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Elméleti 
konferencia 

+ Moszkva (TASZSZ) 
„A műszaki-tudományos 

forradalom és a mai kapita-
lizmus gazdasági és társa-
dalmi ellentmondásainak el-
mélyülése" elnevezéssel nem-
zetközi elméleti konferencia 
folyik Moszkvában, a Szov-
jet Tudományos Akadémia 
világgazdasági és nemzetközi 
kapcsolatok intézetének ren-
dezésében. A konferencia 
munkájában szovjet, bolgár, 
csehszlovák, lengyel, mongol, 
magyar. NDK-beli, román és 
vietnami tudományos kül-
döttségek. valamint számos 
kapitalista és fejlődő ország 
tudósai, kommunista és mun-
káspártjaik képviselői vesz-
nek részt. 

A konferencián hétfőn fel-
szólalt Borisz Ponomarjov, az 
SZKP KB Politikai Bizottsá-
gának póttagja, az SZKP KB 
titkára. Előadásában rámu-
tatott, az állammonopolista 
kapitalizmus annak érdeké-
ben szorgalmazza a tudo-
mány és a technika fejlesz-
tését, hogy megőrizhesse po-
zícióit, megsokszorozhassa az 
extraprofitot és még hatéko-
nyabbá tegve o dolgozók ki-
zsákmányolását. 

Az egész emberiség szem-
pontjából fontos feladat, hogy 
kiutat találjunk abból a ve-
szélyes, kritikus helyzetből, 
amelyet a műszaki-tudomá-
nyos haladás gyümölcseinek 
kapitalista kihasználása ho-
zott létre. Ezeket a kérdése-
ket csak marxista—leninista 
elemzésre támaszkodva, a tu-
dományos szocializmus elmé-
letét felhasználva lehet he-
lyesen felvetni és megoldani 
— hansúlyozta Ponomarjov. 

Vietnami—kínai Magyar—lengyel 
hadifogolycsere barátsági gyűlés Szegeden 
0 Hanoi (MTI) 
Vietnam és Kína hétfőn 

kicserélte a háborúban fog-
ságba ejtett személyek egy-
egy csoportját. A helyszín, 
ahol a Hanoiba akkreditált 
külföldi újságírók között je-
len volt az MTI tudósítója 
is. a Vietnamot Kínával ösz-
szekötő egyes számú or-
szágút 0. kilométerköve volt. 
(A kilométerkő — mint a 
vietnami .külügyminisztérium 
ott-tartózkodó képviselői kö-
zölték — nem tekintendő a 
két ország határának, miután 
Kína jogtalanul megszállva 
tart egy néhány száz mé-
teres útszakaszt). 

Hétfőn délelőtt 10 óra után 

valamivel, rögtönzött tár-
gyalóasztalhoz ült a vietna-
mi és a kínai Vöröskereszt 
küldöttsége. Itt újra meg-
erősítették, hogy a két fél 
a sebesült vagy beteg hadi-
foglyok egy-egy csoportját 
cseréli kl. A megbeszélés 
után először Kína adott át 
Vietnam képviselőinek 120 
vietnami hadifoglyot, majd 
ezt követően vietnami rész-
ről adták át a kínai hadi-
foglyok 43 főnyi csoportját. 
A hadifogolycsere rendben, 
incidens nélkül zajlott, le. 
Ellenőrzésében, mind a vi-
etnami, mind a kínai olda-
lon részt vett a nemzetközi 
Vöröskereszt egy-egy meg-
bízottja. 

Vance Londonban 
• London (MTI) 
Cyrus Vance amerikai 

külügyminiszter —, aki va-
sárnap érkezett Londonba, 
kéthetes nyugat-európai és 
közel-keleti körútjának el-
ső állomására — hétfőn meg-
kezdte négynapos tárgyalá-
sait az új brit konzervatív 
párti kormány tagjaival. 
Délelőtt három órán át ta-
nácskozott angol kollégájá-
val, lord Carringtonnal. Az 
eszmecserét munkaebéden 
folytatták. majd délután 
úiabb megbeszélést tartot-
tak. 

A két külügyminiszter tár-
gyalásainak fő témái: a rho-
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TITO HAZAUTAZOTT 
MOSZKVÁBÓL 

Joszip Broz Tito, a Jugo-
szláv Kommunisták Szövet-
ségének elnöke, a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság elnöke hétfőn ha-
zautazott Moszkvából. A ju-
goszláv párt és állam veze-
tője az SZKP KB és a Szov-
jetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnökségének meghívására 
baráti látogatáson és rövid 
pihenésen tartózkodott a 
Szovjetunióban. 

