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aktfvaiilés 
Apró Antal látogatása és tá]jéhoztatója 
Hétfőn délután Szegeden, a 

megyei párt- és tanácsszék-
ház nagytermében politikai 
aktivaülést rendezett az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottsága. Az eseményen a 
pártbizottság tagjain kívül 
részt vett az állami, a társa-
dalmi, a gazdasági és kultu-
rális élet több vezetője is. A 
megjelenteket dr. Komócsin 
Mihály, a megyei pártbizott-
ság első titkára köszöntölte, 
maid Apró Antal, az MSZMP 
Polit 'kai Bizottságának tag-
ja, az országgyűlés elnöke 
időszerű kérdésekről tartott 
tájékoztatót, előadása előtt 
átadva az aktívaülés részt-
vevőinek a Központi Bizott-
ság és Kádár János üdvöz-
letét, jókívánságait 

Ezután a párt XII. kong-
resszusának előkészületeiről, 
ezzel kapcsolatban a kong-
resszusi irányelvekről be-
szélt Hangsúlyozta: bevált, 
hagyományos módszer, hogy 
a Központi Bizottság a párt-
tagság és az ország népe elé 
t á r ja soron következő kong-
resszusának irányelveit Ma 
már minden kommunista, 
minden pártszervezet tagsá-
ga tanulmányozhatja e doku-
mentumot a arról véleményt 
mondhatnak az állami, tár-
sadalmi szervek, a tömeg-
szervezetek és mozgalmak 
vezető testületei, a párton 
kívüli dolgozók is. A most 
kővetkező hetekben az irány-
elvek vitája révén egész dol-
gozó népünk alkotó módon 
vehet részt nemcsak ered-
ményeink mérlegelésében, a 
fejlődés tanulságainak meg-
tárgyalásában, hanem a kö-
vetkező időszak tennivalói fő 
irányának és a legfőbb fel-
adatok kimunkálásában is. 

Részletesen szólt arról, 
hogy a párt Központi Bizott-
sága az utóbbi öt esztendő 
munkáját alapvetően sike-
resnek minősítheti, hogy a 
XI. kongresszus határozatai-
nak végrehajtását az ered-
mények jelzik. Foglalkozott 
azokkal a feladatokkal, ame-
lyekre most az irányelvekkel 
is felhívja a figyelmet a párt 
Központi Bizottsága. Kül,ön 
kiemelte, hogy az előttünk 
álló időszak fő feladata, 
amint ezt az irányelvek is 
hangsúlyozzák, hogy támasz-
kodva eddigi nagy vívmá-
nyainkra, tovább erősítsük 
társadalmunk szocialista vo-
násait, megszilárdítsuk a ter-
melés. az életszínvonal és az 
életkörülmények területén 
elért eredményeinket, és biz-
tosítsuk népgazdaságunk fej-
lődését szocialista 'építő 
munkánk sikeres folytatását. 

Az előadó a továbbiakban 
a Központi Bizottság decem-
ber 6-i ülésének határozatá-
ból adódó feladatokkal fog-
lalkozott. Rámutatott a ked-
vező tendenciákra, s kiemel-
te, hogy a KB felhívja a fi-
gyelmet mindarra, amin ja-
vítani kell, és útmutatást ad 
a jövőre, az 1980-as eszten-
dőre. Szólt arról, hogy a gaz-
dasági szabályozo rendszer-
ben január 1-én életbelépő 
változások feszesebb és érzé-
kenyebb gazdálkodásra kész-
tetik a vállalatokat. Az idei 
nem könnyű esztendőben a 
gazdálkodó egységek többsé-
ge nemcsak tudomásul vette, 

