
W J f í l l t , O f e l A l É I T t 

Újabb körzeti 
állomások 
a MÁV-nál 

K Ciongrad megyei Far- panc* állomás korzetesitéee-
jyUomezei'vezö Bizottság teg- ben. Ennek során Kopancs 
nap, csütörtökön délelőtt állomás áruforgalmát 1975. 
ülést tartott. Ezen részt vett december 31-tői Algyő allo-
Kovacs Imre, a megyei ta- másra, mig 1973. szeptember 
naos általános elnök helyet- t-től Újszeged és Deszk áru-
tese, Horváth Gyula, az forgalmat Szőreg állomásra, 
MSZMP Csongrád megyeibi- Pitvaros állomásét Csanád-
zottsagának munkatársa, a palotára, Nagyér megálló 
MÁV, a Volán éa a Posta rakodóhely-forgalmát pedig 
igazgatói, a Közúti Igazgató- Tótkomlósra kívánják körze-
ság, az Alsótiazavidékl Víz- tesíteni. 
ügyi Igazgatóság megbízót- Az említett körzetesítések 
tai, valamint az érdekelt íu- végrehajtásával Csongrád 
varozttüó vállalatok képvlse- megye területén a közleke-
lői. dóspolltikai koncepció JH. ré. 

A tanácskozáson a Osong- szében, a veszteséges üzem-
rád megyében lebonyolódó részek átszervezésére vonat-
vasúti áruforgalom körzetesí- kozó határozat és az új for-
tése szerepelt, A bizottság galommegoaztásra vonatkozó 
határozati Javaslatot hozott: szervezési munkák befeje-
az UJazeged—Mezőhegyes, es , , , E , , , t ó n • k 
az Orosháza—Mezőhegyes i ü ö n B k ' l « u t a n m a r C M * s 

vasútvonalon fekvő, kis áru- fejlesztésre, korszerűsítésre 
forgalmat lebonyolító állo- és a rekonstrukcióra vonat-
mások, valamint külön Ko- kozó munkák folytatódnak. 

Dr. Dimény Imre 
a Szovjetunióba 

utazott 
Dmitrij Sztnyepanovioe 

Foljansskij, az SZKP Palitt-
kai Bizottságának tagja, a 
Szovjetunió mezőgazdasági 
minisztere meghívására, va-
lamint a Kijevben október 
U—30-a között megrende-
zésre kerülő magyar mező-
gazdasági és élelmiszeripari 
kiállítás ünnepélyes megnyi-
tására dr. Dimény Imre me-
zőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter csütörtökön, teg-
nap a Szovjetunióba utazott. 
Búcsúztatására a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent dr. 
Soós Gábor államtitkár és V. 
G. Szorokin, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövetsé-
gének tanácsosa- (MTI) 

NAPIRENDEN: 

Az anya- és 
gyermekvédelem 

Az anya- ós gyermekvédő, 
lem helyzetéről tárgyalt teg-
napi, csütörtöki ülésén a sze-
gedi városi tanács végre-
hajtó bizottsága. 

látná «1 a volt községek ta*- — túlzsúfoltság nélkül — 
kőit. háromszorosára emelnie a 

Kétségtelen, jóval nagyobb betegfurgajmat. Jóval több 
máris a körzeti nőgyógyá- a körzeti gyermekorvos a vá-
s/uk megterhelése, mint a rosban, mint lÖfl3-ban volt; 

A népesedéspolitikai ható- korábbi években volt. Ezt a tarjáni és az odesszai gye 
rozat számos új teladát e]e bizonyítják, a számok: 1959- rekeknek azonban szükségük 
állította a tanácsokat és el- hen 923 terhes nőt tartottak lenne még orvosokra és ke-
sősorban az egészségügyi számon, tavaly pedig vósbé szűkös rendelőkre. Az 
osztályok dolgozóit, Hogy 2079-et! S lemérhető a né" Iskolaorvosok feladata az 
miként sikerült — a nők é* pesedéspolttika hatása, ha 8 iskolaérettség vizsgálata — 
a születendő gyermekek tavalyi és az idei. első fél, belratás után, valamint a 
egészségé érdekében — javí- é v l adatokat vetjük össze: krónikus ártalmak és beteg-
tani a szülészed és nőgyő- 1294 helyett az idén 1023 a ségek korai felkutatása és 
gyászát! valamint a gyer- bejelentett terhes nők szá- megelőzése, A nyolcadik 
mekgyógyaszuti ellátást Sze, ma. osztályos tamüók pályává-
geden, erről számolt be ár. A házasság előtti helyes lasztás előtt szakorvosi vizs-
Dudás Béla. az egészségügyi tanácsadásnak is szerepe le- gálatan vesznek részt, 
osztály vezetője. het abban ha kevesebb ter- Az eddigi Jó eredmények 

