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Ta pa szta la tcse re 
Szovjet vendégek az MIESZ-ben 

K Műszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szö-
vetségének vendégeként 
négytagú szovjet delegáció 
tartózkodik hazánkban. A 
szovjet testvérszervezet. a 
VSZNTO küldöttsége teg-
nap, szerdán délután Sze-
gedre látogatott. A Technika 
Házában dr. Kovács Kál-
mán, az MTESZ megyei 
szervezetének elnöke fogad-
ta őke t Ott volt Györffy 
László, a megyei pártbizott-
ság osztályvezető-helyettese 
és Kádár István, azMTESZ-
fcőzpont ti tkára. 

A szovjet vendégek, J. M. 
Ciguljov, a VSZNTO elnök-
helyettese, R. L. Rajackasz, 
A. J. Fagyejev és L. P. Mi-
hejeva elöljáróban a test-
vérszervezet felépítését is-

mertették, majd arról szól-
tak, hogy mi a szerepük a 
szovjet tudományos és gaz-
dasági életben. 

Az MTESZ széles körű 
tevékenységéről, tudomá-
nyos, a műszaki fejlesztést 
segítő munkájáról dr. Erdé-
lyi Ferenc tartott tájékoz-
tatót, külföldi kapcsolatairól 
pedig dr. Kispéter József 
beszélt. 

A tapasztalatcsere baráti 
beszélgetéssel zárult. Ennek 
során a két szervezet kép-
viselői megegyeztek abban, 
hogy kölcsönös információk-
kal, a jó módszerek cseré-
jével segítik egymás mun-
káját . 

A tanácskozás, eszmecsere 
kölcsönös haszonnal zárult. 

Vetőmag-
termelés 

Külföldön is előszeretettel 
használják a hazánkból szár-
mazó vetőmagokat, a ma-
gyar vetőmagvizsgálati bi-
zonyítványokat pedig a nem-
zetközi gyakorlatban min-
denütt elfogadják — ezzel 
jellemezték a fennállásának 
100. évfordulóját ünneplő 
magyar vetőmagvizsgálati 
tevékenység eredményeit a 
Kertészeti Egyetemen szer-
dán, tegnap megrendezett 
tudományos tanácskozáson. 

A szakemberek beszámol-
tak a legújabb vetőmag-ter-
mesztési eredményekről is. 
Nagy jelentőségűnek tart-
ják, hogy az elmúlt négy 
évben megkétszereződött a 
hibrid kukorica vetőmag-
termelése, s az előállított 
készlet több mint felét már 
exportálják. (MTI) 

A számítógép háza 
Épül a DÉMÁSZ kibernetikai központja 

A pártalapszervezet a kommunisták 
elvtársi közössége 

Szegeden, a Védőnő utca 
és az Odesszai körút' talál-
kozásánál ú j háromszintes 
épület vonja magára a fi-
gyelmet. Külsője egy ki-
sebb irodaházéhoz hasonlít, 
legfeljebb a különleges 
formájú lépcsőház hat szo-
katlannak. Hamarosan nem 
mindennapi „lakója" lesz az 
épületnek. A következő év 
élső negyedében egy R 22-es 
típusú számítógépet szerel-
nek be közel kéthónapos 
munkával az Országos Szá-
mítástechnikai Vállalat dol-
gozói. A Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat 
már jóval korábban megvá-
sárolta külföldről a gépet, 
amely jelenleg szétszedve, 
becsomagolva várja , hogy 
minél előbb működőképes 
legyen. A vállalatnál 1965. 
óta készülnek a számítás-
technikai fejlesztésre. A 
szélesedő adatfeldolgozás ed-
dig is olyan gyors és pon-
tos munkát kívánt, amit 
csak a társvállalatok szá-
mítógépapparátusán és a 
József Attila Tudomány-
egyetem R 40 típusú szá-
mítógépén tudtak elvégezni. 
Eredetileg idén júliusra 
tervezték a vállalat saját 
kibernetikai központiának 
átadását. Most az épület 
belső munkálatain dolgoz-
nak. Az egyszer már elké-
szült álpadlót, álmennyeze-
tet ú j ra kell építeni, mert 
nem feleltek meg a köve-

A DÉMÁSZ kibernetikai központja az Odesszai körúton 

lő és a további szociális he-
lyiségek számára alakít ják 
ki. Az egész létesítmény a 
számítógép nélkül 25 mil-
lió forintba, azzal együtt 88 
niillióba kerül. Mennyit ér? 
Pénzben aligha lehetne ki-
fejezni azt a megtakarítást, 
amit a vállalatnak jelent. 
Egyszerűen elkerülhetetlen, 
hogy átvegyék a korszerűbb 
módszert. A Magyar Villa-
mos Művek Tröszt központi 
programjában szerepel a 
számítástechnikai fejlesz-
tés. 

telményeknek. Ezután lesz 
készen a klímaberendezés is. 

