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Kátfár lános és L o s o n c z i PállA p á r t k o n g r e s s z u s t f s z t e , e t é r e : 

fogadta Kalevi Sorsát Jó eredmények 
Folytatódtak a magyar-finn tárgyalások M i « t i a r A' 

a terulette jlesziesben 
Szeged: hal hónap alatt 20 millió forint értékű 

társadalmi munka 

Kádár János fogadja Kalevi Sorsát 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára csütörtökön a Köz-
ponti Bizottság székházában 
fogadta Kalevi Sorsát, a 
Kinn Köztársaság miniszter-
wlnökét. 

A" találkozón részt Vett 
Fock Jenő, a Minisztertanács 
elnöke, Nagy János külügy-
miniszter-helyettes és RÓJUK 
Rudolf, hazánk helsinki 
nagykövete. Jelen volt Ri-
cliard Tötterman, finn kül-

ügyi államtitkár és Paul 
Jyrkankallio, a Finn Köztár-
saság budapesti nagyköveté,, 

Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke csütörtökön az Ország-
házban fogadta Kalevi Sor-
sát, a Finn Köztársaság mi-
niszterelnökét. 

=* 
Csütörtökön az Országház 

minisztertanácsi termében 
folytatódtak a magyar— 

finn tárgyalások. A két or-
szág kapcsolatairól és idő-
szerű nemzetközi kérdések-
ről folytatott eszmecserén a 
magyar tárgyaló csoportot 
Fock Jenő, a Minisztertanács 
einöke. a finn küldöttséget 
Kalevi Sörsa miniszterelnök 
vezette. 

* 
Kalevi Sorsa és kísérete 

csütörtök délelőtt a Hősök 
terén megkoszorúzta a ma-
gyar hősök emlékművét. 

B e f e j e z ő i t ! a jubileumi 
tudományos ülésszak 

Magya r Tudományos 
Akadémián csütörtökön zá-
rult a magyar—szovjet tudo-
mányos-műszaki együttmű-
ködési megállapodás aláírá-
sának 25. évfordulója alkal-
mából rendezett háromnapos 
jubileumi tudományos ülés-
szak. 

Csáki Frigyes akadémikus 
előadásában hangsúlyozta, 
hogv a szabályozás- és ve-
zérléstechnika, a méréstech-
nika. az információátvitel és 
feldolgozás, valamint a szá-
mítástechnika fontos része a 
világ tudományos-technikai 
forradalmának. Az elektron-
csövek után a tranzisztorok 
és tirisztorok, maid az integ-
rált áramkörök felhasználá-
sával létrejött forradalmi 
műszaki változásokat a szo-
cialista országokkal és első-
sorban a Szovjetunióval ki-
alakult hathatós műszaki-
tudomanyos együttműködés 
nélkül lehetetlen lett vqlna 
még nyomonkövetnünk is. 

A kémiai tudományok osz-
tályának ülésén V. L. Talrose 
akadémikus, Tétényi Pál 
akadémikus. Gál Dezső, a ké-
miai tudományok doktora és 
Székely Tamás kandidátus, a 
különböző vegyi folyamatok 
átalakításával elért, kutatási 
eredmenyekrol es e változá-
sok újabb lehetőségeiről szá-
moltak be előadásaikban. 

Az agrártudományi ülésen 
Láng Géza akadémikusnak a 
műtrágyázás hatékonyságá-
é i i sz. Satyilov akadé-

mikusnak a szántóföldi nö-
vények terméseredményeinek 
programozásáról tartott elő-
adását kísérte nagy érdeklő-
dés. 

A háromnapos tudományos 
ülésszakon elhangzott csak-
nem negyven előadás lehe-
tővé tette a hazai kutatók, 
tudósok számára a szovjet 
tudomány legújabb eredmé-
nyeinek megismeresét, átte-
kintést nyújtott az együtt-
működés eddigi útjáról, a 
kapcsolatok fejlesztésének le-
hetőségeiről. 

Munkásak 
tovább-

Tegnap a Parlamentben 
ülésezett az országgyűlés ipa-
ri bizottsága. A képviselők a 
munkások és a középfokú 
szakemberek továbbképzé-
séről, illetve a vezetőképzés 
feladatairól tájékozódtak. A 
Munkaügyi Minisztérium je-
lentése szerint 1972—73-ban 
45 vállalatnál 1370 szakmun-
kás és 600 vezetőmunkás vett 
részt továbbképző tanfolya-
mon. A szakmai továbbkép-
zéshez kapcsolt, az általános 
iskolai végzettség megszerzé-
sét elősegítő intenzív tanfo-
lyamok 1973-ban kezdődtek 
meg. 

Biszku Béla látogatása Vácott 
Biszku Béla, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság tit-
kára csütörtökön Vácra láto-
gatott. Első útja a tiszthe-
lyettesképző iskolába veze-
tett. Itt, megismerkedett az 

iskola tevékenységével. 
Biszku Bela délután a vá-

rossal, a jelentős ipari köz-
pont fejlődésével, üzemeinek 
munkájával, a lakosság éle 
tével ismerkedett. 

