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T Elutazott Versenyben
Xuan Thuy a szakmai rangéri
Ideiglenes

koalíciós kormány

Vientianeban szerdán délelőtt aláírták a tűzszünetet,
amely csaknem két évtizedes
zűrzavarnak és
ellenségeskedésnek vet véget ebben a
délkelet-ázsiai országban. A
dokumentum
ünnepélyes
aláírása Souvanna Phouma
laoszi miniszterelnök rezidenciáján történt, és az okmányt — a Vientianeba a k reditált külföldi diplomaták
jelenlétében
—
egyfelől
Phoumi Vongvichit, a Laoszi
Hazafias Front
Pártjának
főtitkára,
másfelől
Pheng
Phong Savan. a királyi kormány belügyminisztere látta
el kézjegyével. Jelen volt
Souvanna Phouma miniszterelnök, továbbá a hazafias
erők
Vientianeban
tartózkodó delegációja.
Kamphay Boupha, a Laoszi Hazafias Front
hanoi
képviseletének vezetője szerdón délben sajtókonferencián ismertette a laoszi béke
helyreállításáról, a nemzet
megbékéléséről és egységéről
szerdán délelőtt
Vientianeban afáfrt
állapod ást.
A 14 pontból átfő megállapodás öt fejezetben foglalja
össze a béke helyreállításának feladatait. Az általános
elveket tartalmazó fejezet
megállapítja, hogy a nemzet
békéje, függetlensége és szuverenitása
érdekében
a
szembenálló
laoszi
felek
megerősítik a Laoszról kötött 1962. ért genfi megállapodást. s azt el kell fogadnia az Egyesült Államoknak
és Thaiföldnek. A két szembenálló fél által ellenőrzött
területet ideiglenesen az adott
fegyveres erők
ellenőrzése
alatt marad, de mindenütt
biztosítani kell a lakosság
személyes
szabadságát
és
egyéb szabadságjogait.
A katonai kérdésekről
megállapodás előírja:

a

február Sí-én déli l t érakor (vientianei idö szerint)
életbe lép a teljes tűzszünet
minden fronton egyidejűleg.
A külföldi légierő véglegeBen beszünteti Laosz területének bombázását A tűzszünet után tilos
minden
katonai akció, a különítmények harci cselekményei is.
Az esetleges összetűzéseket
laoszi vegvesbizottság vizsgálja ki. Tilos minden büntetőakció, s a menekülteknek
lehetőre kell tenni,
hogy
hazatérjenek eredeti lakóhelyükre. Tilos minden katonai személy és fegyverzet
bevitele az országba, kivéve,
az 1962. ért genfi megállapodásban engedélyezett kontigenst.
Az
ideiglenes
koalíciós
kormány létrehozását követő 60 napon belül
minden külföldi reguláris
és irreguláris csapatot ki
kell vonni' Laoszi területéről,
és fe! kell oszlatni minden
külföldi katonai és félkatonai szervezetet.
Ugyancsak
fel kell oszlatni a külföldiek
szervezte „különleges erőket", s le kell szerelni támaszpontjaikat.
Ugyancsak
ezidő alatt kölcsönösen szabadon kell engedni a hadifoglyokat. Az ország politikai
berendezkedéséről
a
megállapodás úgy rendelkeimk, hogy demokratikus v

alakul

Xuan Thuy, a
Vietnami
Dolgozók P á r t j a
Központi
Bizottságának titkára, államminiszter, aki Péter
János
külügyminiszter meghívásár a hivatalos, baráti látogatást
tett
Magyarországon,
tárgyalásai befejeztével szerdán délelőtt elutazott Budapestről. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Péter János és a K ü l ügyminisztérium több vezető
munkatársa. Ott volt Hoang
Cuomg, a Vietnami Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete és Huynh Van
Than. a Dél-vietnami Köztársaság budapesti
nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Eljöttek az államminiszter búcsúztatására a Budapesten tanuló
vietnami
diákok is.

Xuan Thuy elutazása efótt
A laoszi tűzszüneti egyezmény aláírása
Vientianeban. adott nyilatkozatában
elBaloldalt Phuomi Vongvichi, a Laoszi Hazafias Front mondotta. hogy megbeszéléPártjának főtitkára, jobboldalt Pheng Phong Savan, a
sei a magyar párt- és állakirályi kormány belügyminisztere
mi vezetőkkel elvtársi, szívélyes baráti légkörben zajlotÁ kormány elnöke a laoszi
lasatás ú ^ á n kell létrehoatak le, s látogatása során
ní a
főerők egyikéhez sem tarmindenütt, ahol csak megtozhat.
koalíciós
nemzeti
fordult, a magyar nép testmányt.
Az ideiglenes kormány fel- véri szolidaritásának, szereadata a megkötött megállaEnnek előkészítésére a szer- podás végrehajtása, a poli- tetének
megnyilvánulásait
ződés aláírását követő 30 tikai program kidolgozása és tapasztalta a vietnami nép
napon belül ideiglenes nem- a külföldi segítség fogadása,
iránt. Népünk nevében előzeti koalíciós kormányt és valamint annak
politikai konzultációs taná- lesz. Az ugyanezen elvek ször is szeretném megköszöncsot kell létrehozni.
alapján létrehozandó politi- ni — mondotta —, a Magyar
Az
ideiglenes
niemzefi kai konzultációs tanács fel- Szocialista Munkáspártnak, a
vá- Magyar Népköztársaság korkoalíciós kormány a vien- adata a demokratikus
tianei kormány és a hazafias lasztás előkészítése és meg- mányának, a magyar népnek
erők egyenlőszámú küldöt- szervezése lesz.
támogatását, amelyet a béke
teiből alakul meg. Ezt a koA két szerv m u n k á j a za- megőrzéséért, a
szocialista
alíciós kormányt konzultáció
ú t j á n a megbékélés és füg- vartalanságának biztosításá- építőmunkában nekünk nyújr
a
megállapodás
előírja
Vigetlenség semleges hívei köüdvözletemet
zül két fővel keU kiegészí- entiane és Luang Prabang tott. Baráti
küldöm a magyar népnek.
teni.
városok semlegesítését

