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Ma kezdődik az európai 
kommunista ós munkáspártok 

konzultatív találkozója 
Megérkezett Varsóba az MSZMP KB 

küldöttsége 
Az európai kommunista és 

munkáspártok ma, szerdán 
kezdődő konzultatív talál-
kozójára kedden Varsóba 
utazott a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottságának küldöttsége, 
Pullai Árpádnak, a KB tit-
kárának vezetésével. A kül-
döttség tagjai: Berecz Já-
nos, a KB külügyi osztályá-
nak vezetője és Horn Gyula 
osztályvezető-helyettes. A 
küldöttséget a Ferihegyi re-
pülőtéren Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára búcsúztatta. 
Jelen volt Tadeusz Hanu-

szek, budapesti lengyel 
nagykövet 

Az MSZMP KB küldöttsé-
ge megérkezett a lengyel fő-
városba. Fogadására a var-
sói repülőtéren megjelent 
Andrzei Werblan, a LEMP 
KB titkára, Ryszard Frelek, 
a párt KB titkárság tagja, 
a külügyi osztály vezetője, 
Henryk Zebrowski és Luc-
jan Piatkowski, a KB kül-
ügyi osztályának helyettes 
vezetői. Ott volt Németi 
József, hazánk lengyelorszá-
gi nagykövete. 

* 
Kedden 'elutazott Varsóba 

az SZKP küldöttsége, amely 

részt vesz az európai kom-
munista és munkáspártok 
szerdán, a lengyel főváros-
ban kezdődő konzultatív ta-
lálkozóján. 

A delegáció tagjai: Borisz 
Ponomarjov, az SZKP KB 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a KB titkára, Konsz-
tantyin Katusev, az SZKP 
KB titkára, Vagyim Zagla-
gyin, az SZKP Központi Re-
víziós Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság osztály-
vezető-helyettese, valamint 
Anatolij Csernye jev és 
Georgij Sahnazarov, a Köz-
ponti Bizottság osztályveze-
tő-helyettesei. 

A pártkongresszus tiszteletére 

Sokrétű munkaverseny 
a mezőgazdasági 
nagyüzemekben 

NAPIRENDEN. 

A z egészségügyi fiatalok helyzete 
Kedden Budapesten, a 

Szentkirályi utcai Semmel-
weis-teremben tartották 
meg az egészségügyi fiatalok 
országos ifjúsági parlament-
jét, A tanácskozáson jelen 
volt és felszólalt Aczél 
György, a Politikai Bizott-
ság tagja, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, az Állami 
Ifjúsági Bizottság elnöke. 
Ott volt dr. Vidovszky Kál-
mán, az MSZMP Központi 
Bizottságának alosztályveze-
tője is. 

Az ülést dr. Darabos Pál, 
az Orvos-Egészségügyi Dol-
gozók Szakszervezetének fő-
titkára nyitotta meg. Ezt 
követően dr. Zsögön Éva 
egészségügyi államtitkár, az 
Egészségügyi Ifjúsági Bi-
zottság elnöke tartott beszé-
det. Referátumában össze-
gezte az idén első ízben 
megtartott több mint 300 te-
rületi egészségügyi ifjúsági 
parlament tapasztalatait, át-
tekintette az ifjúsági tör-
vény egészségügyi végrehaj-
tásával kapcsolatos feladato-
kat, gondokat, értékelte az 
egészségügyi ágazat terüle-
tén tanuló és dolgozó több 
mint 70 000 fiatal helyzetét, 
szakmai, politikai tevékeny-
ségüket. Aláhúzta: a mun-
kahelyi, intézményi és me-
gyei egészségügyi parlamen-
tek tanácskozásai azt igazol-
ták, hogy az ifjúsági törvény 
egészségügyi végrehajtási 
utasítása megfelelő keretet 
biztosít a fiatal egészségügyi 
dolgozók előtt álló ifjúság-
politikai feladatok valóra 
váltásához. Hozzáfűzte: 
rendkívül fontos, hogy az 
egészségügy területén dolgo-
zó minden fiatal ismerje 
munkahelyének gondjait, 
problémáit, és aktív részt 
vállaljon az ágazat előtt álló 
feladatok megoldásában. 