r 

Áruszállítás 
vasúton, közúton 

Hajrá az év végén 
Az idén is bebizonyosodott, vasút figyelemmel kiséri az 

hogy ami árut' az év elején ipar munkáját , 
nem adtak vasútra, azt a A vasúthoz • hasonlóan járt' 
csúcsforgalom idején már a a Volán is. amely az októ-
legnagyobb erőfeszítések mel- beri szakmai rekordot. '19,4 
lett sem tudják pótolni. Az m l l l ló tonnás fuvarozási tel-
októberi kimagasló, 12,4 mii- jesítménvt meg sem tudta 
lió tonnás teljesítmény után közelíteni. A novemberben 
a MÁV novemberi eredmé- elszállított 16,2 millió tonna 
nye elmaradt a várakozástól, áru valamivel több, mint a 
Az elmúlt hónapban 11.6 
millió tonna árut továbbított 
a vasút, kevesebbet a terve-
zettnél. Elsősorban a belföl-

múlt évben volt. de nem ér-
te el a tervezettet. A kisebb 
teljesítmény oka jórészt az, 
hogy a "vasúti forgalom köz-

di forgalom volt kisebb, ezen útra , tereléséből kevesebb 
belül egyedül a jól szerve 
zett cukorrépa-szállítást bo-
nyolították le a menetrend 
szerint, szénből, kőből és ce-
mentből vittek el többet a 
tavalyinál. 

A MÁV nem tudta hiány-

munka adódott a tervezett-
né l A Volán egyébként né-
hány helyi esettől eltekintve 
kielégítette a fuvarozási igé-
nyeket, rendben teljesítette a 
szabolcsi alma szállításával, 
a cukorrépa fuvarozásával és 

talanul teljesíteni a kocsi- a téli tárolással kapcsolatos 
megrendeléseket. pedig a feladatait. Az 1^-11 hónapi 
különböző intézkedések ered- 1 7 6 9 millió tonnás teliesít-
ményeként az előző évhez ménve ugyancsak kisebb a 
viszonyítva jelentősen csök- tervezettnél. Az év utolsó 
kent a kocsihiány, az igé- hónapjában még 12,7 millió 
nyekhez képest azonban vál- tonna áru elfuvarozása v á r a 
tozatlanul kevésnek bizo- volán vállalatokra, 
nyúlt a MÁV kapacitása. A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nehéz helyzeten csak enyhí-
teni tudtak azzal, hogy a 
tárcákkal megállapodva kon-

j tingenseket határoztak meg 

Országgyűlési 
bizottságok 

megbeszélése 
Már a jövő évi felkészü-

lésről számoltak be az or-
szággyűlés kereskedelmi bi-
zottságának hétfői ülésén. A 
Magyar Népköztársaság 
1980. évi költségvetését érté-
kelve a képviselők a keres-
kedelmi szaizógazat eredmé-
nyeit és főbb tennivalóit 
összegezték. A kereskedelem 
már megkezdte a felkészü-
lését a következő esztendőre 
A forgalomba kerülő áruk 
mintegy 80—83 százaléka a 
hazai termelésből kerül 
majd az üzletekbe. 

* 
Az 1980. évi népgazdasági 

terv és az állami költségve-
tés tervezete alapján vitatta 
meg az országgyűlés mező-
gazdasági bizottsága hétfőn 
a Parlamentben megkezdő-
dött ülésén a gaz.dálkodás 
jövő évi teendőit. 

A képviselők a mezőgaz-
daság, az. élelmiszeripar, az 
erdőgazdálkodás és a vízgaz-
dálkodás legfontosabb, a ter-
meléssel, a beruházással a 
jövedelmekkel és a költség-
vetési befizetésekkel kapcso-
latos kérdéseit elemezték. 

s kijelölték azokat a terüle-

Az aktívaülés elnöksége a résztvevők egy csoportjával; 
Apró Antal tájékoztatóját ta r t ja 

úgynevezett Fekete-házat ke-
resték fel, amelygt folyama-
tosan vesz birtokba a Csong-
rád megyei múzeumok törté-
neti osztálya. Itt dr. Trog-
mayer Ottó múzeumigazgató 
fogadta a vendégeket, akik 
az intézménynek elsőnek át-
adott termekben megnézték 
a „Szeged felszabadulásától 
az ország felszabadulásáig" 
című dokumentumkiállítást. 
Dr. Sipos József történész, 
muzeológus, a kiállítás ren-
dezője mutatta be a fényké-
pekből, plakátokból, rajzos 
térképekből álló gyűjte-
ményt, amely különösen sok-
rétűen szemlélteti a kommu-
nisták vezette demokratikus 
erőknek a felszabadulás után 
Szegeden folytatott tevékeny-
ségét 