A számítógépet csak kü-
lönleges környezetben sza-
bad összeszerelni, működé-
séhez állandóan azonos hő-
mérséklet, páratartalom 
szükséges. Az R 22 nagy 
központi egységű, jól kiépí-
tett gép, más áramszolgál-
tató vállalatnál már bevált, 
és két szinten foglal majd 
helyet Az elsőre a gép-
terem, az adatfeldolgozó ke-
rül, a második szintet a 
számítógép további részei 
és az áramelosztók közpon-
ti diszpécserszolgálatának 
dolgozói kapják. A harma-
dik szintet a kazánház és 
az épületfenntartók, az ebéd-

Elutazott hazánkból 
loshua Nkomo 

Közlemény a látogatásról 
A Hazafias Népfront Or-

szágos Tanácsa és a Magyar 
Szolidaritási Bizottság meg-
hívására október 24—25. kö-
zött látogatást tett hazánk-
ban Joshua Nkomo, a Zim-
babwei Hazafias Front társ-
elnöke, a Zimbabwei Afri-
kai Népi Unió (ZAPU) el-
nöke. 

Joshua Nkomóval megbe-
szélést folytatott Sarlós Ist-
ván, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Politikai Bizott-
ságának tagja, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak főtitkára, Gyenes And-
rás, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkára és 
Garai Róbert, külügyminisz-
ter-helyettes. 

A szívélyes, baráti légkö-
rű eszmecserék során Jos-
hua Nkomo tájékoztatást 
adott a zimbabwei népnek 
az elnyomó' Smith-rezsim 
ellen, a szabadságért, az or-
szág tényleges függetlensé-
gének megteremtéséért foly-
tatott harcáról. 

Az MSZMP képviselői 
megerősítették a magyar 
nép szolidaritását, támoga-
tását a Zimbabwei Hazafias 

Front nemzeti felszabadító 
erőinek küzdelmével. 

A tárgyalásokon áttekin-
tették a nemzetközi helyzet, 
mindenekelőtt az afrikai 
térség időszerű problémáit. 
Elítélték a Smith-rezsim po-
litikáját, az afrikai lakos-
sággal szemben alkalmazott 
terrorját, a zimbabwei me-
nekült táborok elleni barbár 
támadásait, a megalkuvó 
politikusokkal létrehozott 
úgynevezett „belső megálla-
podást", a nemzetközi im-
perialista körök beavatkozá-
sát. 

A megbeszélések során 
véleményt cseréltek a Zim-
babwei Hazafias Front, il-
letve a Magyar Szolidaritá-
si Bizottság és a Hazafias 
Népfront közötti együttmű-
ködés kiszélesítésének lehe-
tőségeiről. 

* 

Joshua Nkomo szerdán 
tegnap elutazott Budapest-
ről. A vendéget a Ferihe-
gyi repülőtéren Nagy Gá-
bor, az MSZMP KB külügyi 
osztályának helyettes veze-
tője búcsúztatta. (MTI) 

A DÉMÁSZ eddig két mű-
szakban dolgoztatott bér-
munkában más számítógé-
peken. Jövőre, ha beindul a 
saját kibernetikai központ-
ja, két és fél műszakban 
használják fel a gépet. Töb-
bek között a hálózatszere-
lést, az anyaggazdálkodást 
az áramszámlázást és a mű-
szaki számításokat akar-
ják továbbra is gépi segít-
séggel' megoldani. A gép-
járművek menetleveleit két-
féle módon is feldolgozzák, 
egyrészt „belső használatra", 
másrészt a KPM-nek. De ez-
zel még korántsem érnek az 
R 22 adottságainak végső 
határához. A távolabbi jö-
vőben tervezésre is haszno-
sítják majd a számítógé-
pet. 

J. E. 

A pártalapszervezetek — a párt szer-
vezeti egységei — egyben kommu-
nista emberi közösségek is, olyanok, 

amelyeknek meghatározó szerepük van 
abban, hogy tagjaik a szó legteljesebb ér-
telmében kommunistává váljanak. Persze, 
mindez rendkívül összetett folyamatok 
közepette valósul meg. Jelentős szerepe 
van ebben a pártalapszervezetek ideoló-
giai-politikai nevelőmunkájának, a sokol-
dalú és állandó képzésnek, mindenekelőtt 
a közösen végzett munkának, mivel első-
sorban ez minősít minden kommunista 
közösséget. 