Ezután a fiatalok küldöt-
tei kaptak szót. Felszólaló- j 
saikbán elmondották, hogy ' 
az ifjúsági törvényt követő 
központi és helyi intézkedé-
sek nyomán javult a fiata-
lok politikai és közéleti ak-
tivitása. A törvény megjele-
nése óta az ágazat állami és 
társadalmi vezetői fokozot-
tabb figyelmet tanúsítanak 

az ifjúság gondjai, problé- remélté az ú j bérrendszer 
mái iránt. Az elmúlt hetek- bevezetése, az egészségügyi 

a ben, hónapokban országszer-
te fontos intézkedések szü-
lettek a fiatalok érdekében. 
Közöttük, külön is figyelem-

dolgozók — elsősorban 
fiatalok — képzésének 
továbbképzésének fejleszté-
se 

Hazánk felszabadulásának 
30. évfordulója és a XI. párt-
kongresszus tiszteletére tar-
talmas munkaverseny bon-
takozott ki a szegedi és Sze-
ged környéki mezőgazdasági 
nagyüzemekben. A korábban 
megerősödött szocialista bri-
gádmozgalom erőteljes ha-
tására különböző brigádok 
tettek felajánlást és csatla-
koztak a- nemes versenyhez. 
Napjainkban 46 közös gaz-
daságban és szakszövetkezet-
ben 216 szocialista brigád, 
vagy e kitüntető címért küz-
dő brigád versenyez, 3100 
fővel. 

Vállalásaikat az adottsá-
gokhoz és lehetőségekhez iga-
zították, sőt néhány helyen a 
korábban elkészült munka-
felajánlósokat átdolgozták és 
megalapozottabb terveket ké-
szítettek, így például a csen-
gelei Egyetértés, a balástyai 
Egyetértés, a mórahalmi Vö-
rös Október Tsz-ben, va-
lamint a bordányi Rákóczi, 
Dobó István és Mező Imre 
Szakszövetkezetben. Nyil-
vánvaló, hogy a pártkong-
resszus és hazánk felszaba-
dulásának 30. évfordulójóra 
tett vállalósok alapvetően a 
szövetkezeti termeléshez, a 
pénzügyi tervhez kapcsolód-

Szovjet művészegyüttes estje 
Nem valószínű, hogy teg-

nap este a vasutas művelő-
dési otthon széksorait zsú-
folásig megtöltők között 
akadt valaki, aki ne hallot-
ta volna többször is Bánk 
áriáját, a Hazám, hazámat 
Erkel operájából. Mégis per-
cekig zúgott a vastaps. Az a 
szovjet katona, aki tört ma-
gyarsággal, elsöprő lendület-
tel, ércesen zengő orgánum-
mal megszólaltatta, csak egy 
volt a harminctagú kórus-
ból, abból az együttesből, 
melyet a legigényesebb ze-
neigazgató is szívesen föl-
vállalna. mert különleges 
adottságú fiatalemberek „vá-
logatott csapata". 

Ez a kórus igazi erőssége 

a szovjet hadsereg déli had-
seregcsoportja művészegyüt-
tesének, mely tegnap este 
másfél órás nagy sikerű mű-
sort adott Szegeden, a Pető-
fi Sándor Művelődési Ott-
honban. A szovjet katona-
művészek ének-, zene- és 
táncegyüttese a Magyar -
Szovjet Baráti Társaság sze-
gedi tagcsoportjai vendége-
ként látogatott Szegedre, a 
Városgazdálkodási Vállalat 
MSZBT-tagcsoportja és Bíró 
Lajos, a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének megyei 
titkára fogadta, köszöntötte. 
Válaszában Lev Boriszovics 
Muranov gárdaőrnagy, a 
társulat művészeti vezetője 
elmondta, örömmel jöttek 

abba a városba, ahová elő-
deik éppen harminc eszten-
dővel ezelőtt hozták el a 
szabadságot. 