Ezután Apró Antal a me-
gyei vezetők kíséretében a 
Móra Ferenc Múzeum kép-
tárában az alkotó jelenlété-
ben megtekintette Kurucz D. 
István Munkácsy-díjas Ér-
demes művész vasárnap 
megnyílt gyűjteményes kiál-
l í tását A bemutatott festmé-
nyek a művész négy évtize-
des munkásságáról adnak 
áttekintést 

hanem meg is értette, hogy 
az ú j körülmények között 
rugalmasabb, igazodó, alkotó 
kezdeményezőkészségű veze-
tésre, munkára van szükség 
a gazdasági életben. A Köz-
ponti Bizottság elemzése 
most utat mutat abban, hogy 
miként kamatoztathatjuk 
jobban népünk tehetségében 
rejlő erőt, az elkövetkezendő 
esztendőben közös feladata-
ink megvalósításában. Ehhez 
kérte a Csongrád megyei 
párt-, állami szervek, tömeg-
szervezetek, vállalatok. In-
tézmények dolgozóinak, a 
megyei pártaktíváknak segí-
tő támogatását. 

Apró Antal hétfőn, a dél-
előtti órákban a megyei pár t-
bizottság épületében megbe-
szélést folytatott dr. Komó-
csin Mihállyal, a megyei 
pártbizottság első titkárával 
és dr. Perjési Lászlóval, a 
Csongrád megyei tanács el-
nökével, akik tájékoztatták a 
megye párt- és állami életé-
nek időszerű kérdéseiről, 
majd elkísérték két kiállítás 
megtekintésére. 

Elsőnek az 1857 ben ké-
szült műemlék épületet, az 

teket, árucsoportokat, 4 ame-
i lyekhez mindenképpen biz-

tosították a szállító eszközö-
k e t 

Az év tizenegy hónapjában 
végülis 122.9 millió tonna 
árut fuvarozott a vasút, 
amely a jelzések szerint ez-
úttal sem kerülheti el az év 
végi hajrát , bár az utolsó ha-
vi tervet mérsékeltebb, 10,8 
millió tonnás teljesítményt 
ír elő. Az év hátralevő fel-
adatainak teljesítéséhez a 

Karácsonyi 
csBesíorgaiom a postán 

A külföldi levél- és eso- szágnsan napi 3,5—4 millió 
magforgalmon már érződik levélre és levelezőlapra. 90 
az év végi csúcs, amelynek —100 ezer csomagra. Ebből 
belföldi 6tartját erre a hétre Budapesten mintegy 2.5 mil-
vár ja a posta. A tapasztala- lió levél fordul meg, és 
tok alapján a következő na- mintegy 20 ezer csomag ház-
pokban, egészen az ünnepe- hoz kézbesítéséről kell gon-
kig, a korábbi forgalom doskodnl. 
kétszeresére számítanak, or-

