
ibf [<!/ U s 

t l L Á G PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

' if'/f irt 

• 6 " 

ŰELMAGYARORSZAB 
M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

64. évfolyam 
250. szám 

1974. 
október 25., 

péntek 

Ára: 
80 fillér 

Hazánkba érkezett 
a norvég miniszterelnök 

Az odesszai delegáció 
látogatásai Szegeden 

Fock Jenő az Országházban fogadta í rygve Bratteü norvég miniszterelnökét 

Fock Jenőnek, a Minisz-
tertanács elnökének meg-
hívására csütörtökön hiva-
talos látogatásra Magyaror-
szágra érkezett TrygveBrat-
teli, a Norvég Királyság mi-
niszterelnöke. A látogatásra 
elkísérte felesége; Randi 
Bratteü. 

A miniszterelnököt és kí-
séretének tagjait ünnepé-
lyesen fogadták a Ferihegyi 
repülőtéren. 

A vendégek fogadására 
megjelent Föck Jehő,' a 
Minisztertanács elnöke és fé-
lesége, Huszár István mi-
niszterelnök-helyettes, dr. 

Szakszervezeti 
tagkönyvcsere 

Csütörtökön tartott ülésén 
a szakszervezeti tag'.önyvek 
cseréjével kapcsolatos fel-
adatokról tanácskozott a 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsának elnöksé-
ge. Megtárgyalta az EüOSZ 
és a HVDSZ megyei bizott-
ságainak jelentését az eddig 
végzett munkáról. 

Az elnökség megállapítot-
ta, hogy a megye élelmi-
szeripari és segédipari üze-
meiben a tagkönyvcsere a 
megyebizottságok a szak-
szervezeti bizottságok tevé-
kenységének eredményeként 
nem csupán adminisztratív, 
vagy szervezeti munka, ha-
nem nagy lehetőség arra, 
hogy a szervezett dolgozók-
kal, minden egyes szakszer-
vezeti taggal külön-külön 
közvetlen beszélgetést, esz-
mecserét folytassanak és 
ezáltal erősítsék a szakszer-
vezet kapcsolatait a tagok-
kal. 

Az eddigi tapasztalatok 
azt igazolják, hogy az alap-
szervezetek megértették, 
hogy a tagkönyvcsere jó al-
kalom a tagnyilvántartásban, 
a statisztikában történő 
rendteremtésre. 

Sok gondot okoz ezekben 
a napokban az alapszerveze-
teknek az, hogy pontosan 
megállapítsák, ki miért ma-
radt el a tagdíjfizetésben és 
az elmaradást megnyugtató 
módon rendezzék. A tag-
könyvcsere időszakában va-
lóban erősödik a szakszer-
vezet kapcsolata a dolgozók-
kal,'" azzal is, hogy segítsé-

' get nyújtanak tagságuk ren-
dezéséhez az érdeklődőknek. 
Ennek eredményeként már-
is nőtt a dolgozók szerve-

zettsége az élelmiszeripari 
üzemekben. 

Külön figyelmet fordíta-
nak a nyugdíjasok és a gyer-
mekgondozási szabadságon 
levők tagkönyvcseréjére. Ezek 
egy részét személyesen, a 
vidéken lakókat pedig le-
vélben keresik meg a tag-
könyvcserével kapcsolat-
ban. 

A két szakszervezet me-
gyei bizottságának tapaszta-
latai szerint a tagkönyvcse-
re előkészítése és lebonyolí-
tása a fokozott politikai ne-
velő és szervező tevékeny-
ség eredményeként tovább 
erősödik az üzemi munkások 
szervezeti ereje és egysége 
Csongrád megyében. 

Orbán László kulturális mi-
niszter, Pú ja Frigyes kül-
ügyminiszter, Rödönvi Ká-
roly közlekedés- és posta-
ügyi miniszter, dr. Sze-
kér Gyula nehézipari mi-
niszter, Szépvölgyi Zoltán,* 
a fővárosi tanács elnöke, 
dr. Várkonyi Péter állam-
titkár, a Minisztertanács Tá-
jékoztatási Hivatalának el-
nöke, Nagy János külügy-
miniszter-helyettes és a po-
litikai élet több más vezető 
személyisége. Jelen volt a 
fogadtatásnál Lugossy Je-
nő, a Magyar Népköztársa-
ság oslói nagykövete. 

