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Befejeződött 
a Varsói Szerződés Politikai 

Tanácskozó Testületének ülésszaka 

Kádár János és Fock Jenő a tanácsk ozáson 

H lengyel Minisztertanács épületének 
'dísztermében csütörtökön délelőtt folytatta 
munkáját a Varsói Szerződés tagállamai 
Politikai Tanácskozó Testületének ülése. 
A napirenden „Az európai biztonságért és 
a. nemzetközi enyhülésért folytatott harc 
jelenlegi szakasza" témakör megtárgyalása 
szerepelt. 

A záróülésre 17 órakor ültek össze. Ezen 
n tagállamok képviselői aláírták az ülés-
szakról szótő közleményt es az ülésszak 
kcsöbb nyilvánosságra kerülő három do-
kumentumát. 

Az ünnepélyes aláírás előtt Tano Colov, 
a KGST Végrehajtó Bizottságának soros 
elnöke atadta a küldöttségek tagjainak a 
nemzetközi szervezet fennállásának 25. év-
fordulója alkalmából készült emlékérmet 
az együtlmüködcs fejlesztésében szerzett 
érdemeik elismeréséül. 

A tanácskozás záróaktusaként Todor 
Zsivkov, a BKP KB első titkára tolmá-
csolta a vendéglátó lengyel házigazdák-
nak a küldöttségek szíves köszönetét és 
jókívánságait. 

* 
Kádár János, az MSZMP KB első titkára 

és Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke 
csütörtökön Varsóban szívélyes és baráti 
légkörben megbeszélést folytatott Edward 
Gierekkel, a LEMP KB első titkárával, 
Ifonryk Jablonski államelnökkel és Piotr 
Jaroszewicz miniszterelnökkel a két or-
szág együttműködése további fejlesztésé-
nek időszerű kérdéseiről. 

* 
A LEMP Központi Bizottsága és a kor-

mány csütörtökön este fogadást adott a 
tanácskozáson részt vett küldöttségek tisz-
teletére. 

Közlemeny 
tanácskozásról 

1974. április 17—J 8-án 
Varsóban ülést tartott a 
Varsói Barátsági, Együttmű-
ködési és Kölcsönös Segí t - ' 
ségnyújtási Szerződés Tagál-
lamainak Politikai Tanács-
kozó Testülete. 

Az ülésen részt vettek: 
A Bolgár Népköztársaság 

részéről Todor Zsivkov, a 
BKP KB első titkára, az 
Államtanács elnöke, a kül-
döttség vezetője, Sztanko To-
dorot', a BKP PB tagja, a 
Minisztertanács elnöke, 
Konsztantin Tellalov, a 
BKP KB titkára, Petr Mla-
denov, a BKP KB tagja, 
külügyminiszter, Milko Ba-
lén, a BKP KB tagja, a 
BKP KB első t i tkára t i t-
kárságápak vezetője; 

a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság részéről Gustáv 
Husák, a CSKP KB főtitká-
ra, a küldöttség vezetője, 
Lubomir Strougál, a CSKP 
KB elnökségi tagja, a cseh-
szlovák kormány elnöke, Va-
sil Bilak. a CSKP KB el-
nökségi tagja, a KB titkára, 
Bohuslav Chnoupek, a CSKP 
KB tagja, külügyminiszter, 
Antonin Vavrus, a CSKP 
KB külügyi osztályának ve-
zetője; 

a Lengyel Népköztársaság 
részéről Edward Gierek, a 
LEMP KB első titkára, a 
küldöttség vezetője, Henryk 
Jablonski. a LEMP PB tag-
ja, az Államtanács elnöke, 
Piotr Jaroszewicz. a LEMP 
EB tagja, a Minisztertanács 

elnöke, Stefan Olszowski, a 
LEMP PB tagja, külügymi-
niszter, Ryszard Frelek, a 
LEMP KB titkárságának 
tagja, a KB külügyi osztá-
lyának vezetője; 