A házasságkötés előtti ta- hes nő keresi fel a terhes- mellett az Igazsághoz tartó-
nácsadásokról az első fél- sógmegszakítást elbíráló bi- «k az is. hogy az egészség-
éves tapasztalatok szerint zottsúgot. Márpedig tavaly, ügyi intézmények nem ké-
éi terö vélemények alakul- az első félévben még 425-tel szültek fel kellőképpen a né„ 
Uk ki. Sokan panaszkodnak több nő döntött úgy, hogy pesedespolitikai határozat 
amiatt, hogy az előírt csa- nem hozza világra gyerme- következményeire. Ha a vé-
14d- és nővédelmi tanács- két, mint az idén, azonos rosi korház gyermekoszta-
adás tulajdonkeppen elma- időszakban. A bizottság — lyán működő újszülött resz-
radt egyszerű jelenléted természetesen — nem min- leget korszerűsítik, ugy tu-
igazoló bürokratikus eljá- den esetben értett egyet a nik, elegendőek lesznek a 
rássá egyszerűsödött. Előfor- leendő szülők akaratával, fekvőbeteg-intézetek adott-
dul az is, hogy nem meg- egészségügyi és szociállsi ságai a későbbiek során is. 
felelő módon tájékoztatják adottságaikat mérlegelve b{- Gyálarut, Kiskundorozgma 
az orvosok a házasság előtt rálta el a kérelmeket és Algyő után Tápén ós 
álló párokat. Ezért uz egész- Hogyan fejlődött a csecse- Szőregen is megszervezi az 
ségügyi osztály utasította a mő_ és gyermekegészségügy egészségügyi usztály a gyer-
városi szülész- és nőgyő- az elmúlt 10 évben? Jelen- mekorvosi ellátást, 
gyász szakfőorvost, hogy tősen növekedett a gyermek- H l a B a a a M H n M a H B 
szervezzenek továbbképzése- kórház dolgozóinak létszá- | 
ket, melyeken a tanácsadó- ma, köztük az orvosoké is, 
sok szakmai szintjének eme- Javult a kórház vagyont 
lése érdekében megvitatják helyzete; 13,3 millióról 17,9 
a leggyakrabban előforduló millió forintra emelkedett az 
hibákat is. Nyáron a szabad- az összeg, amellyel gazdál-
sagok miatt nem volt folya- kodnak, műszereik értéke 
matos a csatlakozott közsé. megkétszereződött, csaknem 
gekben sem a család- és nő- eléri a kétmilljó forintok 
védelmi, sem a terhestanács. A gyermekek egészség-
Szükség lenne egy újabb ügyi ellatásában jelentőé 
körzeti azülesz-nőgyógyósz részt vállalt az TJúsági Ren-
állásra, igy külön szakorvoa delőintézet, melynek sikerült 

Közlemény az M S Z M P Politikai 
Bizottsága és a Minisztertanács 

állásfoglalásáról 
A Magyar Szocialista Munkáspárt. Poli-

tikai Bizottsága e* a Magyar Népköztár-
saság Minisztertanácsa megtárgyalta a 
Kádár János vezetéeevel 1974. szeptem-
ber 25—30, között á Szovjetunióban hi-
vatalos, baráti látogatást tett magyar párt-
ós kormányküldöttség jelentését, és a kül-
döttség tevékenységét jóváhagyta, 