Magyar-szovjet 
kulturális együttműködés 

Kormányközi bizottság 
tanácskozása Budapesten 

Pjotr Nyilovics Gyemicsnv, vélemény* cseréltek a műem-
a Szovjetunió kulturális mi- lékvédelem, a képző- és ipar-
nlsztere, a magyar—szovjet művészet terén országaink 
kormányközi kulturális között folyó sokrétű és dina-
együttműködési bizottság mikusan fejlődő együttmükö-
XVI. ülésére hétfőn Buda- dés tapasztalatairól Megvi-
pestre érkezett. Fogadására a tatták a mindkét felet érintő, 
Keleti pályaudvaron megje- s a mennyiségi fejlődés mel-
lent Aczél György, az lett ú j minőségi formákkal 
MSZMP Politikai Bizottságá- is gazdagodott általános és 
nak tagja, a Minisztertanács középfokú oktatás, valamint 
elnökhelyettese, Kornidesz a pedagógiai tudományok te-
Mihály, az MSZMP KB osz- rületén jól működő kapcso-
tályvezetője, Pozsgay Imre latok továbbfejlesztésének | közi forgalomban vegyék 
kulturális miniszter, Rónai lehetőségeit. Áttekintették a i igénybe a távhívást, amelv 
Rudolf, a KKI elnöke és felsőfokú szakemberképzés! belföldön 159 helység e'őfi-
Roska István külügyminisz- helyzetét is. j zetőit köti össze 27 európai 
ter-helyettes. Jelen volt Via- A tárgyaló partnerek a kft- országgal alkalmazható 
gyimir Jakovlevics Pavlov, a vetkező napokon kialakítják Akiknek erre nincs módiul . 
Szovjetunió magyarországi az 1981—85. évekre szóló | vagy tengerntúlra akarnak 

A megnövekedett felada-
tok sikeres megoldására kü-
lön menetrend készült. A 

levél kézbesítő-szolgálat 
munkájának könnyítésére a 
nyugdíjintézettel egyetértés-
ben a nyugdíjasok, decembe-
ri járandóságának kifizeté-
sét a szokásosnál jóval 
előbb, már december 18-án. 
csütörtökön megkezdik. és 
december 80-ra. legkésőbb 
SZ-re — tehát addigra, ami-
kor máskor a kifizetés kez-
dődik — be is fejezik. 

Növekszik az ünnepi táv-
író- és távbeszélő-forgalom 
is, amelyet a közftnség azzal 
segíthet, ha például az üd-
vözlő d(sz.táviratokat előbb 
adja fel. Erre a kézbesítés 
kívánt napja előtt, 15 nappal 
korábban is lehetőség nyí-
lik. A távbeszélő-szolgálat 
kérését, hogy mind a hazai 
távolsági, mind a nemzet-

s o m o g y i K á r o l y n e fe lvé te le i 

Kurucz D. István bemutat ja műveit a vendégeknek 
a kiállításon 

nagykövete. 
Délután a Parlamentben 

megkezdődött a magyar— 
szovjet kormányközi kultu-
rális együttműködési vegyes 
bizottság XVI., budapesti . 
ülése. A tánáeskozasop. —' 
amelyen a magyar delegációt'. 

magyar—szovjet kulturális telefonálni, azok már most 
, ., . . . i előjegyeztethetik a knrárso-" tudományos egyúttmuko-, ny) ^ az ujévj külföldi l j p . 

dési munkaterv irányelveit. I szélgetéseket. 

Aczél György, a szovjet kül-
döttséget pedig Pjotr Gyemi-
csev vezeti — hazánk és a 
Szovjetunió kulturális életé-
nek vezető tisztségviselői, 
magj'ar és szovjet oktatási, 
képző- és iparművészeti szak-
emberek vitat ják meg az or-
szágaik közötti kulturális 
együttműködés tapasztalatait, 
az eredményekben gazdag kö-
zös munka továbbfejlesztésé-
nek lehetőségeit. 

A háromnapos tárgyalás-
sorozat első megbeszélésén 

Szovjet belügyminisztériumi 
küldöttség hazánkban 

Benkei András belügymi-
niszter meghívására hétfőn, 
tegnap hivatalos, barati láto-
gatásra Budapestre érkezett 
a Szovjetunió Belügyminisz-
tériumának küldöttsége. 
Nyikolaj Sesolokov hadse-
regtábornok, a Szovjetunió 
Kommunista Pár t ja Közpon-
ti Bizottságának tagja, bel-

ügyminiszter. vezetésével. A 
küldöttség fogadasara a Fe-
rihegyi repülőtéren megje-
lent Benkei András és 
Vlagyimir Pavlov, a Szovjet-
unió magyarországi nagykö-
vete. 

A tárgyalások megkezdőd-
tek. 


