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Folytatódtak a magyar 
vietnami tárgyalások 

Szegeden megkezdődött 
az ergonómiai konferencia 

Hivatalos tárgyalis a Parlament Munkicsy-termében Losonczi Pál, Illetve dr. Ngu-
yen Huu Tbo vezetésével 

A Dél-vietnami Köztársa-
ság Budapesten tartózkodó 
küldöttsége kedden reggel a 
Hősök terén megkoszorúzta 
a Magyar Hősök Emlékmü-
vét. majd délelőtt Budapest 
nevezetességeivel ismerked-
tek. 

A Dél-vietnami Köztársa-
ság küldöttségének tagjai 
kf dden délelőtt hivataléban 
látogatást tettek Kállai Gyu-
lától . aE .MSZMP Politikai 
B'zottsága tagjánál, a Hawa-
ii s Népfront Országos Ta-
ni'csának elnökénél. 

Kedden délután a Páriá-
in ent Munkácsy-termében 
L sonczi Pálnak, az Elnöki 
T inács elnökének és dr. 
N tuyen Huu Thónak, a Dél-
vi ítnami Nemzeti Fe'szaba-
di r.ási Front Központi Bi-

zottsága Elnöksége .elnöké-
nek. a Dél-vietnami Kö. t i r -
saság Ideiglenes Forradalmi 
Kormánya mailett működő 
tanácsadó testület elnökének 
vezetésével folytatódtak a 
magyar—vietnami tárgyalá-
sok. 

Az eszmecsere során köl-
csönösen beszámoltak belső 
helyzetükről, az előttük ál-
ló feladatokról, a kétoldalú 
kapcsolatok fejlődéséről. A 
Dél-vietnami Köztársas' g 
küldöttsége tájékoztatást 
adott a párizsi megállapodá-
sok után Dél-Vietnamban ki-
alakult helyzetről, arról a te-
vékenységről, amelyet a 
DIFK a párizsi megállapo-
dások maradéktalan és kö-
vetkezetes végrehajtása ér-
dekében folytat. A Dél-viet-

n«m! Köztársaság küldöttsé-
ge részletesen ismertette a 
Dél-Vietn-mban felszabadí-
tott területeken a háborús 
sebek begyógyítására, a la-
kosság életszínvonalána' 
emelésére, a békés éoítés 
megindítására vonatkozó el-
képzeléseit. A magyar fél 
aláhúzta azt a kés ságét. 
hogy hozzájárul a kétoldalú 
kapcsolatok fejlesztéséhez, és 
lfhe?öságeihez mérten segít-
séget nyújt a béké megerő-
sítéséhez, a békés építéshez. 

Losonczi Pál kedden este 
az Országház vad 'sztermé-
beri vacsorát adott a dél-
vietnami küldöttség tisztele-
tére. A rendkívül szívélyes, 
meleg hangulatú vacsorán 
Losonczi Pál és dr. Nguyen 
Huu Tho pohárköszöntőt 
mondott 

Atomerőmű, 
n i t b á r i y a l ig 

A villamosenergia-termelés fejlesztése 

rint a VI. ötéves tervidő-
szakban a villám osener-
gia-többlet csaknem 50 
százalékát. 

A jövő villamos energiát 
adó erőműveinek fejleszté-
sére közép- és hosszú távú 
koncepciót dolgozott ki a 
Nehézipari Minisztérium és 
az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság e célra 
alakult munkabizottsága. 

A koncepció szerint a vil-
ié mosenergia-termelésben 

továbbra is jelentós a kor-
szerű energiahordozóknak, 
így a szénhidrogéneknek a 
szereoe. Ezért a közelmúlt- százalékát az 1980—85. 
ban átadott százhalombattai z ö t t i időszakban 
erőművön kívül paksi atomerőmű 

A bükkábrányi erőmű fe- szolgálnák. Jelenleg hét ilyen 
dezné az elképzelés sze- erőmű termeli az áramot, 

évente mintegy 200 mega- . . . ... . . . . 
wattos teljesítményével. (A 
gyöngyösvisontainak 800 me-
gawatt a teljesítménye). 

energiaigény 
másik 50 

kö 

A villamos 
növekedésének 

egyebek között Pécsett, Ti-
szapalkonyán, Bánhidán és 
Tatabányán. Ezeknek mű-
ködtetéséhez a hazai fe-
kete- és barnaszénkészlet 

korszerűsítésükkel, bővíté-
sükkel megnövekszik a szén 
iránti igény is. Éppen ezért 

ki. Ugyanis, ha a népgazda-
t Tisza mellett is épül ság anyagi lehetőségei meg-
cgy, a szénhidrogén ener- engedik, ebben az idő-
g-iáját hasznosító villa- szakban már 200 megawatt 

a koncepció szerint 
fontos feladat a hazai szén-

az épülő termelés növelése és az ú j 
elégítené lelőhelyek kutatása. 

