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V I L Á G P R O L E T Á R J A I , E G Y E S Ü L J E T E K ! 

Kínai csapatösszevonások 
a laoszi határ közelében 

Peking folytatja vietnami agresszióját 
A Biztonsági Tanács ülése — Tiltakozó táviratok 
A kínai agresszió ellen 

küzdő vietnami erők a pén-
teki harcokban újabb ezer 
betolakodót tettek harckép-
telenné. Az inváziós hadse-
reg embervesztesége elérte a 
13 ezer főt. 

Hanoi becslések szerint 
Kína összesen félmillió kato-
nát összpontosított a határ-
térségben. Húsz hadosztály 
már az agresszió megkezdé-
se előtt felvonult, a harcok 
kirobbantása után a kínai 
hadvezetés újabb öt hadosz-
tályt irányított a térségbe. 
A vietnami fővárosban em-
lékeztetnek rá, hogy Kína 
felsorakoztatott erőiből már 
IS hadosztályt bevetett a 
harcba. 

A kínai inváziós erők ösz-
Bzesen 36 ponton támadnak, 
három fő irányban: Cao 
Bang, Lang Son és Hoang 
Lien Son tartomány székhe-
lye ellen. Cao Bang városát 
két irányból támadják. A 
délkeletről. Dong Khe felől 
előrenyomuló inváziós egysé-
gek 5 kilométerre megköze-
lítették a várost Északnyu-
gati irányból 10 kilométer-
re vannak Cao Bangád. 

A Lang Sem tartományban 

folyó harcok középpontja 
Dong Dang település, amely 
három útvonal találkozási 
pontja. A kínai csapatok 
Dong Dang elfoglalása után 
a tartomány stratégiai fon-
tosságú székhelye ellen 
akarnak felvonulni. 

Különösen súlyos harcok 
folynak Hoang Lien Son tar-
tományban, amelynek szék-
helyét Lao Cait az agresz-
sziós csapatok elfoglalták. 

Quang Ninh tartomány 
kulcsfontosságú körzete, 
Mong Chai a kínai nehéztü-
zérség támadása alatt álL 

A kínai agresszoros erők 
fegyveres diverzánsoleat is 
átdobtak a térségbe. 

A katonai helyzetet össze-
foglalva megállapítható: Kí-
na láthatóan tovább akar 
nyomulni, de rendkívül erős 
ellenállásba ütközik. Nagy 
emberveszteség á rán egyet-
len ponton sikerült 30 kilo-
méter mélységben behatol-
niuk az inváziós csapatok-
nak. 

Hanoiban visszautasítják 
azt a kínai állítást, amely 
szerint pusztán „korlátozott 
háborúról" van szó. Peking 
valódi agressziót folytat, leg-

Hazánkba érkezeit 
az iraki alelnök 

SVtagkezüődtek a i á r g y a t á s o k 

Pénteken hivatalos látó- nöki Tanács titkára. Pú ja 
galásra Budapestre érkezett Frigyes, Soltész István ko-
Taha Muhieddin Maaruf, az hó. és gépipari miniszter, dr. 
Iraki Köztársaság alelnöke, Gonda Lajos, továbbá dr. 
Gáspár Sándornak, az Elnöki Szadun Hammadi és Shukri 
Tanács helyettes elnökének Sabri Amad, jelen volt az 
meghívására A magas rangú Elnöki Tanács, a kormány 
vendéget és kíséretét — köz- több más tagja, társadalmi 
tük dr. Sadun Hammadi és kulturális életünk számos 
külügyminisztert — a Feri- jeles személyisége, valamint 
hegyi" repülőtéren Gáspár az iraki alelnök kísérete. 
Sándor, Púja Frigyes külügy- A v a c s o r á n Gáspár Sándor 
miniszter, valamint az El- , . . . . . . , 
nöki Tanács, a kormány « Taha Muhieddil Maaruf 
számos tagja, társadalmi és pohárköszöntőt mondott. 
kulturális életünk több ne- , 
ves személyisége köszöntöt-
te. Az iraki vendégek foga-
dásán jelen volt dr. Gonda 
Lajos, a Magyar Népköztár-
saság bagdadi nagykövete, 
Shukri Sabri Amad, az Ira-
ki Köztársaság budapesti 
nagykövete és Saddik Sad-
dikni, a Szíriai Arab Köztár-
saság budapesti nagykövete. 