KOSZIGIN MA ÉRKEZIK 
PRAGÁBA 

Prágában hétfőn este be-
jelentették. hogy Alekszej 
Koszigin. az SZKP KB Po-
litikai Bizottságának tagja, 
a szovjet Minisztertanács el-
nöké kedden, ma, baráti lá-
togatásra Csehszlovákiába ér-
kezik. Alekszej Koszdgin a 
CSKP KB elnöksége és a 
csehszlovák szövetségi kor-
mány meghívásának tesz 
eleget 

HUSAK 
SZÍRIÁBAN 

Gustáv Husák és kísérete 
hétfőn megérkezett Damasz-
kuszba. A csehszlovák veze-
tők szíriai hivatalos baráti 
látogatása négy napig tart 

A BOLGÁR KORMÁNY 
RENDELETEI 

A hétfői bolgár lapok is-
mertetik a Minisztertanács 
rendeletét az energiahordo-
zók állami és magáncélú fo-
gyasztásának szabályozásá-
ról, valamint egyes ener-
giahordozók árának eme-
léséről. A rendelet értel-
mében Bulgáriában ezen-
túl központilag megállapí-
tott normák szabályozzák 
majd a háztartásokban fel-
használható elektromos ener-
gia és fűtőolaj mennyiségét 
A normának megfelelő fo-
gyasztást régi áron, a nor-
mán felüli fogyasztást az ed-
diginél magasabb áron kell 
majd megfizetni. Emelkedik 
a személyi tulajdonban le-
vő gépjárművek számára 
árusított benzin ára, és sza-
bályozzák a személyi tulaj-
donban levő gépjárművek 
hét végi forgalmát. 

RADIO FELEM 
CEAUSESCU 
MADRIDBAN 

Nicolae Ceausescu román 
köztársasági elnök és fele-
sége I. János Károly király 
meghívására hétfőn hivata-
los látogatásra Madridba 
érkezett A madridi nem-
zetközi repülőtéren Ceauses-
cu elnököt és kíséretét I. 
János Károly spanyol király 
és felesége, Adolfo Suarez 
miniszterelnök, a spanyol 
kormány tagjai és más hi-
vatalos személyiségek fo-
gadták. 

ÜJ TELEPÜLÉSEK 
Az izraeli kormány az el-

következő öt évben 50 új 
települést kíván létrehozni a 
mecszállt arab területeken 
— közölte a Tel Aviv-i rá-
dió. 

IRAN 
KÉRÉSE 

Az amerikai külügymi-
nisztérium illetékesei va-
sárnap nem voltak hajlan-
dók kommentárt fűzni Irán-
nak ahhoz a hivatalos kéré-
séhez. hogy az Egyesült Ál-
lamok mindaddig tartóz-
kodjék nagykövetének Te-
heránba küldésétől, amíg a 
két ország kapcsolataiban 
javulás nem áll be. 

desiai probléma, az új 
SALT-megállapodás és a 
közel-keleti helyzet. Rhode-
siával kapcsolatban Vance 
a tárgyalások megkezdése 
előtt azt mondotta: „Cé-
lunk a probléma további 
közös angol—amerikai meg-
közelítése". Ez — az UPÍ 
szerint — azt jelenti hogy 
Vance és brit vendéglátói 
Rhodesiával kapcsolatban 
megpróbálnak „új közös 
stratégiát kidolgozni" az idő-
közben már „önmagát túl-
élt" angol—amerikai terv 
helyébe. 

Amerikai tisztviselők sze-
rint Vance külügyminiszter 
jelenlegi londoni tárgyalá-
sain szeretné rábírni tár-
gyalópartnereit: Muzorewa 
elismerése és a szankciók 
feloldása kérdésében ne te-
gyenek most semmiféle lé-
pést, mert" az válságra vetet-
het a nyugat és Fekete Af-
rika között, s árthat a nyu-
gat érdekeinek. 

Brit tisztségviselők fel-
tételezik, hogy a Thatcher-
kormány nem fogja elsietni 
a dolgot; a Muzorewa-kor-' 
mány jelenlegi jogi elisme-
rése helyett inkább fokoza-
tosan halad a de facto elis-
merés felé, mégpedig olymó-
don. hogy lépésről lépésre 
növeli hivatalos .kontaktu-
sait a salisbury-1 kormány-
zattal. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Magyar Szoeialista Munkás-
párt együttműködése. Ennek 
kimagasló eredményei Ed-
ward Gicrek és Kádár János 
kölcsönös részvétele a párt-
kongresszusainkon. Pártjaink 
azonos nézeteket vallanak a 
szocialista építés, a haladás, 
a béke és a biztonság meg-
szilárdításáéit folytatott nem-
zetközi- erőfeszítések minden 
alapvető kérdésében. 

