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A pártkongresszus 
tiszteletére : 

Jobb szolgáltatás 
és áruellátás 

Az AFIT XI. számú Autó-
javító Vállalatának dolgozói 
idei eredményeikkel a közel-
gő pártkongresszus és fel-
szabadulásunk évfordulóján 
kívül az állami autójavító 
ipar 25. évfordulóját is kö-
szöntik. Legfőbb célkitűzé-
seik a termelékenység növe-
lése, a lakossági szolgáltatá-
sok javítása és a gazdálko-
dás eredményességének foko-
zása. 

A kilenchónapi munkájuk 
értékelésekor kiderült, hogy 
a termelékenység 8,7 száza-
lékkal, a lakosságnak nyúj-
tott szolgáltatás pedig több 
mint negyven százalékkal 
növekedett. A munkaidő 
jobb kihasználásával és a 
munkáslétszám növelésével 
jelentősen javult a szabad 
kapacitások kihasználása. A 
közel 14 százalékos növeke-
dés elsősorban a munka- és 
üzemszervezőket dicséri. Fon-
tos feladatuknak tartották a 
dolgozók az energiahordo-
zókkal való takarékosságot 
is. A tervezett ötszázalékos 
megtakarítást több mint 
nyolc százalékra teljesítet-
ték, ezzel 287 ezer forintot 
nyertek. A kapacitások jobb 
kihasználásával; a termelé-
kenység növelésével, s az ön-
költség csökkentésével a vál-
lalat nyeresége majdnem 75 
százalékkal növekedett a ta-
valyi év hasonló időszakához 
'képest. Ha év végéig ilyen 
eredményesen tudnak tevé-
kenykedni, úgy a dolgozók 
személyi jövedelmét 8,3 szá-
zalékkal növelik, s ez egyé-
nenként közel 31 ezer forin-
tos átlagjövedelmet jelent. 

Az ígért 514 óra társadal-
mi munkából az első kilenc 
hónap alatt 390 órát teljesí-
tettek. Játékokat, illetve ok-
tatási és szemléltetőeszközö-
ket készítettek a béketelepi 
és a gyálaréti óvodásoknak, 
s az algyői, valamint a Mó-
ra Ferenc általános iskola 
tanulóinak. Ebben a munká-
ban az Acél, a Haladás és a 
Kossuth Lajos nevét viselő 
brigád tagjai jár tak élen. 

A VIDIA Dél-magyaror-
szági Vas- és Műszaki Keres-
kedelmi Vállalat dolgozói az 
árbevételi tervet az első fél-
évben 4 és fél százalékkal 
teljesítették túl, s ez meg-
haladja a vállalt bevételnö-

vekedést. Az ígéretüknek 
megfelelően jobban gondos-
kodtak a kirendeltségektől 
beküldött áruigények össze-
hangolásáról, ezzel egyenle-
tesebbé tették az üzletek, s 
általa a lakosság ellátását. 
Jó eredményeket értek el a 
takarékos költséggazdálko-
dással, s a gépkocsifordulók 
gyorsabbá tételével is. Hogy 
az elfekvő készleteiket csök-
kentsék, listát készítenek az 
ilyen árukról, és ezt eljuttat-
ják a társvállalataiknak és 
kiskereskedelmi partnereik-
nek. 

A vállalat vezetői fontos-
nak tar t ják a rakodást és 
szállítást végző dolgozók 
munkakörülményeinek javí-
tását. Ennek érdekében idén 
egy emelővillás targoncát és 
15 darab hidraulikus kézi-
targoncát vásároltak. Ily mó-
don persze nemcsak a fizi-
kai munkát könnyítették 
meg, hanem gyorsabbá tet-
ték a szállítást is. 

Idén üzletet nyitott a VI-
DIA Kereskedelmi Vállalat 
a Kölcsey utcában, ahol bar-
kácscikkeket és a jándéktár-
gyakat lehet kapni. Rövide-
sen berendezhetik a Kossuth 
Lajos sugárúti helyiségüket 
is, s itt egyebek között zára-
kat, lakatokat, szeg- és csa-
varféleségeket árusítanak 
majd. 

Az áruforgalmi eredmé-
nyek állandó javításával 
együtt fontosnak tartják a 
dolgozók szakmai képzését is. 
Jelenleg összesen 48-an jár-
nak adatelőkészítő és adat-
gyűjtő tanfolyamra, egy tu-
catnyian áruforgalmi képzést 
kapnak, 15 felnőtt dolgozó 
pedig a szakmunkás-bizo-
nyítvány megszerzéséért ta-
nul. Gimnáziumba, illetve 
szakközépiskolába heten jár-
nak. 

A központ és a Csongrád 
megyei kirendeltség dolgozói 
vállalásaiknak megfelelően 
jelentős mennyiségű társa-
dalmi munkát is végeztek. 

Szojuz—16 

Az űrhajósok második 
munkanapja 

Tizenhatszor kerülte meg a Földet ú t jának első 24 
órájában a Szojuz—16 szovjet űrhajó, fedélzetén Filipcsen-
kóval és Rukavisnyikowal, a Szojuz—Apollo-program 
egyes számú szovjet tartaléklegénységével. 