Tegnap, kedden megkezdte 
munkáját a III. Ergonómiai 
Konferencia Szegeden, a Ti-
sza-szálló koncerttermében. 
A megnyitón részt vett Ko-
vács Imre, a Csongrád me-
gyei tanács általános elnök-
helyettese, dr. Varga C e s i , 
az MSZMP Szeged várcsi 
bizottságának titkára, Prágai 
Tibor, a szegedi városi ta-
nács elnökhelyettese, és Per-
jési József, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak munkatársa is. A kon-
ferenciát dr. Molnár Imre, 
a Szervezési és Vezetési Tu-
dományos Társaság ergonó-
miai bizottságának elnöke 
nyitotta meg, majd Kovács 
Imre köszöntötte a konferen-
cia hazai és külföldi részt-
vevőit és eredményes mun-
kát kívánt a három napig 
tartó tanácskozásnak. Ezu'án 
Buda István munkaügyi mi-
nisztériumi államtitkár tar-
tott megnyitó előadást. Elő-
adásában elmondta többek 
kötött, hogy az ergon miá-
nak milyen nagy szerepe van 
a népgazdaság minden terü-
letén, de különösen nagy a 
jelentősége a termetes haté-
konyságának és a termelé-
kenység növelésének előmoz-
dításában. 

A megnyitó előadás után 
Ír. Harsányt István egyete-
mi tanár, a Szervezési és 
Vezetési Tudományos Társa-
ság társé1 nö ke, dr. Bélcczki 
Lajos, a Magyar Uzemcgész-
ségügyi Tudományos Társa-
ság főtitkára és dr. Rókus-
falvy Pál főiskolai tanár, a 
Magyar Ps úchológiai Társa-
ság főtitkárhelyettese — 
mint a rendező szerve "etek 
vezetői — tartottak rövid 
előadásokat, felvázolván az 
országos konferencia célját 
és feladatait. 

A rendező szerveretek ve-
zetői elmondták, hogy ha-
zánkban 10 esztendeje műkö-
dik az ergon'miai bizottság 
az MTESZ kebelében, és 
háromévenként tartanak or-
szágos és nemzetközi jeltegű 
konferenciákat. Bár egy or-
szágos konferencia volt már 
1965-ben is, de az kizárólag 
a munkalélektannal foglalko 
zott. A je'.en'egi konferen"'á-
nak az a feladata, hogy be-
mutassák az ergonómia te-
rületén eddig elért e r e ' r r i -
nyeket, mert elöljék a továb-
bi tennivalókat, s mindazo-
kat bevonják a gyakorlati él 
elméleti kutatómunkába, 
akik e területen tevékeny-
kednek. Célja továbbá a kon-
ferenciának, hogy megmutas-
sa, milyen lehetőségei van-
nak még az ergon miának a 
gyakorlati életben, a termelés 
mindennapjaiban. A szegedi 
konferencia résztvevőinek le-
hetőségük adódik arra is, 
hogy egy üzemi erg~n miai 
laboratóriumot is merte ' int-
senek a Szegedi Kende-fonó-
gyárban, ahol 1957 óta 
folynak kísértetek és vizs-
gálatok. 

A megnyitó előadások 
után a konferencia három 
szekcióban folytatta mun-
káját. Az első szekció témá-
ja: az ergonómia he'ye és 
szerepe az iparfejlesztésben. 
Bevezető előadást Mártonfi 
Rudolf, a KGM ergonómiai 
bizottságának elnöke tartott 
arról, hogy milyen az ergo-
nómia helyzete Magyarorszá-
gon. A délelőtt folyamán 
még hét előadás hangzott el. 

Délután a szekció témái-
ból kerekasztal-beszélgetése-

ket rendeztek, ahol a főbb 
tárnákat vitatták meg: az er-
gbnómia és a munkaszerve-
zés. az ergonómia módszer-
tani problémái és az ergonó-
mia oktatásának kérőé ei a 
felsőfokú tanintézetekben és 
a vezetőképzésben. A III. Er-
gonómiai Konferencián ma, 
szerdán további előad: s^kat 
és kerekasztal-beszélga'ése-
ket tartanak, s az ors 'ágos 
konferencia holnap, csütörtö. 
kön délután fejezi be mun-
káját . 