A Politikai Bizottság és a Miniszterta-
nács örömmel állapítja meg, hogy a kül-
döttség fogadtatása, tárgyalásai a Szov-
jetunió az SZKP vezetőivel, találkozásai 
a szovjet emberekkel, a megbonthatatlan 
magyar—szovjet barátság jegyében, in. 
ternaeionalista, elvtársi légkörben zajlot-
tak le. A tárgyalások újólag megerősítet-
ték, hogy pártjaink és kormányaink között 
teljes az egység és a nézetazonosság min-
den alapvető elvi-politikai kérdésben, 

A tárgyalásokon összehangolták a két 
párt ép ország politikai, gazdasági és ideo-
lógiai együttműködésének további erősíté-
sét szolgáló lépéseket. Hazánkban a szo-
cialista építés sikerének állandó és nélkü-
lözhetelen része a két ország sokoldalú 
és gyümölcsöző együttműködése. Erőtelje-
sen növekszik az árucsere-forgalom, jelen-
tősen szélesedik a szakosodás «S a koope-
ráció, közös erővel biztosítjuk a két test-
véri ország gyors gazdasági továbbfejlődé-
séhez szükséges í*zközüket. 

A látogatásról és a tárgyalásokról ki-
adott . közös közlemény reálisan elemzi a 
nemzetközi helyzet alakulását, az enyhülés 
folyamatát, az SZKP XXIV. kongresszu-
sán elfogadott bókeprogram sikeres meg-
valósítását, a szocialista országok testvéri 
közösségének történelmi szerepét és har-
cát, a békés egymás mellett élés politiká-
jának térhódítását. Helyesen jelöli meg 
enyhülés folyamatát zavaró és gátló nem-
zetközi problémák ós válsággócok rende-
zésének útját, 

A testvéri szocialista országok közösségi-
egységének éa együttműködésének erősíté-
se, külpolitikai akcióik egyeztetése a nem-
zetközi enyhülés folyamatának legfonto-
sabb tényezője. Ebben a vonatkozásban ki-
emelkedő fontossága van a Varsói Szerző-
dés szervezete és a Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa további erősítésének és 
tevékenységük tökéletesítésének. A magyar 

—szovjet tárgyalások jól szolgálták 4f* 4 
célt, hogy a szocialista országok interna-
cionalista együttműködéséből adódó hatal-
mas lehetőségeket minél eredményesebbe* 
tudják nemzeti és nemzetközi érdekeik, a. 
béke és haladás ügyének szolgálatába ál-
lítani. 

A Politikai' Bizottság es a Miniszterta-
nács hangsúlyozza egyetértését azzal, hogy 
további közös erőfeszítéseket kell tenni az 
európai biztonsági és együttműködési ér-
tekezlet harmadik szakaszának mielőbbi 
és legmagasabb szinten történő megtartá-
sáért-

A Politikái Bizottság külön ls kifeje* 
mély megelégedését, hogy a tárgyalások oa 
teljes nézetazonosság nyilvánult meg a 
kommunista és munkáspártok egysége enk-
sítésének időszerű kérdéseiben, Támogatja 
q teatvérpúrtok regionális és nemzetközi 
találkozóinak előkészítését, készségét fe-
jezi kl azok elősegítésére, a tuetvérpártoic 
közös harcának aktív támogatására-

A látogatás tapasztalatai megerősítették, 
hogy a Magyar Népköztársaság ós a S z o v -
jetunió testvéri barátságának é6 interna-
cionalista együttműködésének gyakorlatát 
a folyamatosság, a kapcsolatok állandó bő-
vülése jellemzi. E történelmi jelentőségű 
folyamatban mérföldkövet jelentett a 
r.eonyid Brezsnyev vezette szovjet párt-
ós kormányküldöttség magyarországi láto-
gatása 1972 novemberében, valamint ® 
magyar párt- és kormányküldöttség 1W4 
szeptemberi tárgyalásai, amelyek I d ő b e n 
egybeestek hazánk felszabadítása kezde-
tének 30. évfordulójával, 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Pob-
tikal Bizottsága és a Magyar Népköztár-
saság Minisztertanácsa kifejezi megggyö-
ződését, hogy a legfelsőbb szintű találko-
zók minden tekintetben ösztönök, i^zda-
gítják és magasabb söntre emelik párt-
jaink, országaink és népeink testvéri kap-
csolatait. internacionalista együttműködé-
sét és új tettekre, qlkotp munkára lelkesí-
tenek. örömmel Ós ntegelógedéssel veszi 
tudomásul, hogy a szovjet párt- és kor-
mányküldöttség magyarországi látogatásá-
ra szóló meghívást szovjet részről elfo-
gadták. (MTI) 