A meleg hangulatú házi-
ünnepség után Lev Boriszo-
vics Muranov állt a zene-
kar élén, mely nemcsak az 
énekeseket kísérte, de ropo-
gós talpalávalót is játszott a 
táncosoknak. A városi pórt-
bizottság és a közalkalma-
zottak szakszervezete me-
gyei bizottságának rendezé-
sében lezajlott műsort ma, 
szerdán délutón 4 órai kez-
dettel megismétlik a vasutas 
művelődési otthonban. A 
szovjet katonaművészek ez-
úttal az ÉDOSZ-osok vendé-
gei. 

nak. Jobb és szervezettebb 
munkával, önköltségcsökken-
téssel, takarékossággal kí-
vánják a tervezett eredmé-
nyeket 2—5 százalékkal túl-
teljesíteni. Ugyanakkor a 
termelési jellegű vállalások 
mellett igen jelentős társa-
dalmi munkát is vállaltak a 
brigádok. A társadalmi mun-
kát részben szövetkezeten be-
lül végzik, a majorok és épü-
letek tisztántartásával, csi-
nosításával, parkosítással, 
másrészt pedig a lakóterüle-
teken is közreműködnek kü-
lönböző intézmények, óvo-
dák, bölcsődék, szociális lé-
tesítmények építésénél, vagy 
a meglevők felújításánál. 
Esetleg felszereltségük gya-
rapításában. 

Az eredményeket összessé-
gében nyilvánvalóan év vé-
gén lehet és ajánlatos ér-
tékelni. Mégis, már kitűnik, 
hogy minden korábbinál 
eredményesebb, szélesebb 
körű munkaverseny bonta-
kozott ki a mezőgazdasági 
nagyüzemekben. A szegedi 
Felszabadulás Tsz 18 szo-
cialista és szocialista címért 
küzdő brigádja 1 millió 200 
ezer forint értékű termelés-
sel összefüggő vállalást tett. 
Ugyanakkor 45 ezer forint 
értékű társadalmi munkát 
vállaltak óvodaépítésnél, és 
jelentős összeget fizettek be 
a tanács fejlesztési számló-
jára. Év végéig a tervezett 
eredményeket, felajánlásokat 
jóval túlteljesítik. Az Üj 
Élet Tsz-ben 9 brigád fel-
ajánlása, termelési és társa-
dalmi munkával együtt 120 
ezer forint volt. Már év köz-
ben kitűnt, hogy ezt 820 ezer 
forinttal teljesítették túl, 
vagyis 943 ezer forint érték-
ről, eredményről adtak szá-
mot, ugyanis sikerült a bri-
gádtagoknak a szövetkezet 
többi tagját is meghódítani, s 
megnyerni a versenynek. Üj 
vállalást készítettek, aminek 
értéke 5 millió forintra rúg. 
Ugyanakkor azt is tartalmaz-
za vállalásuk, hogy az 
1974/75-ös évben a szövetke-
zetiek közül 303 személyt 
politikai és szakmai képzés-
ben részesítenek. A termelé-
si jellegű vállalásaik mel-
lett igen jelentős a lakótele-
pen végzett társadalmi 
munka, járda- és útépítés, 
gyerekjátszótér létrehozása 
és tervbe vették az üzemi 
könyvtár életrehívásót is. 

A balástyai Egyetértés 
Tsz-ben 7 brigád 221 ezerfo-
rintos vállalást tett. A szö-
vetkezetiek a téesz területén 
levő tanyai általános isko-
lák tárgyi felszerelésének ki-
egészítéséhez is hozzájárul-
nak, és a diákok szünidei ki-
rándulásaihoz egy napi át-
lagkeresetüket ajánlották fel. 
Ugyanakkor a major, és épü-
letek környékének parkosí-
tására, talajegyengetésére 

600 óra társadalmi munkát 
fordítanak. 