Szovjet pártmunkás 
látogatása Szegeden 

G. B. Berdnyikov előadását tartja 

Tegnap Szegedre érkezett 
G. B. Berdnyikov, az SZKP 
Központi Bizottsága kultu-
rális osztályának konzultán-
sa. A megyei pártbizottságon 
tett rövid látogatás után a 
Sajtiház klubjában szegedi 
írókkal, művészekkel, újság-
írókkal találkozott, valamint 
a kulturális élet több vezető 
munkát írsival. 

Rácz Lajos, a Csongrád 
j megyei Hírlap főszerkesztője 
] üdvözölte a szovjet etöadó*. 

valamint dr. Ágoston Józse-
' íet, a megyei pártbizottság tit-

kárát, majd G. B. Berdnyikov 
tartott előadást „Az SZKP 
XXIV . kongresszusa. Az iro-
dalom és a művészet párt-
irányítása" címmel. A továb-
biakban rendkívül érdekes 
válaszoktan fejtette ki — a 
feltett kérdések kapcsán — 
a szovjet művészet és kul-
turális politika elméleti, elvi 
és gyakorlati kérdéseit. 

IVÍo szovjet vendégünk fel-
keresi a Szegedi Nemzeti 
Színházat, s találkozVz a szín-
ház vezetőivel és művészei-
vel. 

Ütemesen épül 
a postapalota 

Holnaptól áthelyezik az l-es 
villamos egy megállóját 

mos erőmű. tos teljesítményűre építik 
ki a legkorszerűbb ener-
giahordozót hasznosító pak-
si erőművet. Az atomerőmű 
később még nagyobb tel-
jesítményű „áramgyárrá" 
fejleszthető. 

Ugyanakkor célszerű az 
energiaforrásokhoz foko-
zottabban kiaknázni a hazai 
adottságokat. Különösen jó 
lehetőséget kínál erre a 
nemrég megkutatott bükk-
ábrányi lignit. Bükkábrány-
nál — mint ismeretes — a 
gyöngyösvisontaihoz hason-
ló minőségű, de nagyobb lett 
lignitmező fekszik, s ezért fontos 
hosszú ideig elláthatja fű-
tőanyaggal az itt felépítendő 
erőművet. Ezek főként a helyi ellátást 

Az OMFB szakemberei 
szerint a két nagy megépí-
tendő villamos erőmű mel-

már meglevői: 
Isorsze-űsítése is. 

Megalakult a chilei 
akcióbizottság 

Rendkívüli ülést tartott kedden — a Hazafias Népfront 
Belgrád rakparti székházában — a magyar szolidaritási bi J 

zottság: megtárgyalta a magyarországi teendőket a chilei 
néppel való szolidaritásban, és e feladatok ellátására chilei 
akcióbizottságot hozott létre. Harmati Sándor, a magyar 
szolidaritási bizottság elnöke vezette a tanácskozást, ame-
lyen dr. Molnár Béla alelnök, a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának titkára ismertette a cselekvő szolidaritás 
jelentőségét 

Holnaptól, december 13-
tól kezdve Szegeden a Le-
nin körút és a Kossuth La-
jos sugárút kereszteződésé-
ben megváltozik a villamos-
forgalom és a gyalogosok 
közlekedése, mert a posta 
műszaki épületének építke-
zése ú j szakaszába érkezett, 
mint erről a Szegedi Posta-
igazgatóságon tájékoztattak 
bennünket. Csütörtöktől 
kezdve a Rókusi pályaud-
vartól a Széchenyi tér felé 
haladó l -es villamos nem az 
Anna-kúti kereszteződésben, 
hanem a Kossuth Lajos 
•sugárút 8. sz. ház előtt áll 
meg, s a gyalogosok a su-
gárút, illetve a körút épít-
kezéssel szemben levő ol-
dalán közlekedhetnek. 

A postapalota építése ked-
vező ütemben halad. A ki-
vitelező — a DÉLÉP — a 
határidőket betartva decem-
ber 15-én elkészült a mo-
nolit vasbeton szerkezettél, s 
az alvállalkozó, a Fémmun-
kás Vállalat hozzálát az 
úgynevezett „függöny oldal-
falak" szereléséhez, melyek 
nagy üvegtáblái; tulajdon-
képpen. 

Az építkezés kedvező 
ütemű továbbfolytatása meg-
erősíti a szegediek azon re-
ményét, hogy határidő-mó-
dosítás nélkül elkészülhet a 
posta műszaki épülete, s ez-
zel együtt az ú j telefonköz-
p o n t 

f 