A pártalapszervezet eredményes mun-
kájának alapfeltétele, hogy a. párttagok 
aktív részt vállaljanak az általános tevé-
kenységből, hogy eleget tegyenek párt-
megbízatásaiknak, a párttagságból eredő 
kötelezettségeiknek. Mindezt azonban 
nemcsak a kötelességérzet, hanem egyéb 
érzelmi motívumok is befolyásolják. Eb-
ből a szempontból igen fontos dolog, hogy 
a pártvezetőség mennyiben igényli a párt-
tagok munkáját , hogy azok érzik-e, tapasz-
tal ják-e munkájuk és megbízatásuk fon-
tosságát, érzékelik-e munkájuk gyümöl-
csét abban a formában, hogy észrevételei-
ket, javaslataikat a vezetés intézkedések-
ben, határozatokban felhasználja, érvénye-
síti. 

Ezért a r ra kell törekedni, hogy a párt-
megbízatásokat a végrehajtás folyamatá-
ban rendszeresen is értékeljük. Az ilyen 
alkalommal nyújtott elismerő szavaknak 
rendkívüli jelentősége van a további 
munka szempontjából. Üjabb teljesítmé-
nyekre buzdit, bizonyságát ad ja annak, 
hogy hasznos és nem felesleges az a do-
log, amelyet a párttag végez, jók a meg-
választott módszerei, helyesek véleményei. 

A jól végzett pár tmunka elismerésében 
lényegében a párt politikájának valóra 
váltásán dolgozók munkájának megbecsü-
lése jut kifejezésre. Ha az alapszervezet-
ben a pár tmunka értékelését, a jól dol-
gozó kommunisták munkájának elismeré-
sét rendszeressé tesszük, akkor ez a to-
vábbi eredményes munka közvetlen ösz-
tönzőjévé válik. 

A végzett munka rendszeres értékelése, 
a jó munka elismerése azonban nemcsak 
önmagáért való, hanem jelentős kihatás-
sal van a kommunista egyéniség fejlődé-
sére. a párttagság nevelésére is. A párton 
belüli elvtársi politikai légkör, a pártegy-
ség, a párt egész ütőképessége nagymér-
tékben függ az egymáshoz való tartozás, a 
kölcsönös felelősség érzetének helyzetétől, 
állapotától. 

Ma is igaz és tanulságos az a lenini 
gondolat, hogy a párt felelős tagjaiért, s 
minden egyes kommunista is felelős a 
pártért. Ennek állandó figyelembevétele, 
érvényesítése nagymértékben befolyásolja 
a kommunista közösség személyiségformá-
ló tevékenységét, kisugárzó hatását a kör-
nyezetére. Az elvi alaoon nyugvó elvtársi 
kapcsolatok feltételezik egymás munkájá-
nak figyelemmel kísérését, megbecsülését, 
a segítőkészséget. az őszinte bírálatot. 

A tagkönyvcsere során lefolytatott sze-
mélyes beszélgetések ilyen értelemben is 
lényeges tanulságokat hoztak számunkra. 
Bizonyították, hogy a kommunisták fele-

lősséget éreznek egymás iránt, a párt 
iránt. Bizonyították, hogy a párttagok 
döntő többségének munkája, magatartása, 
példamutatása megfelelő. Ez erőt, ösztön-
zést ad mindannyiunk számára a további 
munkához. A tagkönyvcsere azonban ho-
zott más irányú tapasztalatot is. A párt-
ból ez alkalommal kikerültek számát nem 
tekinthetjük magasnak. Mégis intő tanul-
ság számunkra, minden egyes kommunis-
ta közösség számára, hogy sok elvtársunk 
élete, sofsa másképpen alakult volna, ha 
az első hibánál, az első botlásnál figyel-
meztetjük, vagy felelősségre vonjuk őket 
— tekintet nélkül beosztásukra — első-
sorban saját érdekükben. Ezek a tapasz-
talatok új ra figyelmeztetnek bennünket: 
erősítsük pártunkban a bírálat és önbírálat 
szellemét. Ehhez a kommunistáknak olyau 
légkört kell biztosítani, ahol a bírálatöt 
nem veheti senki személyeskedésnek, ahol 
az önkritikát nem valamiféle divatjamúlt, 
„ötvenes évek módszerének" tekintik. A 
hibák, a fogyatékosságok, a torzulások el-
len határozottan kell fellépni és egysége-
sen cselekedni megszüntetésük érdekében, 

A párttagoknak nem lehetnek előjogaik, 
kiváltságaik, de azért, mert párttagok, nem 
részesülhetnek jogtalanul hátrányban sem. 
A kommunisták a társadalomtól csak 
azért, mert párttagok, nem igényelhetnek 
— és nem is igényelnek — megkülönböz-
tetett bánásmódot, ez igazságtalan lenne, 
de a pártvezetőségtől, a kommunista ve-
zetőktől figyelmességet, törvényes keretek 
közötti és az erkölcsi normáknak megfe-
lelő gondoskodást és segítséget a szemé-
lyes ügyeik intézésében — igen. 