a Magyar Népköztársaság 
részéről Kádár János, az 
MSZMP KB első titkára, a 
küldöttség vezetője, Fock Je-
nő, az MSZMP PB tagja, a 
Minisztertanács elnöke, Pú-
ja Frigyes, a z MSZMP KB 
tagja, külügyminiszter; 

a Német Demokratikus 
Köztársaság részéről Erich 
Honecker. az NSZEP KB el-
ső titkára, a küldöttség ve-
zetője, Willi Stoph, az 
NSZEP PB tagja, az Állam-
tanács elnöke, Horst Sinder-
mann, az NSZEP PB tagja, 
a Minisztertanács elnöke, 
Hermann Axen, az NSZEP 
PB tagja, a KB titkára, Os-
kar Fischer. az NSZEP KB 
tagja, ügyvezető külügymi-
niszter, Paul Markowski, az 
NSZEP KB tagja, a KB 
nemzetközi kapcsolatok osz-
tályának vezetője; 

a Romén Szocialista Köz-
társaság részéről Nicolae 
Ceaxisescu, az RKP főtitká-
ra, a köztársaság elnöke, a 
küldöttség vezetője, Manea 
Manescu, a z RKP VB tag-
ja, • miniszterelnök. Stefan 
Andrei. az RKP KB titká-
ra, George Macovescu, az 
RKP KB tagja, külügymi-
niszter, Mircea Malita és Mi_ 
t*a Constantm, az RKP iá -

titkárának. a köztársaság el-
nökének tanácsadói; 

a Szovjet Szocialista Köz-
társaságok Szövetsége részé-
ről Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP KB főtitkára, a kül-
döttség vezetője, Alekszej 
Koszigin, az SZKP PB tagja, 
a Minisztertanács elnöké, 
Andrej Gromiko, az SZKP 
PB tagja, külügyminiszter, 
Konsztantyin Katusé v, az 
SZKP KB titkára, Konsztan-
tyin Ruszakov, az SZKP KB 
tagja, az SZKP KB főtitká-
rának tanácsadója. Andrej 
Alekszandrov, az SZKP KB 
Revíziós Bizottságának tag-
ja, az SZKP KB főti tkárá-
nak tanácsadója. 

Részt vett továbbá az 
ülés munkájában Ivan Ja-
kubovszkij, a Varsói Szer-
ződés tagállamai egyesített 
fegyveres erőinek főparancs. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Á XI. pártkongresszus tiszteletére 

Újabb mnnkafelajánlások 
Az ola/bányászok és a ruhagyár 

dolgozóinak vállalása 
meg, hogy a munka- és 
üzemszervezés korszerűsíté-
sével a termelékenységet S 
százalékkal növelik. 

A Sárvári Cukorgyár dol-
gozói a jövőben olcsóbban s 

brigádjai mindenekelőtt a vekvő igényeit igyekszik ki- egyben a kereslethez jobban 
Gagarin hőerőmű biztonsá- elégiteni. A szervezésben és alkalmazkodva igyekeznek 

Országszerte újabb munkáskollektívák vállalták, hogy a 
XI. pártkongresszus és hazánk felszabadulásának 30. évfor-
dulójának tiszteletére szervezettebb, hatékonyabb munká-
val segítik az ötéves terv sikeres teljesítését. 

A Mátraaljai Szénbányák Gépgyár az olajbányák nö-

gos és egyenletes fűtőanyag-
ellátásáról kívánnak gon-
doskodni. Visontán, az or-
szág legnagyobb és legkor-

a műszaki fejlesztésben rej- gyártani a cukrot. 
ló tartalékokat kihasználva a 
vállalat dolgozói fél évvel 

A Komárom megyei Álla-
mi Építőipari Vállalat mun-

szerűbb külfejtéses bánya- tervük teljesítését. 
előrehozzák negyedik ötéves kásgyűlésén lakások, iskolák, 

üzemében felkészültek arra, 
hogy a szomszédos hőerőmű-
nek szánt 

A Fűzfői Nitrokémia dol-
gozói elsősorban azt vitatták határoztak. 