A keddi, második munkanapot a két űrhajós részben 
orvosbiológiai kísérletekkel, részben a Szojuz—Apollo-
program közvetlen előkészítését szolgáló kísérletekkel töl-
tötte. Ezek keretében az űrhajó belső légnyomását 540 
higanymilliméterre csökkentették. Mint ismeretes, a ko-
rábbi szovjet űrkísérleteknél a szokásos, 760 higanymilli-
méteres légnyomást tartották fenn, míg az amerikai Apol-
lo-úrhajókban alacsonyabb légnyomású belső légkört ala-
kítottak ki. A légnyomás csökkentése a szovjet űrhajó ka-
binjaban így a két űrhajótípusban kialakított életfeltéte-
lek egymáshoz való közelítését szolgálja. 

Az asztronauták még számos kisebb módosítást hajtot-
tak végre a Szojuz-űrhajó életbiztosítási és hírközlési rend-
szereiben. 

A Szojuz—16 űrhajó két pilótájának munkanapja ma-
gyar idő szerint este 9 órakor ért véget. 

Harminc éve alakult meg 
a Magyar Hemzeti 
Függetlenségi Front 

Ünnepség és koszorúzás Szegeden 
Harminc esztendővel ez-

előtt, az akkori Városi Szín-
házban, 1944. december 3-án 
alakult meg a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Front. Er-
re a nevezetes évfordulóra 
emlékeztek tegnap Szegeden 
azon az ünnepségen, ame-
lyet délelőtt 10 órai kezdet-
tel tartottak a városi tanács 
épületének dísztermében, és 
amelynek rendezője aa 
MSZMP Szeged városi bi-
zottsága, valamint a Haza-
fias Népfront megyei és sze-
gedi bizottsága volt. 

Az eseményen küldöttség-
gel képviseltette magát Bu-
dapest, valamint országunk 
több megyéje. Ott láttuk a 
résztvevők között megyénk 
többi városának párt, álla-
mi és társadalmi tisztségvi-
selőit, országgyűlési képvise-
lőket, a munkásmozgalom 
régi harcosait, népfrontakti-
vistákat. nőket és fiatalokat. 

Az ünnepség alkalmából 
Szegedre érkezett Apró An-
tal. a párt Politikai Bizott-
ságának tagja, az országgyű-
lés elnöke, aki a jubileumi 
rendezvényt megelőzően a 
megyei pártbizottságon meg-
beszélést folytatott dr. Ko-
mócsin Mihállyal, a me-
gyei pártbizottság első tit-
kárával. Az eszmecserén je-
len volt dr. Perjési László 
megyei tanácselnök és dr. 
Ágoston József, a megyei 
pártbizottság titkára. 

Az ünnepi ülés elnökségé-
ben foglalt helyet Apró An-
tal, dr. Sarlós István, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
főtitkára, dr. Ortutay Gyu-
la, az Elnöki Tanács tagja, 
a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának alelnöke, dr. 
Komócsin Mihály, dr. Per-
jési László. Török József, a 
Szeged városi pártbizottság 
első titkára. Papp Gyula, 
Szeged megyei város taná-
csának elnöke, dr. Antalffy 
György országgyűlési képvi-
selő, egyetemi tanár, juhász 
József, a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsánav vezető 
titkára. Tombácz Imre. a 
forradalmi munkásmozgalom 
régi harcosa. Takács Imré-
né országgyűlési képviselő. 
Nagy István, a megyei és 
dr. Kedvessy György, a sze-
gedi városi népfrontbizottság 
elnöke. 

Részt vettek az eseményen 
a Varsói Szerződés értelmé-
ben hazánkban tartózkodó 
szovjet csapatok meghívott 
képviselői is. 

Az ünnepség nyitányaként 
a Himnuszt énekelte el a 
szegedi Tömörkény István 
gimnázium és művészeti 
szakközépiskola leánykórusa 
— dr. Mihálka György ve-
zényletével —. majd Nagy 
István emelkedett szólásra. 

Megnyitójában hangsúlyoz-
ta: a harminc évvel ezelőtti, 
történelemformáló napokra 
való emlékezések sorozatá-
ban jelentős és fontos dá-
tum ez a mai. Hiszen a há -
rom évtizeddel ezelőtt, a 
Magyar Nemzeti Független-
ségi Front megalakulásakor 
meghirdetett program az or-
szág történelmében bekövet-
kezett gyökeres változás 
egyik alkotóeleme, az ú j élet 
egvik alapdokumentuma 
volt. 

Ezután dr. Antalffy György 
mondott ünnepi beszédet, 
majd Apró Antal szólalt 
fel. (Apró Antal beszédét 
lanunk 3. oldalán ismertet-
j ü k 
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Részlet az ünnepi ölésről, dr. Antalffy György beszédét mondja 

A továbbiakban az elnök-
lő Nagy István bejelentette, 
hogy a mostani ünnepség 
elnöksége levelet intézett a 
harminc évvel ezelőtti ese-
mények két, ma is élő je-
lentős személyiségéhez, id. 
Komócsin Mihályhoz, a for-
radalmi munkásmozgalom 
régi harcosához, és dr. Ba-
logh István nyugalmazott 
államtitkárhoz. A levélben 
köszönetüket és elismerésü-
ket fejezik ki azért az áldo-
zatos tevékenységükért, 
amellyel a magyar nép éle-
tének. sorsának jobbra for-
dításáért fáradoztak. 