Fock Jenő, csütörtökön az 
Országházban fogadta a nor-
vég miniszterelnököt, majd 
csütörtök délután az Ország-
ház minisztertanácsi termé-
ben megkezdődtek a ma 
gyar—norvég tárgyalások. 

A tárgyalásokon résztve 
vő magyar tárgyalócsopor-
tot Fock Jenő vezeti. A 
norvég tárgyaló csoport ve-
zetője Trygve Bratteü. A 
tárgyaláson a két orszár 
kapcsolatairól és időszerű 
nemzetközi kérdésekről foly-
tattak eszmecserét. 

Fock Jenő és felesége 
csütörtök este díszvacsorát 
adott a norvég miniszter-
elnök és felesége tiszteleté-
re az Országház vadászter-
mében. 

Szegedi árvízvédelmi 
osztag Kiskörén 

Az árvízvédelemről szóló 
jelentésekben az a szomorú 
:ény is szerepelt, hogy a 
Sajón a gátszakadás követ-
keztében, csehszlovák terüle-
ten megrongálódott egy olaj-
vezeték, és a becslések sze-
-int több száz tonna olaj 
ímlött a levonuló Vizekbe. 
Az Országos Vízügyi Hivatal 
sürgősen intézkedett, hogy a 
Sajóban elszabadult olajat 
hazánk területén „meg kell 
fogni", amint az árhullám-
mal együtt a Tiszába ér. 
Ezért elrendelte, hogy több 
vízügyi igazgatóság speciális 

osztagai hathatósan avat-
kozzanak be az olaj elfogá-
sába, mielőtt az kárt tenne a 
folyókban. Vánkay László, 
az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság műszaki titkára 
tegnap arról tájékoztatott, 
hogy igazgatóságuk hatvan-
főnyi speciális védelmi osz-
tagát a kiskörei szakaszmér-
nökséghez vezényelték teljes 
műszaki, technikai felszere-
léssel, hogy segítsenek az 
olajszennyeződés elhárításá-
ban. Az osztag mindaddig 
vezénylési helyén marad, 
amíg munkájára szükség 
lesz. 

Odessza Hős város taná-
csának küldöttsége — veze-
tője Vlagyimir Mihajlovics 
Surko, a városi tanács elnö-
ke, tagjai Alekszandr Iva-
novics Silin, Odessza város 
Iljicsovszki kerülete taná-
csának elnökhelyettese, Jele-
na Konsztantyinovna Bozs-
ko, a városi tanács tagja, 
gyógyszergyári munkásnő — 
tegnap, csütörtökön megko-
szorúzta a Rákóczi téri Le-
nin-szobrot, majd részt vett 
a Szeged megyei város taná-
csának végrehajtó bizottsági 
ülésén. 

A vendégeket Papp Gyula, 
a városi tanács elnöke kö-
szöntötte. örömmel szólt ar -
ról, hogy a testvérvárosi kap-
csolat Odesszával már közel 
húszéves. Szeged dolgozói 
büszkék arra, hogy olyan 
várossal van testvéri kapcso-
latuk, mint Odessza. Sokat 
jelent ez a barátság nekünk, 
többek között olyan segítsé-
get is, amit egy kommuniz-
must építő nép városától 
kapunk. A köszöntő szavak-
ra Vlagyimir Mihajlovics 
Surko válaszolt. Többek kö-
zött hangsúlyozta, hogy a 
Szovjetunióban sem tudtak 
volna elérni sikereket, ha 
nem lenne jóbarátság a 
testvéri szocialista országok 
közösségével. Gratulált a 
szegedieknek az eddigi ered-
ményekhez, tolmácsolta az 
odesszaiak üdvözletét. • 

Délután az MSZMP Sze-
ged városi bizottságára lá-
togatott a testvérvárosi kül-
döttség, ahol dr. Ozvald Im-
re, a városi pártbizottság 
titkára köszöntötte a delegá-
ciót, és tájékoztatta őket a 
pártéletről, a XI. kongresz-
szusra való előkészületekről, 
a pártbizottság és a tanács 
kapcsolatáról. 