egészségügyi létesítmények 
építésének meggyorsításáról 

A Betonútépítő Vállalat lignitszállitmá- meg, hogy milyen módon se- __ 
nyok zöld utat kapjanak, s gíthetnék a növényvédő sze- M ^ e s főépítéswzetőségének 
a minőség is tovább javul- rek importjának csökkenté- 2 8 útépítő szocialista brigád-

sét. jon. A szerelő- és gépjavító 
üzem brigádjai azzal segítik 
a felajánlások teljesítését, lektívája a termékszerkezet tárMó'hpwi- t -st 
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A Pápai Textilgyáf kol- ja azt ajánlotta fel, hogy az 
eredeti 1976. május 31-i ha-

hogy 15 nappal a határidő átalakításának gyorsításával a c j ják a z M7-es autópálva 
Átt iirron^Kn VialtrOTÍl. ri^ _ n l o l r n r f n r f 4 T-s plr 4/\K ' . . . . . előtt üzembe helyezik az or-

szág legnagyobb bányagépét. 
A Nagyalföldi Kőolaj- és 

Földgáztermelő Vállalat 
munkáskollektívája az or-
szágot jelentős valutakiadá-
soktól kívánja mentesíteni 
azzal, hogy az idén annyi 
kőolajat és földgázt termel, 
amennyit eredetileg 1975-re 
terveztek. Eddig nem művelt 
területeket is bevonnak a 
földgáz- és kőolajtermelés-
be, az ezekhez kapcsolódó 
beruházásokat kongresszusi 
felajánlásként terven felül 
bonyolítják le, s a jó minő-
séget is garantálják. A vál-
lalat dolgozói a jövő év vé-

a lakosság igényeinek job-
ban megfelelő termékeket 
igyekszik kibocsátani. 

A Szegedi Ruhagyár szo-
cialista brigádjai arról gon-
doskodnak. hogy az iparban 
és a mezőgazdaságban dol-
gozó nők olcsó és divatos 
munkaköpenyeket hordhas-

Székesf ehérvár—Balatonali ga 
közötti 33 kilométeres szaka-
szát. 

A záhonyi MÁV átrakó \ 
körzet munkásgyűlésén első-
sorban azt hangsúlyozták a 
dolgozók, hogy a szovjet vas-
utasokkal tovább erősítik 

géig 270 ezer tonna kőolajat ezerrel többet gyártanak, 
és 1 milliárd 400 millió köb- mint az idén, s az igények-
méter földgázt adnak a nép- nek megfelelően fokozzák' a 
gazdaságnak terven felül. termelést más cikkekből is. 

A Dunántúli Kőolajipari Mindezt azzal alapozzák 

sanak munkahelyükön. Már kapcsolataikat, s gondoskod-
bemutatták azt a 40 ú j f a j t a 
munkaruha- és munkakö- " 
peny modelljüket, amelyek-
ből tetszés szerinti mennyi-
séget szállítanak a kereske-
delemnek. A gyár dolgozói 
megígérték, hogy a korábban 
hiánycikknek számító isko-
laköpenyből jövőre 17o 

lebonyolódjanak a Magyar-
ország és a Szovjetunió kö-
zötti áruszállítások. 

Hazánk legrégibb állami 
gazdasága, a 15 o/or holdas 
mezöhegyesi gazdeság — an-
nak ellenére, hogy több ta-
karmányt értékesít, mint ko-
rábban — az állattenyésztés 
eredményeit is fokozza. 

A nádudvari Vörös Csillag 
Tsz szintén a lakosság jobb 
ellátásához járul hozzá. 

Kevés volt a csapadék 
— öntözni kell 

mm 

Ülésezett a megyei öntözési operatív bizottság 
Tegnap, csütörtökön dél-

előtt Szegeden, a megyei ta-
nácsházán kibővített ülést 
tartott a Csongrád megyei 
öntözési operatív bizottság. 
A tanácskozáson részt vett 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának képvise-
letében dr. Kakuszi László, 
továbbá dr. Paczuk István, 
a megyei tanács elnökhe-
lyettese, Géczi Károly, a 
Mezőgazdasági és Élelme-
zésügyi Minisztérium és Ba-
logh Bálint, az Országos 
Vízügyi Hivatal képviselője 
is. 

