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Vajdasági népfrontkíiídöttség 
érkezett megyénkbe 

Csongrád megye és a jugo-
szláviai Vajdaság népfront-
testületei között az elmúlt 
évek során baráti kapcsolat 
alakult kl. Ennek keretében 
tegnap a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei Bizottsága 
meghívására megyénkbe ér-
kezett Jugoszláviából a Vaj-
dasági Dolgozó Nép Szocia-
lista Szövetség háromtagú 
delegációja Krtenic Pavle-
nek, a VDNSZSZ alelnökének 
vezetésével. A küldöttség tag-
ja Miloslavljevic Vera, a 
VDNSZSZ titkárságának tag-
ja, valamint Dunai Tibor, a 
VDNSZSZ zrenyanini közsé-
gi választmányának elnöke. 

A vendégeket Szegeden, a 
megyei népfrontbizottság tit-
kárságán fogadták. Az ese-
ményen jelen volt Szabó Gá-
borné, a HNF megyei alelnö-
ke, Kulcsárné Kiss Piroska, 
e HNF szegedi városi bizott-
ságának titkára, valamint Rá-
dity Velimir. a HNF megyei 
elnökségének tagja is. 

Nagy István elnök üdvö-
zölte a jugoszláv delegáció 
tagjait, hangsúlyozva, hogy 
a két mozgalom együttműkö-
dése már nem csak tartalmas 
múlttal rendelkezik, hanem 
Igen reménytkeltőek a kap-
csolat fejlesztésének jövőbeni 
lehetőségei is. Szavaira Krte-
nic Pavle válaszolt, ö is a 
kooperációban rejlő hasznos 
momentumokra utalt, egyben 
arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a két mozgalom együtt-
működése hozzásegít ahhoz 
is, hogy a két nép még job-
ban megismerje egymás éle-
tét, még közelebb kerüljön 
egymáshoz. 

Ezután Molnár Sándor, a 
megyei népfrontbizottság tit-
kára adott rövid jellemzést 
megyénk életéről, azon belül 
a népfrontmozgalom jelenlegi 

A munka neheze 
még most kezdődik 

Aktívaülés a Volánnál 

Szabó G. László fogadja a vajdasági delegációt 

tevékenységéről. Mint elmon-
dotta, a politikai tömegmoz-
galom VI. kongresszusa ál-
lásfoglalásának megvalósítása 
során új lendületet kapott a 
munka. Tartalmasabbá vált 
a tevékenység szerte a me-
gyében és növekedett az ak-
tívák száma is. Napjainkban 
a népfront már nem egysze-
rűen a megvalósításban te-
vékenykedik, hanem részt 
vesz a politika kialakításá-
ban, formálásában is. 

Ezt követően a vajdasági 
delegáció vezetője, valamint 
a titkárság itt tartózkodó 
tagja adott rövid ismertetőt 
mozgalmuk politikai és kul-
turális tevékenységéről. 

A kora délutáni órákban 
fogadta a delegációt Szabó G. 
László, a megyei tanács el-
nökhelyettese és ismertette 
megyénk kulturális művésze-
ti életének fő jellemzőit. 

Délután a vajdasági kül-
döttség felkereste a Szegedi 
Akadémiai Bizottságot. Itt 
Szőkefalvi-Nagy Béla akadé-
mikus, a SZAB elnöke, a 
megyei népfrontbizottság al-
elnöke adott tájékoztatót á 
szervezet tevékenységéről. 

A jugoszláv delegáció ma 
Vásárhelyre látogat, tanács-
kozik a várost irányító tes-
tületek vezetőivel, majd léte-
sítményekkel, üzemekkel is-
merkedik. 

Gondok és eredmények 
az élelmiszeriparban 

Szakszervezeti megállapítások 
Javult, de korántsem ho-

feott kielégítő eredményeket 
az üzem- és munkaszervezés; 
mérséklődött, de nem szűnt 
meg a munkaerő-vándorlás, 
s noha több iparágnál emel-
kedett a létszám, mégsem 
valósult meg a legutóbbi 
szakszervezeti kongresszus-
nak a nagyarányú túlórázta-
tás megszüntetésére hozott 
határozata — állapította meg 
az élelmezésipari dolgozók 
szakszervezetének központi 
vezetősége csütörtöki két és 
fél évi mozgalmi munkáját 
értékelő ülésén. 