Végezetül szólt a testvér-
megyei kapcsolatokról, a ba-
rátsági hetekről, amelyeknek 
már hagyománya van. 1974-
ben a Lódzi vajdaság hete 
volt Csongrád megyében, 
majd egy évvel később 
Csongrád megyei hetet ren-
deztek Lódzban. Lódz 810 
ezer lakosú város, Lengyel-
ország második legnagyobb 
települése. Egyik fontos köz-
pontja az iparnak és a kul-
turális életnek. A barátsági 
hetek alkalmat adtak és ad-
nak a jövőben is a két nép 
életének alaposabb megisme-
réséhez és a barátság kitel-
jesedéséhez. 

A gyűlésen felszólalt Ta-
deusz Pietrzak, aki országa 
nevében fejezte ki köszöne-
tét, hogy Szegeden ilyen ün-
nepélyes keretek között em-
lékeznek meg a népi Len-
gyelország létrejöttének 35. 
évfordulójáról. Ö is elemez-
te a két nép hagyományos, 
ió barátságát, amely a szo-
cializmus építése során még 
gazdagabbá vált, kiteljese-
dett. Szólt Lengyelország 
eredményeiről, hangsúlyozta, 

hogy évente a széntermelés 
már meghaladja a 200 millió 
tonnát, az acéltermelés fje-
dig 20 millió tonna és a gaz-
dasági élet különböző terü-
letein hasonló szép sikereket 
könyvelhet el a lengyel nép. 
Beszélt a kereskedelmi kap-
csolatok fejlesztéséről, a tu-
rizmus további lehetőségei-
nek kiszélesítéséről. Megje-
gyezte, hogy ezen a terüle-
ten is szép eredmények van-
nak. A lódzi küldöttség lá-
togatásáról elmondta, hogy 
ez is álkalmat ad az együtt-
működés további kiszélesíté-
sére, az élet minden 'terüle-
tén. Megemlítette, hogy en-
nek az együttműködésnek na-
gyon szépek az eredményei, 
például lengyel munkások 
építik Kábán a cukorgyárat 
és sok lengyel diák tanul 
Magyarországon. 

Genowefa Adamczewska, a 
delegáció vezetője elmondta, 
hogy a testvérmegyei kap-
csolat elmélyítéséhez milyen 
jó alkalmat biztosít az ilyen 

látogatás. Tolmácsolta ta 
lódziak szívélyes üdvözletet. 
Beszélt arról, hogy látogatá-
suk során mivel szeretnének 
megismerkedni. És Szeged, 
Csongrád megye lakosságá-
nak különböző kiállítások, 
találkozók útján be szeret-
nék mutatni a lódziak éle-
tét, gazdasági és társadalmi 
eredményeit. Emlékeztetett a 
második vijágháború kitöré-
sére, amely negyven évvel 
ezelőtt történt és a lengyelek 
a háborúban nagyon sokat 
szenvedtek. Lódzban gyer-
mekkoncentrációs tábor volt. 
Kiemelte: boldog életet csak 
békében lehet elképzelni, és 
a békéért harcolni kelU 

Az ünnepség az Interna-
cionálé hangjaival ért véget. 

• 
Este a Tisza-szálló tükör-

termében a lengyel nagykö-
vet koktélpartit adott, ame-
lyen részt vettek a megye 
és Szeged társadalmi és poli-
tikai életének vezető képvi-
selői is. 

A ma! program 
A magyar—lengyel ba-

rátsági napok ma, kedden 
reggel Szegeden, a Sajtóház-
ban tartandó sajtótájékozta-
tóval folytatódnak, majd 11 
órakor képzőművészeti kiállí-
tások nyílnak Szegeden, az 
Ifjúsági Házban. A politikai 
delegáció Hódmezővásárhely-
re látogat. Este a Petőfi Mű-
velődési Házban fellép a 
lódzi Pamutipari Szakszer-
vezet dal- és táncegyüttese. 

Ugyancsak Szegeden, a 
Sajtóházban délután lengyel 
plakátkiállitást nyitnak meg, 
majd a magyar—lengyel kap-
csolatokról hangzik el elő-
adás. Lengyel barátaink ta-
lálkoznak szegedi népfront-
aktivistákkal, este a szegedi 
Szabadság filmszínházban a 
Spirál című film bemutatá-
sával megnyílik a lengyel 
filmhét. 

Budapestre 
látogat 

az aogelaiL 
külügyminiszter 
• Btidapest (MTI) 
Púja Frigyes külügymi-

niszter meghívására a közeli 
napokban hivatalos, baráti 
látogatásra hazánkba érkezik 
Paulo Teixeira Jorge, az An-
golai Népi Köztársaság kül-
ügyminisztere. 

Befejeződött a spanyol 
szocialisták kongresszusa 

0 Madrid (MTI) 
A Spanyol Szocialista 

Munkáspárt (PSOE) XXVII. 
kongresszusa határozatában 
megerősítette a párt marxis-
ta jellegét. 