„Örömünkre szolgál, hogy 
személyében azt a harcos-
társat üdvözölhetjük, aki 
már a felszabadulás előtt is 

munkásszívvel, kommunista 
helytállással küzdött a mun-
kásosztály és egész népünk 
felszabadulásáért, • hazánk 
függetlenségéért, a szabad-
ságért" — hangsúlyozza töb-
bek között az id. Komócsin 
Mihályhoz intézett levél. 

„Az országépítő munkában, 
nemzetünk felvirágoztatásá-
ban elért eredményeink, ha-
zánk nemzetközi tekintélyé-
nek növekedése, a békét 
szolgáló erőfeszítéseivel ki-
vívott megbecsülése bizo-
nyítja. hogy nem volt hiába-
való az Önök harminc év-
vel ezelőtt elkezdett küzdel-
me" — erre is utal a dr. 
Balogh Istvánhoz küldött le-
vél szövege. 

Az ünnepség az Interna-

cionáléval ért véget, majd a 
résztvevők a Szegedi Nem-
zeti Színház épületéhez vo-
nultak, hogy megkoszorúz-
zák a főbejárat melletti f a -
lon elhelyezett, a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front 
megalakításának emlékét 
megörökítő márványtáblát, 
amelyben az országos politi-
kai, állami és társadalmi 
szervek nevében Apró An-
tal, dr. Sarlós István és dr. 
Ortutay Gyula míg a me-
gyei és a szegedi politikai, 
állami, társadalmi szervek 
nevében dr. Komócsin Mi-
hály. dr. Perjési László. Tö-
rök József. Nagy István és 
Molnár Sándor megyei nép-
frontbizottsági ti tkár helye-
zett el koszorút. 

Dr. Antalffy György beszéde 
Tisztelt ünnepi ülésl 
Ahogyan telnek az évek, 

mind jobban érezzük áldá-
sos gyümölcsét mindannak, 
amit a felszabadulás hozott.' 
Amit akkor még csak keve-
sen — a legöntudatosabbak 
— hittek, vagy valamivel 
többen reméltek, az valóság-
gá lett. Üj világ épült ebben 
az országban, ahol a nép az 
úr. 

A történelmi elismerés ma 
már nyugtázta, hogy 1944-
ben a szovjet hadsereg fel-
szabadító harcai nyomán ú j 
honfoglalás kezdődött — Ma-
gyarországon is ú j korszak 
vette kezdetét. Szegeden 1944 
ősze nemcsak a háború végét 
jelentette, hanem a nép fel-
szabadulását is. 

Mindennek azonban voltak 
történelmi előzményei. Köz-
ismert, hogy a Kommunisták 
Magyarországi Pártja irányí-
tó szerepet játszott a ma-
gyarországi népfront mozga-

lom kialakításában. A Már-
ciusi Front, amely 1937. 
március 15-én a kommunis-
ták ösztönzésére alakult, fő 
programjává tette a földre-
formot, a szabadságjogok, a 
demokratikus választójog 
biztosítását, valamint a dunai 
népek összefogását. A Kom-
munisták Magyarországi 
Pár t j a 1941 áprilisában dol-
gozta ki a függetlenségi 
mozgalom programját, amely 
többek közt tartalmazza a 
Hitlerrel való szakítást, kö-
veteli a népek önrendelkezé-
si jogának biztosítását, a 
demokratikus szabadságjogok 
védelmét, az államrend de-
mokratizálását, és á szociális 
intézmények szélesebb körű 
kiépítését. Számos, fontos po-
litikai esemény fűződik a há-
ború idején is a népfront-
mozgalomhoz, melyekben 
kezdeményező szerepet vál-
laltak a kommunisták. 

A felszabadulás idején is 

fontos szerepet töltött be az 
antifasiszta függetlenségi 
mozgalom. Az ország még 
fel nem szabadított terüle-
tein, elsősorban a fővárosban 
súlyos áldozatokat követelő 
illegális harcot folytatott a 
kommunisták vezetésével, a 
felszabadított területeken 
pedig már legálisan szervez-
hették az ú j élet kibontako-
zását. 

A legális népfrontmozga-
lom megszervezése Szegeden 
kezdődött, nagy lendülettel. 
A dél-alföldi városok kom-
munista pártszervezeteinek 
1944. november 9-i szegedi 
értekezletén hangzott el elő-
ször: „Ki kell alakítanunk a 
demokratikus egyesülést... 
az egyesülés neve: Magyar 
Nemzeti Függetlenségi 
Front." A szegedi pártszer-
vezetnek is nagy szerepe 
volt abban, hogy e mozgalom 

^Folytatás a 3. oldalonJ • 
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