A kommunisták emberek, bizonyos ese-
mények, gazdasági vagy társadalmi hatá-
sok, érzelmi motívumok stb. rá juk is 
ugyanolyan hatással vannak, mint a tár-
sadalom más tagjaira. Sok esetben kerül-
nek olyan nehéz helyzetbe, amit náluk 
sem lehet annyival elintézni, hogy „ne-
ked ezt meg kell érteni, hiszen párttag 
vagy". Ezeknek a tényezőknek feltárása 
fontos feltétele lehet az aktivitás növe-
lésének, végső soron pedig a pártegység 
erősítésének. 

Legyen az alapszervek vezetőinek és 

a különböző területeken dolgozó 
kommunista vezetőknek gondja a r -

ra, hogy amikor az egyes párttagok mun-
kájukkal, helytállásukkal azt kiérdemel-
ték, hozzá jussanak mindazon javakhoz, 
szükségletekhez, amelyeket ilyen esetekben 
a társadalom valamennyi tagjának bizto-
sítunk. Ne engedjék meg, hogy problémá-
jukat, segítség iránti kérésüket a belátás-
ra, vagy az öntudatra való utalással tus-
solják el. Helyes, ha a jogos segítségben 
nem vár juk meg, amíg az érintett elvtárs 
jelentkezik — hiszen ezt többen szerény-
ségből nem is teszik —, hanem a vezetéB 
tartsa számon, hogy ki, mikor, mire vál t 
érdemessé, jogosulttá, és biztosítsa azt. 
Más szóval: az alapszervezet vezetőségé-
nek, a pártcsoportok vezetőinek nemcsak 
a panaszok és kérelmek folytán kell in-
tézni az ilyen jellegű gondokat, hanem ál-
landóan és figyelmesen kell vizsgálni, ke-
resni a kölcsönös segítségadás lehetőségét. 

DR. I.ATOS ISTVÁN, 
az MSZMP KB alosztályvezetője 

EgyitlmiksUésI 
megállapodás 

A közös tudományos mun-
kák jobb összehangolására, 
a kutatási eszközök hatéko-
nyabb kihasználására együtt-
működési megállapodást irt 
alá szerdán Márta Ferenc, 
az MTA főtitkára és dr. 
Schultheisz Emil egészség-
ügyi miniszter az MTA tu-
dósklubjában. 

Magyar—szovjet művészet-
oktatási kapcsolatok 

Szerdán a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskola tanács-
termében megkezdődött a 
magyar és a szovjet mű-
vészeti főiskolák rektorai-
nak budapesti tanácskozása. 
A háromnapos konferencián 
az 5 magyar és a 6 szov-
jet művészetoktatási in-
tézmény vezetői —. a ma-
gyar—szovjet kormányközi 
kulturális együttműködési 
bizottság tavalyi budapes-
ti ülésén elfogadott a ján-
lásának megfelelően — át-
tekintik a két ország mű-
vészetoktatási kapcsolatainak 
helyzetét, megvitatják, a 

művészképzés időszerű kér-
déseit. és a művészeti fő-
iskoláink közötti együttmű-
ködés továbbfejlesztésének 
lehetőségeit. 

A konferencia bevezetése-
ként Tóth Dezső kulturális 
miniszterhelyettes tartott vi-
taindító előadást művészet-
oktatási kapcsolataink hely-
zetéről és előterjesztette az 
érintett magyar és szovjet 
főiskolák diákjainak ter-
vezett első, budapesti talál-
kozójára kidolgozott ma-
gyar programjavaslatot. 

(MTI) 

Kiállítás az NDK-ról 

Somogyi Károlyné felvétele 
A szegedi magyar—NDK barátsági hét vendége. Dieter 

Henze, az NDK Kulturális és Tájékoztató Központ igazga-
tója tegnap, szerdán ellátogatott a 600-as szakmunkáskép-
ző intézetbe. Az iskola igazgatója, a népfront városi bizott-
ságának alelnöke, Hofgesang Péter fogadta és tájékoztatta 
az intézmény életéről. Ezután az NDK bemutatkozik című 
kiállítás megnyitójára mentek a vendégek, akiket dr. Be-
rencsi György, a népfront városi bizottságának elnöke kö-
szöntött. A bemutatót — képünkön — Dieter Henze nyitot-
ta meg. Az NDK Kulturális és Tájékoztató Központ igazga-
tóját délután Molnár Sándor, a népfront megyei bizottsá-
gának titkára fogadta. 


