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Megjelenik hétfő kivéte-
lévé! mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 50 FILLÉR 

Megkezdődött a SALT 
harmadik menete 

Helsinki. Bécs, majd most 
ismét a finn főváros — 
SALT, a hadászati fegyverek 
korlátozásáról folytatott 
szovjet—amerikai tárgyalá-
sok eddigi állomásai. A 
hétfőn Helsinkiben ünnepé-
lyesen megnyílt újabb esz-
mecsere-sorozat kétségkívül 
kivívta a világ közvélemé-
nyének érdeklődését. Arról 
azonban nem a közvélemény, 
hanem egyéb körülmények 
tehetnek, hogy ezúttal a 
finn fővárosból kevesebb 
sajtótudósitó küldi majd 
híreit a konferenciáról. Fö-
lösleges talán' utalni .rá, 
hogy az utóbbi hónapokban 
mind Délkelet-Ázsiában, 
mind a Közel-Keleten pat-
tanásig feszült a helyzet, 
ami természetesen rányom-
ja bélyegét a két szuperha-
talom. a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok kapcsola-
taira. Nem lehet ettől elvo-
natkoztatni az 1969. novem-
ber 17-én Helsinkiben meg-
kezdett SALT-ügyét sem. 

Kongresszusi műszakok 
az üzemekben 

e 
Ujabb kezdeményezések - Kedv és akarás 

A finn fővárosban ünnepélyes külsőségek között nyílt meg a 
SALT-tárgyalások harmadik menete. Képünkön (balról jobbra): 
Smith, az amerikai küldöttség vezetője, Leskinen finn külügy-
miniszter és Szemjonov szovjet lödeirgátus. (Telefotó — AP—MTI 

—KS> 

A finn főváros vendégsze-
retete — amelyre rövid pá-
lyaudvari nyilatkozatában 
Szemjonov szovjet külügy-
miniszter-helyettes is célzott, 
változatlan. A „felállás" 

azonos az előzőekhez: szov-
jet részről Vladimír Szem-
jonov 5Í) éves miniszterhe-
lyettes. a leszerelés és a né-
met kérdés ismert szakértő-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

November első napjait írjuk, a pártkongresszus hó-
napjának első napjait. Ez már magában is jelzi: legéret-
tebb. legfontosabb szakaszához érkezik az a verseny-
mozgalom, amelyet az MSZMP X. kongresszusának tisz-
teletére indítottak Szeged gyáraiban, üzemeiben, s amely 
eredményeset?vitte' tovább a felszabadulásunk 25. évfor-
dulóját köszöntő jubileumi verseny lendületét. 

Aláírták a magyar—NDK együtt-
működési bizottság jegyzökönyvét 

Fock Jenő fogadta Wolfgang Rauchfusst 
Tímár Mátyás, és Wolf-

gang Rauchfuss miniszter-
elnökhelyettesek hétfőn dél-
ben a Parlament Gobelin 
termében aláírták a magyar 
—NDK gazdasági és műsza-
ki-tudományos együttműkö-
dési bizottság IX. ülésszaká-
nak jegyzökönyvét. 

Az együttműködési bizott-
ság október 29. és november 
2. között tartotta ülészakát. 
A magyar delegációt Tímár 
Mátyás, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, az NDK de-
legációját Wolfgang Rauch-
fuss. az NDK Minisztertaná-
csának elnökhelyettese ve-
zette. 

A mostani ülészakon min-
denekelőtt azoknak a meg-
állapodásoknak a végrehaj-
tásáról tárgyaltak, amelyek 
a két ország párt- és kor-
mányküldöttségei között 
1970 januárjában a gazdasá-
gi, s különösen a kutatási és 
termelési kooperációs kap-
csolatok elmélyítéséről jöt-
tek létre. Számos miniszteri 
megállapodást kötöttek, ame-
lyek az 1971—75 közötti, va-
lamint az ezt követő idő-
szakra lehetővé teszik a ku-
tatási és termelési kooperá-
ció fokozását a két ország 
népgazdaságának fontos te-
rületein. E megállapodások 
kiterjednek elektronikus 
adatfeldolgozó berendezések, 
elektronikus építőelemek, 
néhány építőipari, valamint 
mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari berendezés közös fej-
lesztésére és gyártására. 