A Munkaügyi Minisztérium és a KISZ KB minden
esztendőben megrendezi a szakmunkástanulók tantárgyi és
szakmai tudásának nagy erőpróbáját, a Szakma Kiváló
Tanulója versenyt. A januári iskolai versenyek után február 18—28. között kerül sör a megyei versengésre; az
első helyezettek pedig márciusban, az országos SZKF-versenyen tehetik föl a koronát szereplésükre.

Á vizsgadarabok: maltcrosládák. Bodnár Ferenc, Gémes
György és Vida János szorgosan dolgozik a gyakorlati
feladaton

A tanműhely volt a géplakatosok versenyének színhelye.
Képünkön a gép mellett: Molnár Lajos

Úttörők élete

Konferenciát tartottak a mozgalom szegedi vezetői
Négy év szerteágazó
és
sokszínű
úttörőmunkáját
elemezte a tegnap megrendezett úttörővezetők
városi
konferenciája.
Csapatvezetők. iskolaigazgatók, rajvezetök. társadalmi
aktivistak
gyűltek össze, közel másfélszázán, a szegedi Ifjúsági
Házban, hogy az áprilisban
megrendezésre kerülő úttörővezetők V. orsizágos konferenciájára készülődve számba vegyék a szegedi úttörőcsapatok mozgalmi munkáját, felmérjék az eredményeket és meghatározzák a továbblépés feladatait. Az első
ízben összehívott úttöiövezetők városi konferenciájának elnökségében a testvérés társszervek, valamint a
petronálók képviselői mellett
ott volt Szántó Tivadar, az
MSZMP városi bizottságának
munkatársa, Salamon István,
a Hazafias Népfront városi
bizottságának titkára és Kovács József, a városi tanács
művelődésügyi
osztályának
vezetője is. A városi úttörőelnökség beszámolóját Gazdik Gyula titkár terjesztette
a konferencia elé.
A beszámoló hangsúlyozta,
hogy a szegedi általános iskolai tanulók 94.7 százaléka
úttörő. Éppen ezért központi
feladat a nevelési tevékenység
kiszélesítése.
hatékonyabba tétele és a mozgaiefadatówtaK

meghatározása. Az elmúlt
időszakban javuK a csapatok
belső tartalmi m u n k á j a is.
Ez többek között a KISZszerveze lekkel,
szocialista
brigádokkal, üzemekkel kötött szocialista szerződésekben
és gyümölcsöző kapcsolatokban realizálódik. A város úttörői ebben a tanévben 30
ezer 846 társadalmi munkaórát
teljesítettek,
több
mint tízezer órával
többet
az elmúlt tanévinél.
A KISZ-életre felkészítésben nagy szerep jut a városban dolgozó 437 felnőtt
vezető mellett az ifivezetőknek. Sajnos, számuk egyre
csökken. Míg 1965-ben 469en segítették az úttörőmunkát, addig ma csupán 194
ifivezető dolgozik a csapotoknál. A csökkenés oka abban rejlik, hogy m u n k á j u k hoz nem kapnak megfelelő
támogatást, tevékenységüket
nem értékelik kellően, s az
úttörőcsapatok sem fordítanak elegendő figyelmet
az
utánpótlás nevelésére.
A játék és a romantika az
úttörőmozgalom
sava-borsa.
Bár
a lehetőségek napiról
napra nagyobbak, az úttörőélet Szegeden még nem elég
színes. Kevés a mozgalmat
izgalmassá, élvezetesebbé levő
őrsi piortya, közös kirándulás, tábortűz. Kevés szegedi
úttörőcsapat szervez
önálló
táborozást. 1930-ben mind-

össze két esapat
1972-ben
pedig 7 szervezetit önálló táborozást Az idén javulás
várható, mert 15 úttörőcsapat készül önálló táborra.
A beszámoló kiemelte a
szegedi kisdobosok és kisdobosvezetők
országos
hírű
munkáját, szólt a mozgalom
kulturális és sportrendezvényeiről, valamint a szegedi
Üttörőházban folyó munkáról.
A beszámolót vita követte, Munkában a szobafestő-tanulók. Kiss Gyula és Talla Gámelynek
során
felszólalt
bor a DÉLfP munkásszállójának egyik szobájában
Révész István, a szegedi Ütmutatja be szakértelmét
íörőház igazgatója.
Lenért
Béla, a KISZ Szeged városi
bizottságának szervező titkára, Kecskés Antal, a Dózsa György általános iskola
igazgatója, dr. Kovács Lajos alezredes,
városi-járási
rendőrkapitány,
Balogh
László, az Országos Úttörőelnökség és az Országos Nevelési Tanács tagja és Kovács József, a városi művelődésügyi osztály vezetője.
Az úttörővezetők
városi
konferenciája ezután megválasztotta vezető testületeit, a
városi úttörővezetök tanácsának 35, a városi úttörőelnökség 15 tagját. A városi úttörőelnökség titkára
is.-nét
Gazdik Gyula lett. A konferencia megválasztotta azt
a húsz küldöttet, aki a szegedi úttörőmozgalmat képSomogyi K á r o l y n é felvételei
viseli a megyei úttörcwezetók
konferenciajazx
M h * András és 'Jmittiiiiií János a kőművesek versenyén
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