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Tanácskozott az MSZMP
Központi Bizottsága
A Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon'i Bizottsága 1978. március 15-én Kádár Jáno nak, a Központi Bizottság első
titkárának elnökletével ülést tartott.
A Közoonti Bizottság megvitatta és elfogadta Gyenes Andrásnak, a Közoonti Bizottság titkárának
előterjesztésében
az
időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tá-

jékoztatót; Németh Károlynak, a Politikai
Bizottság tagjának, a Központi Bizottság
titkárának előterjesztésében a mezőgazdaság és az c'.e'miszeripar helyzetére, továbbfejlesztésének feladataira vonatkozó
jelentést.
Az ülésről közlemény jelenik meg.

LAPJA

A márciusi ifjak igazi örökösei
a ma fiataljai
Ifiúsági nagygyűlés,
koszorúzások
Megkezdődtek
a forradalmi ifjúsági napok

Termelékenyebben
dolgozik az építőipar
Mintha tél nem ls lett
volna, úgy dolgoztak az év
első két hónapjában az építésügyi ágazat minisztériumi, tanácsi •vállalatai, szövetkezetei. Igaz, az időjárás
is szelídebb volt a
szokásosnál, mégis alapvetően az
előrelátó
munkaszervezés
eredménye, hogy a dolgozók
j ó részét hatékony, érdemi
munkával
foglalkoztatták.
Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium gyorsjelentése szerint
az építőipar kivitelező szervezetei 9
százalékkal
több
munkát
végeztek el az év első két
hónapjában, mint a múlt év
azonos időszakában, így —
a korábbi évekkel
ellentétben — nem tört meg a
m u n k a lendülete az év elején. Az ÉVM-vállalatok 10,5,
a tanácsiak 7,2, az építőipari szövetkezetek 11,7. és
a termelőszövetkezetek közös vállalkozásai 2,5 százalékkal növelték
termelésüket.
A nagyberuházásokon
az
átlagosnál is dinamikusabban dolgoztak az ÉVM gyárepítő vállalatai,
majdnem
17 százalékkal több
munkát végeztek el, mint
a
múlt év azonos
időszakában. Az idei
nagyberuházások
építési feladatának
mintegy 25 százalékát Borsod megyében kell megvalósítani,
ezért
kedvező,

hogy az Észak-magyarorszá- Járultak hozzá ahhoz, hogy
gi Állami Építőipari
Vál- a tervnek megfelelően
az
lalat ebben a két hónapban idén megkezdődjön a gázaz előző évinél 23,4 szá- szállítás ezen a nemzetközi
zalékkal több munkát vég- vezetéken.
zett. Az orenburgi
gázveA lakásépítő
szervezetek
zeték
kompresszorállomá- 1954 ú j otthont — az egy
sainál dolgozó magyar vál- évvel ezelőttinél 575-tel töblalatok több mint 60 mil- bet — adtak á t az év első
lió forint értékű munkával két hónapjában.

Az

ünnepekre

Bőséges
élelmiszer-ellátás
Színvonalas,
választékos,
az igényeknek megfelelő kínálatról
gondoskodtak
a•
húsvéti és az utána következő, a szabadnap áthelyezésével ugyancsak
kettős,
április 4-i ünnepekre — jelentette be a Belkereskedelmi
Minisztérium
szerdai
sajtótájékoztatóján Szigethi
Gyula főosztályvezető.
A tanácsok iránvításával
a kiskereskedelem és
az
ipar együttesen készült fel a
lakosság zavartalan
ellátására. Az üzleteket már feltöltötték, a múlt hét óta a
boltokban
van a húsvéti
sonka, az édesipar e hét vé-

géig gyárt és 22-éig
szállít az üzletekbe
húsvéti
csokoládét.
A napi friss
élelmiszerek ünnepek előtti
kiszállítására
is
pontos
ütemtervet állítottak össze.
Gondoskodtak
mindenféle
élelmiszerből megf elelő tartalékról. A kiskereskedelmi
és az ipari vállalatok
az
ünnepek előtti szombatokon
üzletzárásig tartanak ügyeletet, s készenlétben
gépkocsikat. így szinte az utolsó pillanatig mód van
a
vártnál
nagyobb
igények
kielégítésére, az
utánpótlásra.