A konzerviparban — bár 
sokat áldoztak rá — még 
mindig nincs kellő összhang 
a nyersanyagtermelés, a fel-
dolgozás és a tárolás között 
— állapította meg az el-
nökség értékelő jelentése, 
amelyhez Balogh Károlyné 
főtitkár fűzött szóbeli ki-
egészítést Az értékelésből 
kitűnt az is, hogy még min-
dig baj van a beruházások 
előkészítésével, gyakran ki-
vitelezés közbein módosítják 
a terveket, túllépik a határ-
időket, utólag pótolják a hiá-
nyokat Ezért a központi ve-
zetőség szükségesnek ítélte, 
hogy a szakszervezet válasz-
tott testületei fokozottabban 
támogassák, ellenőrizzék a 
beruházásokat műszaki fej-
lesztéseket. 

A vizsgált időszakban a 
termelési eredményekkel 
összhangban tovább javultak 
az élelmezésipari dolgozók 
élet- és munkakörülményei. 

Fokozódott a rakodás, az 
anyagmozgatás, a veszélyes s 
ártalmas munkafolyamatok 
gépesítése, csökkentek a 
környezeti ártalmak — álla-
pította meg a központi veze-
tőség, de ugyanakkor felhív-
ta a figyelmet arra, hogy az 
ú j termelőberendezések egy 
pésze a korábbinál zajosabb, 

s ennek ellensúlyozására vé-
delmi intézkedések szüksége-
sek. A munka-, a védőru-
ha, az egyéni védőeszközök 
minősége javult 

A vitában sokan szóltak a 
szakszervezet politikai, kul-
turális nevelőmunkájáról, 
termelést segítő tevékenysé-
géről. Kovács Sándor mező-

gazdasági és élelmezésügyi 
miniszterhelyettes elmon-
dotta: az ipar várhatóan tel-
jesíti idei tervét s időará-
nyosan lépést tart az ötéves 
tervvel is. Előreláthatólag 
nem lesz elmaradás az ál-
laimközi kötelezettségek tel-
jesítésében sem (MTI) 

Munkásokat, gazdasági ve-
zetőket hívtak tanácskozásra 
a Volán 10-es számú vállala-
tának vezetői. Dr. Kardos Já-
nos igazgató szerint olyan 
tenniakaró emberek, munká-
sok, szocialista brigádok, kö-
zépszintű munkahelyi veze-
tők jöttek össze, akikre a 
vállalat számíthat a soron kö-

i vetkező feladatok megvaló-
[ sításában. 
í Dr. Benedek Tibor főosz-
| tályvezető beszámolójában 
kendőzés nélkül ismertette 
az eredményeket és a prob-
lémákat is. Bár országosan 
a huszonhárom vállalat kö-
zötti helyezési rendben a ti-
zenötödikről a tizenkettedik 
helyre lépett elő a szegedi, 
mégis elégedetlenek a jelen-
legi munkaütemmel. A szám-

I adatok ugyanis azt tükrözik, 
hogy a tervek teljesítéséhez, 

iaz egymilliárd forintos ár-
bevétel eléréséhez még sok 
munkára van szükség. Gép-
kocsivezetőkre, rakodókra, 
forgalomirányítókra és szer-
vezőkre a munkák sokasodá-
sa következtében a tervezett-
nél nagyobb feladat hárul. 
Az év hátralevő egyharma-
dára esik az időjárás követ-
keztében későbbre tolódott 
mezőgazdasági termésbetaka-
rítás és a velejáró őszi csúcs-
forgalom. 