A testvérváros küldöttsége 
csütörtökön találkozott a 
szegedi sajtó munkatársai-
val. 

A Délmagyarország mun-
katársainak kérdéseire el-
mondták. hogy Szegeddel 
együtt 12 várossal tartanak 
'estvérvárosi kapcsolatot. 
Mindig szívesen látják a ba-
-átokat, vendégeket. 

A város dinamikusan fej-
'ődik. szép sikereket értek el 
i kilencedik ötéves terv cél-
kitűzéseinek megvalósításá-
ban. Ebben az évben eddi° 
Í4 millió rubellal termeltek 
többet terven felül Odcsszr 
;zemei. F.zt elsősorban a beí-

ró tartalékok jobb kihaszná-
'ásával érték el. 

Az urbanizáció okozta ká-
•os jelenségek, mint a leve-
gő, vagy a tenger szennyező-
dése ellen igen nagy erőfe-
szítéseket tesznek. Tavasz-
szál például 40 ezer fát ül-
tettek el, növelik a zöldterü-
leteket, és speciális felügye-
lettel mindent megtesznek a 
tenger tisztaságáért. 

Azt is elmondották, hogy 
Odessza és Szeged közötti 
kapcsolat sokoldalúan fejlő-
-lik. Kifejezésre juttatták, 
hogy a mostani szegedi ven-
dégeskedés és megbeszélések 
alkalmával minden bizony-
nyal olyan megállapodásokra 
juthatnak, amelyek a kap-
csolatok újabb területeire 
/onatkoznak. 

Az odesszai tanácsi dele-
gáció mai, pénteki program-
iában a házgyárral és Tar-
ján lakónegyeddel ismerke-
dik 

Az odesszai delegáció tagjai a városi tanács vb ülésén 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te le i 
Az odesszai küldöttséget dr. Ozvald Imre köszönti a városi 

pártbizottságon 

Szegedi pártküldöttség 
Szabadkán 

A Jugoszláv Kommunis-
ták Szövetsége szabadkai 
bizottságának meghívására 
az MSZMP Szeged városi bi-
zottságának négytagú kül-
döttsége utazott csütörtökön 
Szabadkára. A delegáció ve-
zetője Szabó G. László, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának osztályvezetője. 
Tagjai: dr. Fehér István, a 
városi pártbizottság tagja, a 
Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola csúcsvezetőségének 
titkára; Bárányi Istvánná és 
Csonka István, a pártbizott-
ság munkatársai. A delegá-
ciót elkísérte a röszkei ha-
tárállomásig Dékány László, 
a városi pártbizottság osz-
tályvezetője. 

A Szeged városi pártbi-
zottság delegációja viszonoz-
za a szabadkaiak látogatását, 
akik ez év szeptemberében 
jártak Szegeden, és ismer-
kedtek a pártélet kérdései-
vel. A szegedi pártdelegáció 
látogatása is tapasztalatcse-
re. Ismerkedik majd Szabad-
kán a termelőmunka szer-
vezésével. ahhoz kapcsolódó-
an az agitációs és propagan-
damunka hatásával. Tanul-
mányozza a munkásművelő-
dés időszerű kérdéseit, a 
párthatározatok végrehajtá-
sának megszervezését és el-
lenőrzését, a munkahelyi de-
mokrácia és az'államélet de-
mokratizmusának összefüg-
géseit a munkahelyeken. 

Megyei 
népf ront küldöttség 

Jugoszláviában 
Csütörtökön Csongrád me-

íyéből népfröntküldöttség 
utázott Jugoszláviába, Újvi-
dékre, a Jugoszlávia Dolgozó 
Népének Szocialista Szövet-
sége vajdasági szervezete 
meghívására. E hivatalos lá-
togatás a két szervezet, a két 
nép határmenti kapcsolatai-

nak erősítését szolgálja. A 
küldöttséget Nagy István, a 
népfront megyei bizottságá-
nak elnöke vezeti. Tagjai: 
Molnár Sándor, a népfront 
megyei titkára és Keresztes 
Istvánná, a népfront vásár-
helyi bizottságának titkára. 


