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Az 1973. évi sikeres próba utan az Idén már nagy mennyiségben konzerválnak mor-
zsolt csemegekukoricát. A Hosszúhegyi Állami Gazdaság erre a célra különleges 
csemegekukoricát termelt. A morzsolt csemegekukorica újdonság még egész Európá-
ban. Az NSZK-ban és Angliában nagy sikert aratott. Az így elkészített kukorica ki-

váló vegyes köretek készítéséhez. Képünkön: Dobozokba kerül a kukorica. 

kalauz nélkül 
Október 1-től lyukasztókészülékek lesznek 

a villamosokon 
Napjainkban tanúi va- jegyet az Anna-kútnál, a ró- a kocsi önműködően féke-

gyunk annak a nagyarányú kusi, a tarjáni, a ságvárite- ződik, s egyben megszólal 
munkának, amellyel tovább lepi villamos-végállomásnál, 
javítják, korszerűsitik a tö- ugyanígy a Petőfitelepen, a 

egy berregő, amely figyel-
mezteti a kocsivezetőt a 

megközlekedést a villamos- SZEOL-pályánál levő váró- vészfék bekapcsolására. 
Üj módszerre áttérés ál-

talában átmeneti nehézsé-
gekkel járhat mindaddig, 
amíg meg nem szokjuk az 

hálózatban. Két esztendő le- teremben, valamint a Du 
forgása alatt 37 millió fo- gonics téri várócsarnokban 
rintot fordít a Szegedi Köz- reggel 6 órától este 8-ig. 
lekedési Vállalat villamossí- A vállalat igazgatója ar-
nek kicserélésére, áthelyező- ról is tájékoztatott, hogy az újat. A fiatalabb korosztály-
sere a Kossuth Lajos sugár- eddig szolgálatot teljesítő belieknek könnyen megy 
úton, az Április 4. útján és kalauzok, akiknek legna- majd a kalauz nélküli uta-
a József Attila sugárúton. A gyobb része a vállalatnak ré- zás megszokása, tudomásul-
nagyszabású munka befeje- gi dolgozója, nem marad- vétele. Az idősebb, a nehe-
zésétől még távol vagyunk, a nak munka nélkül. Az arra zebben mozgó utasok azon-
forgalom jobb lebonyolítása alkalmasakat átképzik ko- b a n saját érdekükben jól 
érdekében azonban a vál- csivezetőknek, mások sza-
lalat — Budapest és Miskolc kaszellenőrök lesznek, jegy-
után — arra szánta el ma- és bérletárusok, járműkísé-
gát, hogy kocsijain bevezeti rők á hosszú szerelvénye-
a kalauz nélküli jegykeze- ken, segítenek a kocsik irá-
lést, számítva az utazókö- nyitásában. A Szegedi Köz-
zönség egyetértésére, segítsé- lekedési Vállalat saját ha-
gére. táskörében villamosjegy-áru-

Dr. Várhalmi Károly, a sítással bízta meg a Sze-
vállalat igazgatója tájékozta- Sedi ÉLIKER árudéinak 24 
tojaban azzal is indokolta a üzletét, számos dohánybol-
kalauz nélküli jegykezelés t°t. Árusítanak majd vil-
szüksegességét, hogy eddig lamosjegyet a DÉLÉP mun-
és különösei) az utóbbi idő- kásszállásán, a Csongrád me- módszer 
ben, nem tudtak munkába Syei tanács portáján, 12 
állítani annyi kalauzt, szegedi AFÉSZ-üzletben, 10 
amennyire szükség lett vol- cukrászdában, több sütemé-
na. A súlyos munkaerősön- vyes pavilonban, a Volán 10. 
dókat semmiféle erőfeszítés- sz- jegypénztáraiban, az 
sel nem tudták leküzdeni, IBUSZ-nál, az idegenforgal-
megoldani, s ez állandó túl- m i hivatalban. Lehet vásá-
óráztatást jelentett, a szol- r o l n> villamosjegyet ? totó-
gálatban levő kalauzok meg- l o t t ó árusoktól, a forgalmi-
terheléset idézte elő. Emiatt é s jegyellenőröktől, jármű-
eltolódtak a szabadságok, a kísérőktől, ugyanígy mind-
szabadnapok. A vállalatnak k é t szegedi kórház portá-
ez a gondja most október 1-