Taha Muhieddil Maaruf 
délután a Hősök terén meg-
koszorúzta a Magyar Hősök 
Emlékművét 

A koszorúzást követően az 
Iraki alelnök a Parlamentben 
látogatást tett Gáspár Sán-
dornál. A Nándorfehérvári 
teremben lezajlott találkozón 
jelen volt Pú ja Frigyes, dr. 
Gonda Lajos, valamint dr. 
Szadun Hammadi és Shukri 
Sabri Amad. A megbeszélés 
után az Országház Munká-
csy termében Gáspár Sándor 
és Taha Muhieddil Maaruf 
vezetésével megkezdődtek a 
hivatalos magyar—iraki tár-
gyalások. 

Gáspár Sándor este, a Par-
lament Vadásztermében dísz-
vacsorát adott az iraki al-
elnök tiszteletére. A vacso-
rán részt vett Szekér Gyula, 
a Minisztertanács elnökbe-/ 
kettese, Katona Imre, az El-

feljebb nem tudja valóra 
váltani céljait az ellenállás 
miatt. Vietnami szakértők 
szerint, ha Kína elérné az 
állítólagos korlátozott hábo-
rú céljait, változatlanul foly-
tatná az inváziót. Hanoiban 
emiatt a jelenlegi helyzet el-
húzódására számítanak, s 
felhívják a figyelmet rá: 
minden alapot nélkülöznek 
azok a nyugati híresztelések, 
amelyek szerint a kínaiak 
kivonulni készülnének Viet-
nam területéről. S ő t mérv-
adó körök nem tar t ják el-
képzelhetetlennek az agresz-
szió területi kiszélesítését. 
Ebben az összefüggésben 
emlékeztetnek rá, hogy Kí-
na három hadosztályt vonul-
tatott fel a laoszi határ kö-
zelében. 

• 
Badalla Bisara kuvaiti 

ENSZ-nagykövet, a Bizton-
sági Tanács soros elnöke, be-
jelentette, hogy a Biztonsá-
gi Tanács pénteken (közép-
európai idő szerint éjféltájt) 
ülést tart. Napirendként a 
következő kérdés szerepel: 
„A délkelet-ázsiai helyzet és 
következményei a nemzetkö-
zi béke és biztonság szem-
pontjából." 

• 
Tegnap táviratban fejez-

ték ki a kínai agressziót el-
ítélő álláspontjukat a MAV 
Szegedi Igazgatóságának dol-
gozói, az Országos Béketa-
nácshoz küldött táviratuk-
ban. Egyidejűleg szolidaritási 
táviratot juttattak el a viet 
nami. és tiltakozó táviratot a 
k'ínai nagykövetségre. 

A DÉGAZ kollektívája is 
szolidaritási táviratot adott 
föl a vietnami nagykövetség 
címére. 

A vásárhelyi Főiskolai 
Tangazdaság II-es növény-
termelő üzemének kommu-
nistái beszámoló taggyűlésü-
kön foglaltak állást a Viet-
namot ért kínai agresszió el-
len. Az állásfoglaláshoz csat-
lakozott a gazdaság vala-
mennyi dolgozója, és tilta-
kozó táviratot juttattak el 
Kína budapesti nagykövetsé-
gére. 

Ülést tartott 
az Elnöki 
Tanács 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa pénteken 
ülést tartott. Az Elnöki Ta-
nács módosította a 3/1976-os 
számú határozatának a Béke 
és Barátság Érdemrend ado-
mányozási feltételeire vo-
natkozó részét. Hozzájárult 
az Elnöki Tanács, hogy ki -
tüntetéses doktorrá avassa-
nak négy végzős egyetemi 
hallgatót, akik középiskolai 
és egyetemi tanulmányaik 
során kiváló eredményt ér-
tek el, és példamutató ma-
gatartást tanúsítottak. Az 
Elnöki Tanács ezután bírá-
kat választott meg és men-
tett fel, végül egyéb folya-
matban levő ügyekben dön-
tött. (MTI) 

A szovjet hadsereg napja alkalmából 

Koszorúzási 
ünnepségek 

Czinege Lajos 
Jemenben 

A Czinege Lajos honvédel-
mi miniszter vezette magyar 
delegáció hivatalos látogatás-
ra a Jemeni Népi Demokra-
tikus Köztársaságba érkezett. 
A delegációt fogadta Ali 
Ahmed Nasszer Antar, a 
Jemeni Szocialista Pár t KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja, az ország hadügyminisz-
tere. A magyar vendégek 
tiszteletére adott fogadáson 
elhangzott pohárköszöntőjé-
ben a jemeni hadügyminisz-
ter melegen üdvözölte a két 
ország pár t ja és népe között 
kialakult kapcsolatokat, 
nagyra értékelte a kétoldalú 
együttműködést és a két or-
szág közötti barátság továb-
bi erősítése mellett foglalt 
állást. 