Pusztaszeren, a Hétvezér 
Tsz tagsága igen jelentős, 
több milliós terven felüli 
árbevétel-többlet elérését 
tűzte ki céluL A szövetkezet 
6 brigádja, szocialista, vagy 
szocialista címért küzdő bri-
gád 1 millió 300 ezer forint 
értékű vállalást tett Ópusz-
taszeren az Árpádvezér Tsz-
ben 8 szocialista címért küz-
dő brigád másfél millió fo-
rintos terven felüli árbevé-
telhez járul hozzá vállalásá-
val. Ugyanakkor a községben 
épülő autóbuszváró munkái-
hoz 210 ezer forint értéke 
társadalmi munkával segí-
tenek, és az 50 személyes 
óvoda építésénél is serény-
kednek. A mórahalmi Ha 
ladás Szakszövetkezetben a 
brigádmozgalom erősítése a 
cél, s 6 brigád 330 ezer fo 
rint terven felüli nyereség 
elérését vállalta. A brigá-
dok patronálják a bölcsődét, 
óvodát és az általános isko-
lát is. Nem feledkeznek meg 
az idős, egyedül élő szak-
szövetkezeti tagokról sem, 
részükre kisebb-nagyobb 
munkát végeznek. 

November elején a TE-
SZÖV rendezésében a szo-
cialista brigádok közremű-
ködésével vetélkedőt hir-
detnek, aminek döntője 1975. 
április 4-én lesz, gazdasági, 
társadalmi, közművelődéspo-
litikai kérdésekről előadá-
sok, filmvetítések, irodalmi 
művek megvitatása szere-
pel a programban, s remél-
hető, hogy méltóképpen egé-
szíti ki a mezőgazdasági üze-
mekben kibontakozott nemes 
versengést. 

A rendkívüli időjárás, az 
esős október megnehezíti és 
még inkább felelősségtelje-
sebbé teszi az őszi munká-
kat. Más években ilyentájt 
országszerte, de megyénkben 
is jóval előbbre tartottunk, 
mind a betakarításban, mind 
pedig a vetésben. Az eltelt 
két hétben alig-alig tudtak 
haladni a vetőgépek, és ke-
vés területen került földbe a 
jövő évi kenyerünk magja. 
Azokon a nagyüzemi táblá-
kon, ahol már korábban be-
takarítottuk a termést, min-
den erőt, lehetőséget kihasz-
nálva gyorsítani kell a ve-
tést, s a rendkívüli időjá-
rásra való tekintettel kettős 
műszakokban üzemeltetni aa 
erő- és munkagépeket. A 
társadalmi erők okos és jól-
szervezett segítségével a szö-
vetkezetekben megbirkózhat-
nak a megnövekedett fel-
adatokkal, s a kongresszusi 
felajánlásokat megtetézhetik 
azzal a nem mindennapi er-
kölcsi sikerrel, hogy a vá-
ratlanul küzdelmes és nehéz 
őszben gondoskodnak idejé-
ben a jövő évi kenyerünk-
ről. 

Sz. L I. 

Magyar-vietnami 
kereskedelmi tárgyalások 

Somogyi Károlyné felvétele 

& smvjet müTOBzegyatáes éaefckars 

'Nguyen Van Dao, a Viet-
nami Demokratikus Köztár-
saság külkereskedelmi mi-
niszterhelyettese Budapesten 
tárgyalásokat folytatott az 
1975. évi magyar—vietnami 
ácucsere-íorgaiitü megállapc-

das előkészítéséről. A viet-
nami miniszterhelyettest fo-
gadta Borbándi János, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese. 

A vltenami vendég kedden 
etufaztott hazánkból. 
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