A kalauznélküli utaztatás 
meghonosítására remélhető-
en jól felkészült a Szegedi 
Közlekedési Vállalat. Nem-
csak saját érdeke késztette 

teszik, ha a kocsivezető 
melletti ajtóhoz igyekeznek 
a fel- vagy lelépésnél, hogy 
lássa őket, és vigyázni tud-
jon rájuk. A villamoskocsik 
vezetői általában eddig is 
messzemenően figyelmesek 
voltak, vigyáztak a gyerme-
kekre, öregekre, várandós 
kismamákra, gyermekével 
siető anyára. Az új utazta-

bevezetésével 
a kocsivezetőknek hagyomá-
nyos udvariassága, figyel-
messége bizonyára még csak 
fokozódik az utazási bizton-
ság, a kollektív védelem ér-
dekében. 

L. F. 

Pártmunka 
a hivatalokban 

Gyakran esik szó arról, hogy a párt-
szervezetek a párt politikájának 
megvalósítása során vegyék figye-

lembe saját helyzetüket, munkafeltételei-
ket, azokat a konkrét viszonyokat, melyek 
közepette e politikát alkalmazzák, végre-
hajtják. Minden területen alapvető köve-
telmény ez, de különös figyelmet igényel 
azokban az alapszervezetekben, melyek 
jellegüknél, működési területük sajátossá-
gainál fogva többé-kevésbé eltérnek a 
többitől. Ilyeneknek lehet tekinteni az ál-
lami feladatokat és a hatósági funkció-
kat ellátó hivatalokban, intézményekben 
működő alapszervezeteket. Az ezeken a 
területeken dolgozók tevékenységének túl-
nyomó részét törvények, rendeletek, uta-
sítások szabályozzák, illetve a munka azok 
érvényesítésére irányul. 

Az utóbbi években jelentősen bővült az 
említett hivatalok és intézmények feladat-
és jogköre. Ezt az itt működő alapszerve-
zetek legutóbbi beszámoló taggyűléseinek 
tapasztalatai is bizonyították: fokozódott 
kezdeményező szerepük a hivatali felada-
tok ellátásának segítésében, a dolgozók hi-
vatástudatának erősítésében, politikai ne-
velésükben. Az alapszervezetek jobban 
ösztönzik a hivatali ügymenet korszerűsí-
tését, a gyorsabb, hatékonyabb ügyintézést. 

Az évi munka összegezése során nyert 
tapasztalatok azonban arra is felhívják a 
figyelmet, hogy munkájuk fejlesztését ma 
még helyenként akadályozza intézményük 
néhány sajátosságának helytelen értelme-
zése. Kétségtelen például, hogy magának 
az intézménynek, a hivatalnak a működési 
köre és tevékenységének terjedelme a fel-
sőbb szervek által nagyrészt meghatáro-
zott. Ezzel természetesen a pártmunkában 
is számolni kell, de erre hivatkozva sem-
miképpen sem lehet olyan álláspontra he-
lyezkedni. hogy a hivatali alapszervezet 
csupán afféle munkavédelmi vagy érdek-
védelmi feladatokat teljesíthet! Másrészt 
azok a törvények, rendeletek, utasítások, 
amelyek helvi végrehajtásáról gondoskod-
ni kell, a párt politikájának megvalósítá-
sát célzó állami intézkedések, e politika 
állami eszközökkel történő realizálására 
irányulnak. Ezért nem lehet egyetérteni 
az olyan megítéléssel és szemlélettel sem, 
hogy más dolog a politika és megint más 
dolog a törvény, a rendelet. 

Ma már általában kialakult annak a 
gyakorlata, hogy miként segítsék a hivata-
li alapszervezetek' politikai eszközökkel, 
módszerekkel a mindennapi feladatok vég-
rehajtását, a vezetők személyi felelőssé-
gének érvényesülését. Azonban ma is gyak-
ran felvetődik az a kérdés, miben és ho-
gyan kapcsolódjék az alapszervezet mun-
kája a törvények és rendeletek végrehaj-
tásához, alkalmazásához. Több jól dolgo-
zó hivatali alapszervezet példája bizonyít-
ja: a különböző pártrendezvények, vagy a 
politikai oktatás tanfolyamai jelentős se-
gítséget adhatnak ahhoz, hogy a hivatal 
dolgozói megértsék a különböző törvények, 
rendeletek konkrét társadalompolitikai cél-
ját, összefüggéseit. Márpedig ez feltétele 
annak, hogy a velük kapcsolatba kerülő 

személyekben ne csupán ügyfelet lássa-
nak, hanem olyan érző és gondolkodo em-
bereket, akiket olykor meg is kell győzni 
egy-egy intézkedés társadalmi szükségessé-
géről, igazságosságáról. 