A Széchenyi téri hősi emlékmű talapzatára elhelyezik a 
hála és a tisztelet koszorúit a Hazafias Népfront és a KISZ 

városi bizottságának képviselői 

A szovjet hadsereg és ha-
ditengerészeti flotta megala-
kulásának 61. évfordulója 
tiszteletére tegnap, pénteken 
a Hazafias Népfront városi 
bizottsága, a KISZ városi 
bizottsága koszorúzási ün-
nepséget rendezett Szegeden, 
a Széchenyi téri és a Dugo-
nics temetőben levő szovjet 
hősi emlékmű veknéL 

A megemlékezés és a tisz-
teletadás koszorúit mind a 
három emlékműnél elhelyez-
ték a Hazafias Népfront, a 
KISZ, a fegyveres testületek, 
valamint az ideiglenesen ha-
zánkban állomásozó szovjet 
alakulatok képviselői. A Szé-
chenyi téren a Kárász utca 
felőli hősi emlékművet meg-
koszorúzták a szalámigyár 
dolgozói is. A tér északi ol-
dalán levő emlékműnél a 
textilművek dolgozói helyez-
ték el a hála koszorúit. A 
Dugonics temetőben levő 

szovjet hősi emlékműnél a 
MÁV képviselői koszorúztak. 

Az ünnepségek az emlék-
műveknél a magyar és a 
szovjet himnusszal kezdőd-
tek és az Internacionálé 
hangjaival értek véget. Az 
ünnepségek befejeztével a 
Széchenyi téren katonai és 
munkásőregységek tisztelgő 
menetben vonultak el az em-
lékművek előtt. 

A szovjet hadsereg és ha-
ditengerészeti flotta napja 
alkalmából pénteken koszo-
rúzási ünnepséget rendeztek 
a gellérthegyi Felszabadulási 
Emlékműnél. Koszorúztak a 
magyar fegyveres testületek, 
valamint az ideiglenesen ha-
zánkban állomásozó szovjet 
déli hadseregcsoport képvise-
lői. Elhelyezték a hála és ke-
gyelet virágait a főváros 
dolgozóinak és ifjúságának 
kénviselői is. 

Évkezdés a burgonya-
termesztési társulásnál 

BB 

Összegezés és teendők az EZBT tanácskozásán 
ö t éve alakult az Egységes emlegetik a zárszámadások- gok idei kalkulálását, hogy 

Zöldség és Burgonyatermesz- kor — mondták a hozzászó- a tavalyi burgonyatermésnek 
tési' Társulás, s azóta majd- lók tegnap Forráskúton. A 58 százalékára kötött értéke-
nem ugyanazokat a bajokat több termelőszövetkezetből sítési szerződést a Csongrád 

Tervez i r igádok a városért 
Nyer-e azzal a város, ha zött az előzőektől, s hogy mi- választják ki, és jutalmazzák 

tervező vállalatának építé- lyen tanulságok vonhatók le az SZTV-nél. De nem osztják 
szei országos pályázatokon az összességében eredményes megalapozatlanul az elismerő 
vesznek részt? Eredménynek esztendő értékelésekor. És szavakat, a brigádcímeket. A 
tekinthető-e, ha porotokollá- persze — Deák Ferenc igaz- lehetőségükhöz képest a leg-
ris kapcsolatokat együttmű- gató szóbeli kiegészítéséből s nagyobb fejlődést felmutató 
ködési megállapodások vált- a hozzászólásokból — az is brigádok kerültek a verseny-
jálc fel a városi tanácsok és leszűrhető: a múlt évi ver- lista élére: egy kiváló, hét 
a tervezők közös munkarend- seny értékelésében már az arany, öt ezüst fokozatú, s 
jében? Hány árengedményes idei célok is megfogalma- egy kiváló ifjúsági brigáddal 
vagy társadalmi munkában zódnak. A munkaversenyt ér- kell felvenniük a versenyt 
elkészített tervdokumentációt tékelő bizottság is megállapí- 1979-ben a többieknek, 
fed a tárgyilagos összegzés: totta: csak a megújulni ké- A szocialista brigádok ve-
a Szegedi Tervező Vállalat pes, minden évben többre zelőinek tanácskozásán — 
dolgozói 26 ezer óra alatt há- vállalkozó közösségek tudnak melyen a városi pártbizott-
rommillió forintot takarítót- lépést tartani a tervezési fo- ság képviseletében Illés Tóth 
tak meg megbízóiknak? Faj - lyamat egyre bonyolultabbá István, az SZMT képviseleté-
súlyukban különböztek, té- való követelményrendszeré- ben Kiss Mihály is részt vett, 
májukat illetően azonban vei. dr. Tóth Lászlónak, a városi 
azonos körben mozogtak A versenyformák adottak: tanács vb tervosztálya veze-