Benke Valéria Somogyban 
Benke Valéria, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tagja, 
a Tarsadalmi Szemle szer-
kesztő bizottságának elnöke, 
csütörtökön Somogy megyébe 
látogatott. Kaposvárott talál-
kozott a megyei párt-végre-
hajtóbizottság tagjaival, a 
pártbizottság osztályvezetői-

vel, valamint a társadalmi 
szervek vezetőivel. 

Délután Benke Valéria az 
Egyesült Izzó kaposvári elekt-
roncsőgyárába látogatott. 
Részt vett az üzem nagyter-
mében megrendezett mun-
kásgyűlésen, s az időszerű 
kül- és belpolitikai kérdé-
sekről tartott táiékortstőt. 

Tegnap, csütörtökön dél-
előtt Szegeden ülést tartott 
a Hazafias Népfront Csong-
rád megyei bizottságának el-
nöksége. Nagy István, a nép-
front megyei elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, majd 
Molnár Sándor, a népfront 
megyei titkára szóbeli kiegé-
szítést fűzött a kongresszu-
si és felszabadulási verseny 
eddigi, megyei tapasztalata-
it összegző jelentéshez.* Fel-
szólalásában az üzemek, 
szocialista brigádok felaján-
lásait ismertette. 

Mint köztudott a XI. párt-
kongresszus és hazánk fel-
szabadulásának 30. évfordu-
lója tiszteletére meghirde-
tett munkaverseny megszer-
vezésében a népfrontbizott-
ságok is közreműködtek. A 
KISZ-szel, a helyi tanácsok-
kal és a szakszervezettel 
együtt határozták meg a 
tennivalókat. A szervező-
munka végzésére akcióbi-
zottságok alakultak a váro-
sokban és a községek több-
ségében. A legtöbb gondot 
kezdetben az jelentette, hogy 
a lakóterület fejlesztéséhez 
kapcsolódó munkafelajánlá-
sokat ugyan megszervezték, 
de a vállalások teljesítésé-
nek anyagi feltételeit nem 
minden esetben tudták biz-
tosítani. A versenymozga-
lom azáltal is szélesedett, 
hogy a vállalatok dolgozói 
minc! több felajánlást tettek 
a lakóterületük fejlesztése 
érdekében. Az üzemek dol-
gozói elsősorban a közintéz-
mények építésében, felújítá-
sában vállalnak munká t A 
lakosság pedig szűkebb kör-

nyezetének, lakóhelyének 
szépítésén, rendezésén fára-
dozik. A kongresszusi mun-
kaverseny újabb lendületet 
adott a már évek óta folyó 
településfejlesztési verseny-
nek. 

Különösen szép eredmé-
nyekről, kezdeményezésekről 
Számolhatunk be a lakóhe-
lyen végzett munkánál. A 
szegediek — 1974 első fél-
évében — 20 millió forint 
értékű társadalmi munkát 
végeztek. A versenyfelhívás-
hoz eddig száz vállalat, in-
tézmény csatlakozott, és 
több mint 20 ezer társadalmi 
munkaórát ajánlottak fel. A 
tanács számlájára 5 millió 
forint érkezett a kommunis-
ta szombatok .bevételeiből. 
Eddig elkészült 15 kilométer 
hosszú betonlap járda, a la-
kosság elültetett 3 ezer 200 
fát és 70 ezer négyzetméter 
zöldterületet gondoz. Hód-
mezővásárhelyen — 10 órát 
Vásárhelyért — jelmondat-
tal a METRIPOND mérleg-
gyár szocialista brigádjai in-
dítottak mozgalmat. A HÓ-
DIKÖT brigádjai pedig vál-
lalták, hogy játszótereket 
építenek, azokat karbantart-
ják. A csongrádiak eddig 4,9 
millió forint értékű társa-

dalmi munkát végeztek. Kü-
lönösen nagy sikere volt az 
egy vállalat, egy iskola moz-
galomnak. A makóiak 72 
ezer társadalmi munkaórát 
ajánlottak fel, és a társadal-
mi munkában közel 4 ezren 
vettek részt. 

Szentesen a különböző ak-
ciók 4 millió forintot hoztak. 
A szegedi járásban Baks ta-
nácsa és népfrontbizottsága 
versenyre hívta a többi 24 
községet. Eddig elvégezték a 
csatornahálózat felújítását 
Bordányban, villanyhálózat 
bővítésére felajánlást tettek 
Rúzsán, Domaszéken, Kü-
bekházán pedig buszvárót 
építenek. A forráskúti mű-
velődési ház fűtésszerelési 
munkáit a község kisiparo-
sai vállalták társadalmi 
munkában. 

A Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak elnöksége felhívta a he-
lyi népfrontbizottságokat, 
hogy továbbra is segítsék elő 
a kongresszusi és felszaba-
dulási munkaverseny-moz-
galom kiszélesítését. A ja-
vaslatok között arról is szó 
esett, jó lenne, ha a helyi ta-
nácsok összehívnák a szocia-
lista brigádok vezetőit, és 
jobban megismertetnék a 
varospolitikai célkitűzéseket 
— így a brigádok többet tehet-
nének azok megvalósításá-
ért. Az elnökség kiemelte 
annak fontosságát is. hogy 
ahol szükséges, még jobban 
biztosítsák a versenyfelada-
tok teljesítéséhez szükséges 
feltételeket. 

Oklevél, jutalom 
Kombájnosok, bálázógép-kezelök dicsérete 

Tegnap, csütörtökön dél-
után a TESZÖV rendezésé-
ben Szegeden, a járási hi-
vatal tanácstermében érté-
kelték az 1974. évi kalászos 
gabonabetakarítás tapaszta-
latait, és a nagy nyári ver-
seny helyezettjeinek okleve-
leket, pénzjutalmat adtak at. 
A tanácskozáson megjelent 
Berta István, a városi párt-
bizottság osztályvezetője, Va-
rényi Zoltán, a járási párt-
bizottság munkatársa, s a 
helyezést elért termelőszö-
vetkezetek kombájnosai bá-
lázói, valamint elnökei és 
párttitkárai. Kiss István, a 
TESZÖV titkára értékelőjé-
ben hangsúlyozta, hogy ha-
zánkban felszabadulásunk 
30. évfordulójára készülő-
dünk. valamint a XI. párt-
kongresszusra, s egyre szé-
lesebb körben bontakozik ki 
a szocialista munkaverseny. 
Így történt ez a nyári beta-
karítás idején is, remélhető, 
hogy az őszi munkák dan-
dárjában további munkasi-
kereket ernek el a szegedi és 
Szeged környéki gazdasá-
gokban. Nem kevesebb, mint 
116 kombájnos és 64 bálázó-
gépkezelő nevezett be a nyá-
ri v f i e n v b e . lelkiismeretes 

munkájukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy szűkebb pátri-
ánkban is idejében és kis 
veszteséggel fejeződjék be 
az aratás. A termésátlagok-
kal sem kell szégyenkezni, 
bár a nagyarányú homokte-
rületek miatt az átlagered-
mények elmaradnak az or-
szágostól. Kalászos gaboná-
ból 37 mázsás hektáronkénti 
termés az országos átlag, a 
szegedi szövetkezetekben el-
éri a 40 mázsát, ám a járás 
és a város összes szövetkeze-
tére vetítve 31,8 mázsás hek-
táronként az átlag. Ennyit 
még nem termett az itteni 
táj, hiszen az elmúlt évben 
30,6 mázsás hektáronkénti 
terméssel dicsekedhettünk. 

A kombájnosok és bálázó-
gép-kezelők versenyében két 
kategóriara — feketeföldi és 
homoktalajú — osztották a 
benevezett szövetkezetieket. 
A TESZÖV társadalmi es 
önkormányzati bizottságá-
nak értékelése alapján a 
kombájnosok versenyében 
(feketeföldi kategória): 1. 
Labádi Károly, tiszaszigeti 
Búzakalász Tsz, 2. Szabó 
György, szegedi Felszabadu-
lás Tsz, 3. Benczik László, 

deszki Maros Tsz. A homoki 
kategóriában: 1. Pálinkó Fe-
renc, pusztaszeri Hétvezér 
Tsz, 2. Kucsora Péter, csen-
gelei Egyesült Tsz, 3. Tatar 
Emil, sándorfalvi Magyar— 
Lengyel Barátság Tsz. Az el-
ső helyezettek személyen-
ként 1500 forintot, a mxso-
dik helyezettek 1200, míg a 
harmadikok 800 forint pénz-
jutalmat és oklevelet kap-
tak. 

A bálázógép-kezelők verse-
nyében a következők voltak 
a legjobbak,, feketeföldi ka-
tegóriában: 1. Molnár 
György, röszkei Kossuth 
Tsz, 2. Laczi János, tiszaszi-
geti Búzakalász Tsz. 3. Pin-
tér Imre, röszkei Aranyka-
lász Tsz. A homoki kategó-
riában: 1. Kirí Mihály, rú-
zsai Napsugár Tsz. 2. Kispál 
István, pusztamérgest Riz-
ling Tsz. 3. Csáki István, 
csengelei Egvesült Tsz. Raj-
tuk kívül term^izetesen va-
lamennyi kombájnos, bálá-
zógéD-kezelő tiszteletet er-
demló, lelkiismeretes mun-
kát végzett, hogy a megter-
mett évi kenyerünket mos-
tanra magtárakban, felvá-
sárló telepeken tudjuk. 
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