A törvények, rendeletek alkalmazása 
kétoldalú dolog: abból jogok és kötelessé-
gek is származnak. A jogosultságok álta-
lában kedvezően érintik az embereket, a 
kötelmek azonban gyakran nem esnek egy-
be az egyéni elképzelésekkel, bizonyos ese-
tekben az egyéni érdekekkel sem. Magas fo-
kú politikai felelősséggel jár, hogy az úgy-
intéző szocialista elkötelezettséggel, a köz-
érdek és a társadalmi igazságosság biztos 
tudatában, következetesen és embersége-
sen intézkedjék az egyes ügyekben. Végső 
soron éppen ez adja az alapszervezet po-
litikai nevelőmunkájának fontosságát. 

A példák sora bizonyítja azt is, hogy e 
pártszervezeteknek fontos szerepük van a 
hatósági intézkedések politikai hatásainak 
elemzésében, és a tapasztalatok felfelé tör-
ténő jelzésében. Sokszor különböző gya-
korlati meggondolások elhomályosítják és 
háttérbe szorítják ezt a szerepüket. Holott 
a hivatali dolgozók napi munkájuk során 
sok tapasztalatot szereznek egy-egy intéz-
kedés hatásáról, s az erről szóló tájékoz-
tatás — akár pozitív, akár negatív ez a 
hatás — fontos adalékokkal szolgálhat a 
politika, az állami tevékenység további 
irányának meghatározásához. 

Helyenként még ma is gondot okoz a 
hivatali, intézményi pártszervezetek mun-
kájában a beszámoltatási jog gyakorlása. 
Ismeretes elve a pártirányításnak, hogy az 
egyes állami szervek — így a tanácsok — 
vezető testületeinek tisztségviselői ebben 
a minőségükben minden tevékenységükről 
a területi (megyei, városi, községi) irányí-
tó pártszerveknek adnak számot. Mivel 
azonban ezek a vezetők egyben a hivatali 
apparátusnak is felelős vezetői, ebben a 
minőségükben viszont már a hivatali párt-
szervezeteknek számolnak be, a hivatali 
munkával, az apparátus helyzetével kap-
csolatos kérdésekről, és nekik tartoznak 
politikai felelősséggel az ilyen jellegű ha-
tározatok végrehajtásáért. Ott járnak el te-
hát helyesen, ahol a beszámoltatási jog 
gyakorlása során következetesen figye-
lembe veszik ezt a kettősséget, mert csak 
így lehet elkerülni az irányító pártszer-
veknek és a hivatali pártalapszervezetek-
nek a munkájában az átfedéseket, a hatás-
köri túllépéseket. 

! Imondhatú, hogy a hivatalokban dol-
gozó kommunisták nagy többsége 
személyesen jó példát mutat a hi-

vatali feladatok gyors, bürokráciamentes 
intézésében, az ügyfelekkel való kulturált 
foglalkozásban, saját szakmai és politikai 
ismereteinek gyarapításában. Mindezek 
mellett is folyamatosan nőnek az igények 
és a követelmények. Amennyiben az élet, 
a társadalom és a politika érdekeinek meg 
akarunk felelni, akkor nekünk, kommu-
nistáknak a jövőben méginkább az élen 
kell haladnunk. 

Dr. Látos István, 
az MSZMP KB munkatársa 

E" 

Barátsági gyűlések 
Tegnap, szerdán Makón, a A makói pártszékházban a lékezett meg Bulgária felsza-

varosi pártbizottság, a városi vendégeket, Szvctlozar Va- badulásának 30. évfordulójá-
tanács és a Hazafias Nép- szilevet, a budapesti Bolgár ról, szólt a szocializmus épí-
front városi bizottsága ren- Kulturális Központ igazgató- tésének eredményeiről, 
dezésében, Bulgária felsza- helyettesét és Juricskai Ist- ± 
badulásának 30. évfordulója vánt, a budapesti Kulturá-
tiszteletére magyar—bolgár lis Központ munkatársát dr. 
barátsági gyűlést és találko- Vezér Károly, a városi párt-
zót rendeztek. 

tol várhatóan és tartósan 
megoldódik, amikoris a ka-
lauzok átadják helyüket a 
kocsikra szerelt lyukasztó-
készülékeknek. 