A kutatási és termelési 

kapcsolatok elmélyítésére és dr. Herbert Plaschke. az 
a kölcíönos árüs'jbáHitásqk NDK budapesti nagykövete 
tokozására előirányzott in- is." 
tézkedések lehetővé teszik, "" * 
hogy az áruforgalom 1975- Hétfőn délután elutazott 
ben hatvan százalékkal ha- hazánkból az NDK kor-
ladja túl az 1970. évi szintet, mányküldöttsége. 
A kölcsönös áruszállítások 

Ha ebből az alkalomból 
visszatekintünk az eltelt 
időszakra, megállapíthatjuk: 
a dolgozók aktivitása jelen-
tősen nőtt. S hozzátehetjük 
azt is, hogy most. a kong-
resszus közeledtével ez az 
aktivitás tovább fokozódik. 

Így van ez a Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalatnál, 
ahol elsősorban a termelé-
kenység növelését, az önkölt-
ség csökkentését, a minőség 
javítását és a szállítási ha-
táridő betartását célozták a 
felajánlások. 

A külön kongresszusi, ver-
senyszakaszt a kenderfonó-
gyáriak mór szeptember-
ben elkezdték, 

s e hó végén fejezik be. te-
hát pontcean egy negyedévig 
tart náluk. Az újszegedi köz-
ponti gyárban október 1-től 
november 21-ig terjed ez a 
veesenyszakasz. amelyben — 
többek között — a kongresz-
szusi zászló elnyerése a cél. 

A Minőségi Cipőgyár sze-
gedi üzemében húsz brigád 
203 tagja vesz részt a kong-
resszusi versenyben. Ennek 
a mozgalomnak ielentös 
eredményei vannak már ed-
dig is, emelték a termelé-

kenységet, csökkentették a 
selejtet. Az időközben meg-
emelt éves terv teljesítésé-
nek. az anyag- és alkatrész-
ellátás okozta gondok le-
küzdésének egyaránt eszköze 
a verseny. 

Most 
külön kongresszusi hóna-
pot is rendeznek a cipő-
gyári munkások, szocia-
lista brigádok: 

tegnap, hétfőn reggel kezdő-
dött el és november végéig 
tart az új, kiemelt verseny-
szakasz. amely bizonyóra jó 
eredmények forrása lesz. 

— Köszöntsük méltóképp 
a X. 'pártkongresszust! — a 
Magyar Kábelművek Buda-
Pesti Kábel- és Vezetékgyá-
róból származik a kezdemé-
nyezés, amelyhez rendre 
csatlakoztak a vállalat gyá-
rai, s természetesen a sze-
gedi is. Az MKM szegedi 
gyárában szintén új lendü-
lettel kezdték a november 
hónapot' a pártkongresszus 
tisztéletére huszonhat ' szo-
cialista és hat. a kitüntető 
címért küzdő brigád külön 
mozgalmat indított. Az el-
sődleges cél: a korábbi el-
maradás törlesztése „ledol-

ezzel az 1971—75 közötti idő-
szakban több mint 2.6 milli-
árd rubelre növekednek. 

Az együttműködési bizott-
ság megállapította, hogy a 
két ország közötti külgazda-
sági kapcsolatok dinamikus 
fejlődése 1970-ben folytató-
dik, az áruforgalom 1969-hez 
képest 13 százalékkal emel-
kedik. 

Az ülésszakon határozato-
kat. hoztak az 1971—75-Ös 
időszakra szóló hosszúlejá-
ratú kereskedelmi megálla-
podások a tervkoordináció 
eredményei alapján történő 
előkészítéséről és megköté-
séről. 

Az együttműködési bizott-
ság ülésszaka rendkívül ba-
ráti, elvtársi és őszinte lég-
körben zajlott le. 

Fock Jenő, a kormány el-
nöke hétfő délelőtt hivatalá-
ban fogadta Wolfgang Ra-
uchfusst, az NDK Minisz-
tertanácsának elnökhelyette-
sét, a magyar—német gazda-
sági és műszaki-tudományos 
együttműködési bizottság IX. 
ülésszakán részt vevő NDK 
kormányküldöttség vezetőjét. 