Új orvosi rendelő
Ü j a b b egészségügyi
létesítménnyel
gazdagodott
a
Dél-magyarországi
Magasés Mélyépítő Vállalat: Szegeden, a Bocskai utcai központban elkészült az orvosi rendelő.
A gyártmányfejlesztési irodában
rajzolták a terveket —, kivitelezőt sem kellett fogadni —,
hamar végeztek a
munkával. A szükséges műszerek
is megérkeztek, bár egy részük még a folyosón, ládában hever. Várhatóan
április elejére
valamennyi a
helyére kerül.
A főállású orvos és aszszisztense rendszeresen
ellenőrzi a munkások
alkalmasságát: a veszélyes
helyeken dolgozókét 6 hónaponként, a többiekét évente.
Szakrendelésen
gyógyítják az építőiparban igen
gyakori mozgásszervi
betegségeket. Az
üzemorvosi
rendelőben kevesebb
időt
töltenek el a dolgozók, mint
korábban az SZTK-ban, és
arra is lehetőséget kapnak,
hogy a kezelés után a fektetőben pihenjenek.
Az üzemi rendelő és
a

mellette

nyitott

Ultrahangos kezelés az ú j rendelőben

iroda az ú j dolgozók fogadását is leegyszerűsítette. A
jelentkezők leadják
papírjaikat. i munkaügyi
szakemberekkel megbeszélik
a
teendőiket, najd átrre:.nek
a rendelői t egészségügyi alkalmassági vi-'-gára. Ezt kővetően pár t
errel
távolabb a bal Hittek és az egészségi ártalmak
elkerüléséfelvételi r e oktatják őket.

Az ú j rendelőben
több
ezer építőmunkást
vizsgálnak, és gyógyítanak. A vállalat most azt tervez:, hogy
• súlyosabb mozgás szervi
betegségben szenvedő
embereken segít. A szegedi városi tanács vb egészségügyi
osztályával közösen programot dolgozott ki, e szerint
•Újszegeden, a Partfürdő mellett
néhány
év
múlva
gyógyházat építenek.

A c s S. S á n d o r

telvétele

ü n n e p l ő k ezrei a Kossuth-szobor körül
Friss március - szelek kergették az ég felhőrcsordáit,
lengették a nemzetiszínű és
vörös zászlókat. Szegeden, a
zászlódíszbe öltözött Klauzál
téren már jóval a koszorúzási ünnepség és ifjúsági
nagygyűlés előtt az I f j ú Gárda zenekar pattogó indulói
szóltak. A szegedi középiskolák egyesített, 600 tagú kórusa 48-as dalokat,
Kossuthnótákat énekelt. Az 1848.
március 15-re emlékező rendezvényt és a forradalmi ifjúsági napok megyei eseményeit megnyitó
nagygyűlést
a Himnusz hangjai vezették
be, m a j d Rácz Tibor, a Szegedi Nemzeti Színház művésze Petőfi Sándor A XIX.
század költői című költeményét mondta el.
Az ifjúsági nagygyűlés szónoka, Pádár Lászlóné, a Magyar
Úttörők
Szövetsége
Csongrád megyei Elnökségének elnöke beszédének bevezetőjében a százharminc évvel ezelőtti eseményeket idézte. szólt a márciusi i f j a k példájáról, összekapcsolta
történelyiünk három, forradalmi
tavaszának,
három,
reményt
keltő lehetőségének
dátumát
történelmünkben,
népünk életében.
Emlékeztetett
arra,
hogy március példáját az elmúlt százharminc esztendőben sokan igyekeztek kisajátítani és beszennyezni. Elmondta, hogy a márciusi i f jak igazi örökösei a ma fiataljai, akiknek ifjonti robbanékonysága, energiája, türelmetlensége, harcos szelleme
mindig is motorja volt a f e j lődésnek, a társadalmi változásoknak, csatákban és a békés építő munkában egyaránt.
Pádár Lászlóné fölrajzolta az
eszmei rokonságot, amely ösz-