Kitüntetések az idei árvíz-
védekezés legjobbjainak 
Az Országos Vízügyi Híva- tóságok szakemberei, a hon-

talban csütörtökön központi védségi és a BM-alakulatok 
ünnepségen köszöntötték az parancsnokai közül 53-an 
idei Tisza-völgyi árvíz el- kaptak árvízvédelemért ér-
leni vedekezés legjobbjait, met. s három alakulat pedig 
Degen Imre államtitkár, az csoportos oklevelet. A kavet-
OVH elnöke felidézte ünnepi kező hetekben a gyulai, a 
beszédében az idei árvéde- miskolci és a nyíregyházi 
kezes legfontosabb esemé- vízügyi igazgatóság tert)le-
nyeit, az eredményes véde- tén, a néphadsereg, és a 
kezést. munkásőrség alakulatainál. 

Az ünnepségen Dégen lm- továbbá a tanácsóknál es 
re kitüntetéseket adott át az más szervezeteknél még 42-
árvédekezés legjobbjainak, en veszik át a Vízgazdálko-
Az árvédelem irányító tőr- dás Kiváló Dolgozója jel-
zséból ketten kapták meg a vényt, több rnint 700-an az 
Vízgazdálkodás Kiváló Dol- Árvízvédelemért érmet és 
gozója jelvényt, s a músza- 45 kollektíva kap csoportos 
kl torzs és a vízügyi igazga- oklevélét és pénzjutalmat-

Fontos Sándor 
kiállítása 

az A Képcsarnok szegedi be- nyek alkotják, melyeket 
muUtótermében tegnap, csü- alföldi táj, a Tisza-parti em-
türtökön délután Hantos Mi- berek ihlettek. A tél—tavasz 
hály, a megyei tanács slnök- —nyár—ősz motívuma közül 
helyettese nyitotta meg Fon- mintha a téli világ erősödött 
tos Sándor szegedi festőmű- volna fel festészetében. Né-
vész alkotásaiból rendezett hány képcím ennek bizonyí-
tárlatot. A Képcsarnok az tására: Téli Tisza-part, Téli 
utóbbi időben nagyszerű pro- fűzfák. Téli erdő, Téli reg-
pagálója, népszerűsítője a gel, Téli táj, Téli fék, Téli 
szegedi művészetnek azzal, barackos. Ügy tűnik. Fontos 
hogy évenként egy-egy he- Sándor a hideg kékek-szür-
lyi alkotó munkáiból kiálli- kék-fehérek és a bennük szö-
táet rendez. Ebbe a sorba U- vevényt alkotó vörösek és 
leszkedik Fontos Sándor teg- barnák kontrasztos, mégis 
nap megnyílt kamartárla- harmonikusan meleg együt-
ta is. tesére lenne leginkább érzé-

A kiállításhoz kulcsol, qd- keny. Egvmásha ölelkező fa-
hat a látogató kezebe a fő- agai kibelelik, otthonossá to-
falon lathatö. négy képből szik ezt a télen oly kegyet-
álló kompozíció, mely termé- len és hideg világot. Nem va-
azeti motívumok megidézése- lós tájakat ábrázol a mű-
vel a négy évszakot, a ter- vész, mégis egyértelműen, 
mészét körforgását ábrázol- kertelés nélkül, tisztán szól 
ja. A természethez, a tájhoz hozzánk. Ez az egyszerű be-
és a Szeged környéki ember- szed, ez a világos fogalma-
hez való hűség jellemzi első- zásmód, ez a megszépítő 
sorban Fontos Sándor festői szándék teszi képeit szere-
világát. A mostani kiállítás tetreméltóvá, emlékezetessé, 

kgerincét is íwok a feutmá* ff. b, 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási szóló jelentését. A Politikai utti lemaradás o^ökkéHtá* 
Hivatala közli: a Miniszter-1 Bizottság és a Miniszterta- érdekében a kormány úW 
tanács csütörtökön ülést tar- nács a tárgyalásokra vonat- határozott, hogy növelni kéli 
tott. kozó közös állásfoglalását a szállítási kapacitást, 