— Nyilvánvaló, hogy fel-
adatainkat, célkitűzéseinket és 
a megbízói elvárások teljesí-
tését a meglevő fuvarozási és 
rakodási kapacitásokkal csak 
úgy tudjuk végrehajtani, ha 
javítjuk eszközeink kihasz-
nálását — mondotta dr. Be-
nedek Tibor főosztályvezető. 
— Belső szervezettségünk ja-
vítása mellett foglalkoznunk 
kell a munkafegyelemmel, a 
munkahelyi légkörrel, s nem 
utolsósorban a koordinációs 
tevékenységgel. Szervezési 
hiányosságok miatt a nagy 
tonnakapacitású járműveink 
(Rábák, Tátrák) foglalkozta-
tása sok-sok k'vánnivalót 
hagy maga mögött. Előrelép-
ni csak úgy tudunk, ha szót 
értünk az emberekkel; segít-
séget kérünk tőlük. Jelentő-
sek ugyanis a tartalékaink a 
korszerű fuvarozási módok 
alkalmazásával. Sok esetben 
kihasználatlanok a váltós pót-
kocsis rendszerek, továbbá 
az egységrakományképzés, a 
vasúti vagonok közvetlen 
raktárba való kirakása, a kü-
lönleges járművek hatéko-
nyabb foglalkoztatása, a sa-
lát gépi rakodási arány ja-
vítása stb. 

Az aktívaülés megállapítot-
ta, hogy a vállalatvezetés 

időben nem kezdett hozzá az 
év második harmadában sor-
ra kerülő munkák — köztük 
az őszi csúcsforgalom — meg-
szervezéséhez. Ezt a lemara-
dást azonban gyors intézke-
désekkel pótolni lehetett. 
Jelenleg is nyolc autóbusszal 
vesz részt a vállalat a nyír-
ségi almabetakarításnál, a 
munkások szállításánál. 

Az iskolaév megkezdésével 
a Volánra is újabb feladatok 
várnak. Most kezdődik majd 
a tanulók őszi munkája, ami-
kor is mezőgazdasági szövet-
kezetek ők is részt vesznek a 
termények betakarításában. 
A lépcsőzetes munkakezdés 
bevezetése után ezért jó elő-
re tisztázni kell az iskolák-
kal és a termelőszövetkeze-
tekkel a kiszállítás és haza-
hozatal menetét. A Volán azt 
javasolja, hogy a csúcsforga-
lom után, tehát reggel 8 után 
induljanak és a visszaszállí-
tások ideje se essen arra az 
időre, amikor az autóbuszok 
zsúfoltak. 

Bőven van munkája a Vo-
lánnak. Az év hátralevő idő-
szakában mintegy 3 millió 
tonna áru elszállítását kell 
elvégezniük. A Földgép 
vállalatnál, a DÉLÉP-nél. a 
KEVIÉP-nél, az ATIVIZIG-
nél és a Székesfehérvári 
KÉV-nél közel 460 ezer köb-
méter föld elszállítására van 
megrendelés. Kocsiproblémái 

vadnak a MAV-nak is. De-
vizáért bérel vasúti kocsikat, 
melyből 100 irányvonatként 
anyagot hoz a DÉLÉP szege-
di házgyárához. Kiemelt fel-
adat e fordavonatok gyors, es 
pontos kezelése. 

Közismertek a munkaerő-
gondok. A Volán 10-es számú 
Vállalatánál is csökkentett 
létszámmal oldják meg a 
nagyobb feladatokat. Az ak-
tívaiilés ezért úgy határozott, 
hogy felhívással fordul a vál-
lalat ótzer dolgozójához, S 
kéri őket, hogy a KMP meg-
alakulásának 60. évfordulója 
tiszteletére kezdeményezett 
munkaversenyhez csatlakoz-
va a termelékenység növelé-
sével valósítsák meg a terv-
feladatokat. Ehhez feltétlen 
szükséges a vezetők és dol-
gozók közötti viszony javítá-
sa és olyan munkahelyi légkör, 
munkafegyelem megteremté-
se, mely anyagi előnyökhőa 
is juttatja a szorgalmasakat. 
Mindenki egyetértett Boros 
József gépkocsivezetővel, aki 
azt mondotta: teljes értékű 
munkáért fizessék meg a tel-
jes munkabért és akkor nem 
azért lesz vastagabb a borí-
ték, mert hull ám papírból ké-
szítik azt. 