A baráti eszmecserén 
részt vett Tímár Mátyás, a 
kormány elnökhelyettese és 

gozása" — ezért szeretnék 
túlteljesíteni a november 
havi tervet. Azzal az elhatá-
rozással kezdték a kongresz-
szusí hónapót 

a kábel gyári szocialista 
brigádok, 

hogy akár üzemrészi szinten 
is segítik egymást, átcsopor-
tosítják erőiket azokra a he-
lyekbe, ahol a legnagyobb 
szükség van rá. 

A Szegedi Nyomdában 33 
szocialista brigád háromszáz-
tizennyolc tagja munkálko-
dik a kongresszusi verseny 

.sikeréért. Az eszközgazdál-
kodás. a munkaszervezés és 
a minőség javítása éppúgy 
programjukba tartozik, mint 
az önköltségcsökkentés, ta-
karékosság. A gazdgsági cél-
kitűzések mellétt — miként 
az a Szocialista Munka Vál-
lalata cím birtokosaihoz il-
lik — 

a nyomdászok a szocialista 
emberi vonások erősítését 
is célul tűzték ki. 

Novemberben egyhetes kü-
lön műszakot is tartanak — 
a kongresszusi verseny szer-
ves részeként. Ennek alap-
ján. s a korábbi versenytél-
jesítéseket figyelembe véve 
értékelik majd. kik érték el 
a legjobb eredményeket-

Nemcsak az említett üze-
' mekben; város- és ország-

szerte sok helyütt jelenti a 
kongresszusnak való mun-

| kés tisztelgést, az újitokedv, 
i az alkotó 'energiák pezsdülé-

sét ez a november. Van. ahol 
a hét végén külön műszakot 
szerveznek, van. ahol egy-
hetes. tíznapos a versen 

' akció, másutt az egész hó-
j napra kiterjed. De még ott 

is, ahol a most következő 
j időszak nem jelent külÜn 
) „dekádot". hanem az éves 

verseny medrében folytató-
dik a termelőmunka, bizo-

; nyosan 
nagyobb kedvvel, akarás-
sal dolgoznak 

a versenv-célkitüzések való-
raváltásáért. Hogy a sok 
egyéni és brigádhelytállás-
ból méltó köszöntés kereked-
jen a pártkongresszus ide-
jére. * 

S. M. 

M r a n y t é r k é p 
A vlagyivosztoki geológiai hatók. Feltételezik, hogy a 

intézetben elkészítették Tá- nagy értékű fémet olyan 
vol-Kelet aranylelő helyé- m e d d ő kőzetek tartalrpazzák. 
nek prognózistérképét A tu- a m e l y e k vertikálisan helyez-, 
dosok tanulmányozták az ' 
övezetet, ahol különféle tipu- kednek el a fold melyeben. 
sú aranyképzödmények talál- (MTI) 

H á r o m 

fél híd 

Somogyi K á r o l y n é fe lvéte le 

Az újszegedi hídfőben vegéhez ér az egyik oldal bontása, 
így egyelőre három fél hídfőt láthainak a mihamarabbi 
befejezésben reménykedők: egyiken megy a forgalom, i 
másik kettő oldalt várja, hogy helyére kerüljön. A bon-
tás után következnek a Szegeden ínég sosem látott- mű-
veletek, hogy sinen csúsztassák be helyére a vasbeton 

hídfőt 

Magyar hét 

Bolognában 
A Budapesten megrende-

zett bolognai hét viszonzá-
saként magyar kulturális 
hetet rendeznek Bologná-
ban. November 5-én a Pa-
lazzo ,re Enzóban nyitják 
meg a ..Budapest várostör-
téneti kiállitás"-t, s a Pa-
lazzo del Archgimnasióban 
a modern magyar művészet-
tel ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. A bolognai ma-
gyar hétre tíztagú küldött-
ség utazik Olaszországba, 
Csikesz Józsefnének. a Fő-
városi Tanács végrehajtó bi-
zottsága elnökhelyettesének 
vezetésével. (MTI) 