A Minisztertanács meg- külön közleményben teszi kozottan be kell vonni a 
tárgyalta és jóváhagyólag tu- közzé. A kormány határoza- munkába a diákokat és a 
domásul vette a magyar tot hozott a tárgyalásokból honvédséget. A kormány fel-
párt- ós kormányküldöttség- fakadó szükséges intézkedő- hívta a miniszterek és az 
nek a Szovjetunióban tett sek megtételére. országos hatáskörű szervek 
hivatalos baráti látogatásáról Huszár István, a Minisz- vezetőit, hogy a munkák el-
^ ^ — _ , t e r t a n á c s elnökhelyettese tá- végzéséhez minden szüksé-

jékoztatást r.i. .agyar— ges támogatást adjaháfcmeg. 
csehszlovák gazdasági és Felkérte a szakszervezeteket 
műszaki-tudományos együtt- és a szövetkezetek érdek-
működési vegyes bizottság képviseleti szerveit, hogy 
Prágaban tartott elnöki ta- mozgósító tevékenységükkel, 
lálkozójárói. A tárgyalások kommunista szombatok n n -
íorán áttekintették a ve- vezérével segítsék elő a 
gyes bizottság legutóbbi i|lé- gyors betakarítást. 
»én hozott határozatok vég- A könnyűipari wumwto* 
rehajtását. A kormány a Ja- előterjesztése alapján a kor-
lentest Jóváhagyólag tudo- m 4 n y ha tározatot hozott a 
másul vette, utasította azer- s , l k l , a Lapnyomda fejlesz-
dekelt minisztereket es or- g j g j ^ napttapoh k £ -
szágoa hatáskörű szervek ve- g 7 . t n J b b technológiával tör-
zetőit, hogy a vegyes bízott- t e n ő előállítására » alkalmas 
sag határozatainak végre- ü j nyomdaüzem létesítésére;. 

szük- A Minisztertanács a Ta-hajtása érdekében a 
seges intézkedéseket tegyék náVsilíWattd és a KözpoVtt 
m e g - Statisztikai Hivatal elnökei-

A kormány megtárgyalta jjek előterjesztésére általános 
és jóváhagyólag tudomásul népesség-összeírást rendelt 
vette a belkereskedelmi ml- el. Az összeírásra 1975. ja-
niszter jelentését a lakosság nuár 2—22. között kerül sor, 
idei áruellátásáról és a ke- amelyről a lakosságot még 
reskedelem jövő évi felké- külön is értesítik, 
szüléséről. A Minisztertanács titkir-

Az Országos Anyag- es sága vezetőjének előterjesz-
árhivatal elnöke jelentést, tése alapján a kormány fel-
terjesztett elő a fogyasztói hívta a miniszterek és as 
arak alakulásáról. A jelen- országos hatáskörű szervek 
tes megállapítja, hogy az vezetőinek figyelmét, hogy 
év első felében az árszínvo- vizsgálják meg az ország-

kisebb gyűlés októberi ülésszaka® nal a tervezettnél 
mértékben emelkedett, és a 
növekedés az év végéig az 
előirányzott szintet várha-
tóan nem haladja meg. 

A mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter jelen-
tést tett az észt mezőgaz-
dasági mvjnkák helyzetéről. 

elhangzott képviselői ész-
revételek és javaslatok meg-
valósításának lehetőségeit 
ús tájékoztassak azokról az 
országgyűlés elnökét, vala-
mint sz indítványozó kép-
viselőket. 

A Minisztertanács ozuum 
A csapadékos időjárás mi- egyéb ügyeket tárgy alt. 

I 
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