szeköti március ifjait a Tanácsköztársaság
vöröskatonáival,. a fasizmussal szembeszálló ifjúmunkás-mozgalmak lányaival, fiaival. Ma
úgy lehetünk hűek forradalmi elődeink eszméihez —
hangoztatta —, ha megteremtjük a forradalom folytonosságát, minél
aktívabb
részesei leszünk a szocializmus győzelméért
folytatott
világméretű
harcnak.' A szocialista hazafiság, a tettek hazafisága, amely
összefonódik
az internacionalizmus világot
átfogó nagy eszméjével. Csak
ebben a közös harcban valósulhat meg Petőfi százharminc esztendeje fölragyogtatott gondolata, a világszabadság.
Az ünneoi beszéd után a
Klauzál téri Kossuth-szobor
talapzatánál a zénekar hangjai közepette elhelyezők
a
kegyelet és emlékezés
vörös
szegfűkoszorúit
a megyei, a
városi KISZ-bizottság, a Hazafias Népfront megyei és
városi bizottság, a fegyveres
testületek", az egyetemi-főiskolai hallgatók, a munkásfiatalok és a középiskolás
diákok képviselői. A március
idusára emlékező
Klauzál
téri ünnepség az Intemacionáléval ért véget, m a j d gyerekek hada zászlókat és virágokat helyezett a szobor talapzatára. A több mint tízezer résztvevő — óvodások,
iskolások, egyetemisták, m u n kásfiatalok,
veteránok
—
nagyszerű hangulatban idézte a százharminc évvel ezelőtti történelmi eseményeket
Tegnap délelőtt még három
helyen rendeztek az évforduló alkalmából koszorúzási
ünnepeéget. Elhelyezték az

emlékezés virágait a Nemzeti Emlékcsarnokban levő
Petőfi-szobornál, az Aradi
vértanúk terén álló Szőregl
csata emlékműnél és Szőregen, az egykori csatára emlékeztető táblánál.
„A mi hazafiságunk,
tettek
hazafisága!" — a budapesti
Nemzeti Múzeum homlokzatát díszítő jelszó, valamint
az ünnepet köszöntő nemzetiszínű és vörös zászlók alatt
fővárosi fiatalok, dolgozók
ezrei sorakoztak fel március
15-én, az 1848-as forradalom
130.
évfordulóján.
Petőfi,
Táncsics, Jókai. Vasvári, és
a többi márciusi ifjú szellemét, forradalmi
hevületét,
hazafias lángolását idézte a
Múzeumkertben
megtartott
nagygyűlésével
a
Hazafias
NéDfront Országos Tanácsa és
a KISZ Központi Bizottsága.
Az elnökség tagja volt Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a
KISZ Központi Bizottságának
első titkára, Kállai Gyula, a
Hazafias Népfront Országos
Tanácsának elnöke.
Király
Andrási lé, az MSZMP budapesti bizottságának titkára,
Farkasinszky
Lajos, a fővárosi tanács elnökhelyettese,
továbbá a budapesti állami,
társadalmi szervek, a fegyveres testületek számos más
képviselője.
S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront Országos " r anáosa titkára mondott ünnepi
beszédet.
A gyűlés résztvevői — felnőttek és fiatalok — a Kossuth Lajos utcán, a Szabadsajté úton, a Váci utcán ét a
Március 15-e térre
tanullak,
S a Petőfi-'-zobor talapzatán
elhelyezték a tasezorukat.