A kongresszus plénuma 
vasárnapra virradóra jóvá-
hagyta a politikai-ideológiai 
kérdésekkel foglalkozó mun-
kabizottság határozatterve-
zetét, amely a pártot „mar-
xista demokratikus, föderá-
ciós osztály- és tömegpárt-
nak" minősíti. 

A kongresszus döntése az 
eddigi végrehajtó bizottság 
és személyesen Felipe Gon-
zalez első titkár súlyos ve-
reségét jelenti. 

« 

Santiago Carrillo, az SKP 
főtitkára Cőrdobában, ahol a 
Spanyol Kommunista Párt 
Központi Bizottsága ülésezik, 
nyilatkozatban üdvözölte a 
szocialista munkáspárti 
kongresszus döntését, és azt 
a két párt közötti közeledés 
egyik lépésének minősítette. 

Közéleti napló 
HAZAUTAZTAK A PAJZS '79 HADGYAKORLAT 

RÉSZTVEVŐI • *í * 
Hazautaztak a Magyaror- Határiakon..a Magyar $ép . 

szág területén megtartott liadserég és a helyi" szervek 
Pajzs '79 közös hadgyakor- képviselői baráti szeretettel 
laton részt vett testvéri had- búcsúztatták a tiszteket és 
seregek csapatai és törzsei, a katonákét. 

SOLTÉSZ ISTVÁN DUBROVNIKBAN 
Soltész István kohó- és 

gépipari miniszter, a KGST 
rádiótechnikai és elektro-
nikai ipari állandó bizottsá-
gának elnöke, vasárnap Dub-
rovnikba utazott, a bizott-
ság 36. ülésére. Az állandó 

bizottság ülésének napirend-
jén az elektronikus alkatré-
szek gyártásának közöa 
megszervezése és az egyes 
tagországok igényeinek biz-
tosítása szerepel. 

EGYHÁZI VEZETŐK MEGBESZÉLÉSEI 
A magyarországi Unitárius 

Egyház vezetőinek jelenlété-
ben Miklós Imre államtitkár, 
az Állami Egyházügyi . Hiva-
tal elnöke hétfőn találkozott 
több külföldi egyházi vezető-
vel, köztük dr. George H. 
Willfams-szel, az amerikai 
Harward Egyetem profesz-

szorával és dr. Kovács Lajos 
romániai unitárius püspök-
kel. A külföldi egyházi sze-
mélyiségek a magyarországi 
reformáció kiemelkedő alak-
ja, Dávid Ferenc halálának 
400. évfordulója alkalmából 
rendezett nemzetközi tanács-
kozáson vettek részt. 

Hűtőszekrényvásár Kisteleken 
az Iparcikk Áruházban május 22-től 29-ig! 

Most cserélje kl régi hűtőszekrényét újra! 

Valamennyi típusú, űrtartalmú hazai gyártmányú hűtőszekrény kapható. 

A vásár ideje alatt, csak KISTELEKEN, minden üzemképes hűtőszekrényt 
visszavásárolunk, az új készüléket 200 Ft ÁRENGEDMÉNNYEL ADJUK! 

Díjmentesen házhoz szállítjuk! 

OTP-ügyintézés helyben! Előjegyzést felveszünk! 

Nyitva: 8-tól 17 óráig, csütörtökön 8-tól*18 óráig 
szombaton 8-tól 13 óráig. Telefon: 91-046. 

SZAKSZERVEZETI TANÁCSKOZÁS 
A SZOT meghívására hét- amely a magyar szakszerve-

főn hazánkba érkezett a zeteknek a kollektív szerző-
Francia Altalános Munkás- désekkel kapcsolatos tevé-
szövetség (CGT) küldöttsége, kenységét tanulmányozza. 

VANCSA JENŐ TARGYALASAI ÜJVIDÉKEN 
Nikola Kmezics, a vajda- együttműködése fejlesztésé-

sági tartományi kormány nek lehetőségeiről. Rögzítet-
elnöke Üjvidéken megbeszé- ték, hogy a közeljövőben 
lést folytatott Váncsa Jenő magyar szakemberek érkez-
magyar mezőgazdasági és nek vajdasági látogatásra 
élelmezésügyi miniszterbe- a mezőgazdasági-élelmlszer-
lyettessel .Magyarország és a ipari kombinátok munkájá-
Vajdaság élelmiszer-termelési nak tanulmányozására. 

Ismét 
papír- és textilhulladék. 
gyűjtő napoki 
Május 22-én: Üjszeged. KISZ-lakótelep (Fürj u.) 
Május 23-án: Tarján, volt habarcstelepnél. 
Május 24-én: Tarján, II. sz. általános iskolánál. 

Mozgó-átvevőhelyes gépkocsink várja a fenti napokon 
a papir- és textilhulladék-átadókat 14—17 óráig. 

• Dél-magyarországi ÍMÉ'SJ Vállalat 