Az aktívaülés befejezésén 
úgy határozott, hogy októ-
berben és novemberben kom-
munista műszakot szerves-
nek a vállalat dolgozóinak 
jobb lakásellátása érdekében. 

Szakszervezeti 
konferencia 

Véget értek a szekciók ta-
nácskozásai, csütörtökön ple-
náris ülésen folytatta mun-
káját a SZOT központi is-
koláján a textil-, ruházati és 
bőripari dolgozók szakszer-
vezetei nemzetközi szövetsé-
gének VI. konferenciája. 

A szakmai szekciók vitá-
in elhangzott nagyszámú fel-
szólaláson kívül a hétfői 
megnyitó óta csupán az ösz-
szevoait üléseken már több 
mint 40 szakszervezeti kül-
dött kért és kapott szót Az 
55 országból hazánkba érke-
zett résztvevők közül eddig 
felszólaltak mindegyike nagy 
hangsúllyal foglalkozott a 
multinacionális vállalatok-
kal, társaságokkal szembeni 
egység megteremtésének 
szükségességével a politikai, 
gazdasági, szociális változá-
sok igényével. 

A csütörtöki plenáris ülé-
sen részt vett és felszólalt 
Gáspár Sándor, a Szakszer-
vezeti Világszövetség elnöke, 
a SZOT főtitkára is. 

A VI. konferencia várha-
tóan pénteken, a délutáni 
órákban ér véget, 

Gyári miniből! 

a brigádtól 

Somogyi Károlyné felvétele 

A közelmúltban nyílt meg a Kenderíono és Szövőipari 
Vállalat újszegedi gyárában a képen látható élelmiszerbolt, 
melyet az ÉLIKER üzemeltet. A reggel fél 6-tól este 6-ig 
nyitva tartó üzlet bő választékot kínál zöldségböl-gyümölcs-
böl, tejtermékekből, hétvégeken pedig előre csomagolt hús-

árukból a gyár dolgozóinak 

Lassanként elborítanak bennünket a gépek. Félreértés n« 
essék: nem is olyan nagy baj ez, mint ahogy az első mon-
datból hihető lenne. S noha iskolában felelni köztudomá-
súan nem tartozik a legkellemesebb szórakozások közé, 
bármelyik diák bevallhatja: jobb, érdekesebb és főleg hasz-
nosabb — ha gép segít ebben is. Miként a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola 1. számú gyakorló általános iskolá-
jában, a tegnapi naptól kezdve. A Magyar Kábelmüvek 
szegcdi kábelgyárának Kandó Kálmán szocialista brigádja 
ugyanis ekkor adta át az általa készített oktatógépet az is-
kola tanulóinak. Mintegy négyezer társadalmi munkaóra 
rejlik a tízezer forint értékű masinában, amit tegnap ün-
nepélyes keretek között adott át a gyerekeknek dr. Veszp-
rémi László igazgató, valamint Szalma Sándor, a brigád 

vezetője. Képünkön: az ú j oktatógép 

V. Sz. Szaposnyikov 
Budapesten 

Az MSZMP Központi Bi-
zottságának meghívására 
szeptember 5—6-án Buda-
pesten tartózkodott V. Sz. 
Szaposnyikov, az SZKP Köz-
ponti Bizottsága nemzetközi 
osztályának helyettes veze-
tője. A szovjet testvérpárt 
képviselőjét fogadta Gyenes 
András, a Központi Bízott; 

• ság titkára, valamint Berecj 
János, a KB külügyi osztá-
lyának vezetője. A találko-
zók során véleménycserét 
folytattak a nemzetközi élet 
és a nemzetközi kommunis-
ta mozgalom helyzetéről, to-
vábbá a két pártot érintő né* 
hány kérdésről. (MTQ 