Minden kocsira elégséges tírre> h a n e m az utazóközön-
lyukasztókészüléket szeréi- s é g i ° b b kiszolgálása is. 
nek fel, amelyeket az uta- U gyanakkor gondoltak az 
zóknak pontosan úgy kell y t a z á s i biztonság fokozására 
kezelniük, mint a budapesti, is> a kollektív védelemre. A 
vagy a miskolci villamos'o- v i l l amosok oldalán piros 
kon. A lyukasztó készüléke- s z í n ű vészcsengő feliratú jel-
ket a nap különböző idő- z°gombokat helyeznek el, 
szakában a kocsivezetők ál-
lítják át, hogy a már egy-
szer kily -kasztott menetje-
gyet mégegyszer ne lehes-
sen felhasználni. Az utazta-
tás zavartalansága érdeké-

amelyeket olyan esetben.kell 
az utasnak használnia, ha 
valaki közvetlen veszélybe 
kerül a lépcsőn a le- és fel-
lépéskor, ha valakit oda-
csuk az ajtó, esetleg sérülés 

ben a Közlekedési Vállalat történik a le- vagy fellé-
gondoskodott megfelelő szá- pésnél. A kalauzi üléseknél 
mú bérlet- és jegypénztár- található egy vészfékfogan-
ról. Árusítanak bérletet és tyű, amelynek meghúzásával 

bizottság első titkára, dr. 
Forgó István, Makó tanács-
elnöke, Hódi Istvánné, a nép-

Az NDK fennállásának 25. 
évfordulója tiszteletére a 
HODIKÖT csongrádi gyár-
egysége rendezett tegnap ba-
rátsági nagygyűlést. Keller 

Oulomata ellenőriz 
a bauxitbányákban 

Befejeződött a Bakonyi rópai bauxitbányákbanegye-
Bauxitbányák egységes au- dülálló. A vízszint állandó 
tomata vízszintellenőrző ha- mérése óriási jelentőségű, hi-
lózatának felszerelése. A szen a bauxitbányák zöme 
nyolcmillió forintos költség- vízbetörésveszélyes. Az ezzel 
gel kialakított rendszer köz- összefüggő feladatokról ön-
pontja — a föld mélyéből ér- magában is jó képet ad az 
kezett műszeres jelzések 
alapján — kétpercenként 
.értékeli" minden egyes ak-
aa vízszintjét és ennek alap-
ján indítják vagy állítják le 
a nagy teljesítményű szi-
vattyúkat. 

Az automata diszpécser-

az adat, amely szerint a 
Bakonyi Bauxitbányákból 
naponta átlagosan több mint 
400 000 köbméter vizet kell 
felszínre szivattyúzni. Ez a 
víz olyan kristálytiszta, hogy 
minden kezelés nélkül alkal-
mas emberi fogyasztásra 
Felhasználása már meg is 

központ a Bakonyi Bauxit- kezdődött: részben a balato-
bányák szakembereinek sa- ni regionális vízmű ellátását 
ját konstrukciója, £ az eu- javítják vele. 

front Csongrád megyei tit- János üzemvezető köszöntöt-
kárságának munkatársa, és te az NDK-delegáció tagjait : 
Hős Zoltán, a népfront vá- Heinz Dupnikot, az NDK 
rosi bizottságának titkára fo- nagykövetségének kultúrat-
godta. A városi pártbizottság taséját, dr. Rudolf Stöbertet 
első titkára adott tájékozta- és Gernot Evaldot, az NDK 
tást Makó társadalmi és gaz- kulturális és tájékoztató köz-
dasági életéről. pontjának igazgatóhelyette-

A városi tanács nagytér- seit. 
mében tartott barátsági gyű- A gyűlésen Heinz Dupnik 
lésen Szvetlozar Vaszilev em- mondott ünnepi beszédet. 

Szerződések a brnói vásáron 
A gyógyászati segedeszkö- vabbi elmelyitése kereté-

zöket gyártó csehszlovák ben termelesi szakosítás-
vállalat, a Chirana, amely r ó l s z 6 1 ó szerződést kötött 
számos gyártmányával sze- „„ . , .. . . 
repel a Brnói XVI. Nem- a M a g y a r Nepkoztársasag-
zetközi Gépipari Vásáron is, 6 a l es a Nemet Demokrati-
a szocialista integráció to- kus Köztársasággal. 