, 7 T V a szocialista es az ifjúsági tojenek tarsasagaban — a 
a kerdesek, melyek az b Z i V b r jgádok versengésén kívül a résztvevők véleményt mond-
szocialista brigádvezetőinek Kiváló If jú Szakember cím tak arról az előterjesztésről, 
tegnap délutáni tanácskozá- elnyerése vagy a fiatal mű- mellyel az SZTV a Kiváló 

- f e i v e tőd tek szakiak, és közgazdászok kö- Vállalat címre pályázik 1978-
' . zötti versenyben elért rang ra visszatekintve. Végül meg-

Arrol volt szó ugyanis, l e h e t a s a l e g j 0 b b alko- vitatták és elfogadták az 
hogy a 18 brigád elmúlt évi fásokat — épületeket és do- 1979-es esztendőre szóló vál-
'versengése miben különbör kumentáciákat — is évente lalati felajánlás tervezetét. 

alakult társulás a forráskúti megyei ZÖLDÉRT Vállalat. 
Haladás Tsz-t választotta Azt is olcsóbban vette át, 
gesztor-gazdájának. Szakta- mint a tavalyelőttit, 
nácsokkal, technológiai út- . t a n á c s ü l é s e i f o e a d f a • 

S ^ t o m o k f ^ t d a s c T ^ é l f S l g v S I z ó -
h o t termetesük "gazdasIgoJ 1 0 ^ számoló t és az idei ter-gazciasago v e k e t A z é r t é k e s í t é s b i z _ 

legyen. tonsága érdekében a több 
Az évadzáró és évnyitó évre szóló termelési szerző-

tanácskozáson — amelyen a dések meghosszabítására tett 
termelők és az értékesítők javaslatot amelyet Ábra-
vettek részt — az eredmé- hám Sándor, a Csongrád 
nyek mellett főleg a gon- megyei ZÖLDÉRT képvise-
dokról esett szó, elsősorban lője ismertetett — a tanács-
az értékesítés nehézségeiről. üié s nem fogadta el. M?gá!la-
Most is érveket és tényeket p o d t a k abban, hogy tíz na-
állítottak egymás mellé a p o n belül ú j ra egyeztetik 
szövetkezetek, most, is a terveket, 
ugyanazt a választ kaptak 
a kereskedelemtől: csak any-
nyit vesznek át, amennyire a z i d é n a 

a megrendelésük szól. 
Olyan észrevételek is ki-

egészítették dr. Ginál Ist-
vánnak, a társulat vezetőjé-
nek a beszámolóját, amelyek 
az egyoldalú szerződésszegés-
ben lát ják a burgonya-
földterület csökkenésének 
okát. Az idén — mint az a 
tervekből is kiderült — a 
társulás szövetkezetei 758 

A társulás 19 résztvevője 
balástyai 

Alkotmány és a csengelei 
Aranyhomok Tsz nem vesz 
részt a közös munkában. A 
kisteleki Üj Élet Tsz a ter-

mékszerkezet-változtatásra 
való hivatkozással kilépett 
a közösségből. Csatlakozott 
helyette termelői partner-
ként a sombereki Béke ö r e 
Tsz. 

Amint azt Sándor Tibor, a 
hektárra vetnek krumplit, társulási tanács elnöke zár-
204 hektárral kevesebbet, szavában elmondta, a tár-
mint az elmúlt esztendőben, sulás; a gondok ellenére 
Nehezítette még a gazdaság eredményes esztendőt zárt, 


