napokon", hét-
íőn, kedden ad ják ma jd ki a 
dolgozóknak. Sőt a szabóság 
szabászai, műhely-adminiszt-
rátorai szombatonként a töb-
bi dolgozónál tovább marad-
nak a műhelyekben. Ennek 
az a célja, hogy az elkészült 
öltönyöket, ruhákat zavarta-
lanul átvehessék a megren-
delők. Aki kéri azt az üzleti 
órák után is megvárja a sza-
bász. Végeredményben 
ugyanez a helyzet a Szegedi 
Javí tó Foltozó Ktsz-ben is, 
ahol nem terveznek meg-
hosszabbított szombati mű-
szakot, de úgy készülnek, 
hogy már csütörtökön, pén-
teken szortírozzák az elké-
szült ruhaneműt, amit majd 
szombaton kiadnak. 

Semmi változás 
A Fémfeldolgozó és Finom-

mechanikai Vállalat javító-
részletei és a Szegedi Elekt-
romos Ktsz nem tervez vál-
toztatást. Szerintük a jelent-
kező igényeket így is zavar-
talanul kielégihetik. Az 
Elektromos Ktsz elnöke vi-
szont elmondta, hogy ha a 
Gelka és a szövetkezet között 
területi elhatárolás nem vol-
na a rádió- és tv-szervíz két 
műszakban működne, sőt va -
sárnap is ügyeletet tar tana. 

A Gelka-szervízben — 
ugyanúgy, mint eddig —, a 
nagyobb ünnepeken ügyele-
tet tartanak. A tervek szerint 
a műszerészek is rövidített 
munkaidőben dolgoznak a 
jövőben, s ekkor a szabadna-
pokat a hét más napjain ve-
szik ki. 

A Patyolat igazgatója sze-
rint a szegedi igényeket a 
megváltozott körülmények 
között is ellátja a vállalat, 
tehát nincs szükség a nyit-
vatartási idők, a munkaszer-
vezés átalakítására. 

Tapasztalat még alig van, 
hiszen kevés idő telt el a rö-
vidített munkaidő premierje 
óta. De ezután fokozatosan 
egyre több üzemben csökken-
tik a munkaidőt, s előbb-
utóbb Szegeden is a legtöbb 
helyen 44 órás műszakokban 
dolgoznak ma jd az emberek. 
Úgy tűnik, a szolgáltató ipar 
csak az észlelésnél t a r t — 
igazán seholsem figyeltek 
fel a változásra. 