Gyuris Szilveszter, a z ön-
tözési operatív bizottság el-
nöke tartott beszámolót a 
legutóbbi ülés óta tett in-
tézkedésekről. Hangsúlyoz-
ta, hogy bár az utóbbi na-
pokban esett kevés csapa-
dék Csongrád megyében is, 

Holnap: 

Koszorúzás 
a Lenin-szobornál 

Ezelőtt 104 évvel, 1870. április 22-én született Vlagyimir 
Iljics Lenin. Születésének évfordulója alkalmából holnap, 
szombaton koszorúzási ünnepséget rendez az MSZMP Sze-
ged városi bizottsága. Szeged megyei város tanácsa és a 
Hazafias Népfront városi bizottsága a Rákóczi téren, a 

megyei tanácsháza előtti Lenin-szobornál. 

ennek ellenére változatla-
nul előtérben áll a gazdasá-
gokban a z öntözés, mert to-
vábbra is a szárazság a jel-
lemző megyeszerte. Április 
elejéig mintegy 2256 hektá-
ron öntöztek Csongrád me-
gyében, s ez a terület igeri 
kevés, ha azt vesszük ala-
pul, hogy 34 ezer 549 hek-
táron rendezkedtek be ön-
tözésre, amelyből mintegy 
26 ezer hold öntözésére kö-
töttek szerződést a vizet biz-
tosító Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatósággal. 

A tegnapi tanácskozáson 
is hangsúlyt kapott, hogy 
Csongrád megyében a leg-
több gazdaságban tíz-húsz 
évesek az öntözőberendezé-
sek, s ma már nem felel-
nek meg a kívánt követel-
ményeknek. Ez is oka an-
nak, hogy a z országos átlag 
alatt tudták csak kihasznál-
ni tavaly az öntözőberende-
zések kapacitását, jóllehet 
a z is közbeszólt a kihasz-
náltságba, hogy tavaly jú-
liusban a megye különböző 
részén szinte egyszerre zú-
dult le nagy tömegű csapa-
dék, 100—150 milliméter. 
Napokig mintegy tízezer 
hektárt borított vastagon 
víz, s ettől kellett meg-
menteni a termést. Szó ke-
rült tegnap arról is, hogy 
egyes téeszek Csongrád me-
gyében változatlanul vona-

kodnak öntözésre szerződést 
kötni az ATIVIZIG-gel, ho-
vatovább némely gazdaság-
ban az eddiginél kisebb te-
rületre szorították vissza a 
zöldségtermelést. S okolják 
ezt azzal, hogy nem akar-
ják magukat kitenni olyan 
„csapásnak", mint amelyet 
korábban az úgynevezett Di-
konirt-fertőzés okozott. Bit 
az állítást jórészt már ko-
rábban alapos kutatással 
megcáfolták, s inkább az 
okozta például némely he-
lyen a paprikatermelés visz-
szaesését, hogy nem számol-
tak bizonyos mértékű f a j -
taromlással, nem használtak 
megfelelő növényvédő szert. 

A növényvédő állomás már 
az idén is észlelt olyan je-
lenséget, hogy egyes gaz-
daságokban elhanyagolták a 
kellő mértékű növényvédel-
met. Változatlanul és to-
vábbra js azzal a vízzel tud-
nak öntözni a gazdaságok, 
amelyet a folyókból biztosít 
az ATIVIZIG amellett, hogy, 
rendszeresen vizsgálják a vi-
zek minőségét. A gazdasá-
gok saját hatáskörükben is 
kötelesek megtenni mindent 
a kormány zöldségprogram-
jának megvalósításáért, s 
nem szűkíteni, hanem újabb 
területekkel kell böviteni a 
különböző nővén, i kultúrá-
kat. 

L. R 


