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Brntyó János és Győri Imre 
látogatása Csongrád megyében 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

ebben az üzemben. A KEB 
elnöke és a KB t i tkára a 
következőket írta a „Béke" 
szocialista brigád — veze-
tője Joó Irén — n a p i j á b a : 
„A mi népünk legeredmé-
nyesebb hozzájárulása a bé-
kéhez az a szorgalmas is 
eredményes munka, amelyet 
az üzemekben és a földeken, 
a tervezőirodákban és a tu-
dományos műhelyekben a 
magyar állampolgárok vé-
geznek. A »Béke« szocialista 
brigád ebben példát muta-
tJfct. Eddigi teljesítményük-
höz gratulálunk és jó egész-
séget kívánunk." A Ságvári 
Endréről elnevezett forgá-
csolóüzemi brigád — vezető-
je Kardos István — naplójá-
ba pedig ezt ír ták a vendé-
gek: „Kívánjuk, hogy a szo-
cialista brigád mindenkor 
legyen hü névadójának em-
lékéhez. Érjenek el sikereket 
a közelgő XII. pártkongresz-
szus és a felszabadulás 35. 
évfordulója méltó megün-
neplésére indult munkaver-
senyben." 

A faszáritó kamra kezelő-
berendezését Vékony József 
beruházási előadó ismertette. 
A fameg munkáidban pedig 
Hadár László művezető 
adott tájékoztatót. A tan-
műhely munkájáról Csala 
József, a 601. sz. Szakmun-
kásképző Intézet szakokta-
tója szólt. 

Illyés Gyula, a gyáregy-
ség KISZ-bizottságának tit-
kára nz itt dolgozó fiatalok 
munkájáról, életéről beszélt. 
A gyárban 34 év az átlag-
életkor, 14 ifjúsági brigád 
vesz részt a brigádmozga-
lomban. Az elért sikerekben 
része van a fiatalok erőfe-
szítéseinek Is. 

Ezt követően a galvanizáló 
üzemcsarnokában mu nkás-
QUÜlésre , került sor. A hall-
gatóság soraiban foglaltak 
helyet a FÉG-gyáregység 
dolgozói, a HÖDGÉP makói 
gyárának küldöttei, a város 
környéki községek lakossá-
gának képviselői. 

Az egybegyűlteket, az el-
nökség tagjait — köztük dr. 
Komócsin Mihályt, dr. Per-
jést Lászlót, a megyei ta-
nács elnökét, dr. Forgó Ist-
vánt, Kangyalka Antalt, 
Makó országgyűlési képvise-
lőjét. a helyi HÓDGÉP-gyár-
egység igazgatóját — Végh 
József üdvözölte, majd dr. 
Varga Dezső mondott meg-
nyitó beszédet, amelyben 
megemlékezett Makó telsza-
badulasának 35. évforduló-
járól, visszaidézve az 1944-
es eseményeket, kegyelettel 
adózva azoknak a szovjet 
hősöknek, akik életüket ál-
dozták szabadságunkért. Ezt 
követően a mai Makó fejlő-
déséről szólt, többek között 
hangsúlyozva: — Az iparfej-
lesztés, a mezőgazdaság je-
lenlegi színvonala, városunk 
és a környező községek fej-
lődése mind-mind azt iga-
zolja, hogy szorgalmas mun-
kánk nyomán eredményes 
évtizedeket hagyhatunk ma-
punk möpött. — Majd a fel-
adatokról beszélt. — A mun-
kások, parasztok, értelmisé-
giek az elmúlt hetekben 
munkafelajanlásokat. tettek, 
elsősorban á hatékonyabb 
munkn, a minőség javítása 
és a takarékos gazdálkodás 
érdekében. Eddig 11 ezer 
dolgozó, kőztük 418 munka-
brigád 5300 taggal fejezte ki 
szándékát, hogy csatlakozik 
a kibontakozó szocialista 
munkaversenyhez. 

A megnyitó beszédet kö-
vetően sorra kértek szót a 
szocialista brigádok képvise-
lői, hogy elmondhassák 
üzemük, kollektívájuk hc 
gyan kíván hozzájárulni az 
eredményesség növeléséhez 
a maga területén. 

Erről szólt Joó Irén gén-
munkás (FÉG makói gyár-
egysége, a „Béke" brigád 
vezetője). Szabó Istvánné 
betanított munkás (a Sze-
gedi Szalámigyár és Hús-
kombinát makói kolbász-
gvára „József Attila" brigád-
jának tagla). Sófci József 
sertésgondozó (az apátfalvi 

Aranykalász Tsz „József At-
tila" brigádjának tagja), 
Mészáros Lajosné darabát-
vevő (a Redőnygyár makói 
üzeme „Május 1." brigádjá-
nak vezetője). Szabó Imre 
lakatos (a HÖDGEP makói 
gyára „Mező Imre" brigád-
jának tagja), Tóth Sándor 
gépszerelő (a makói Kossuth 
Tsz megyei Alkotói Díjjal 
kitüntetett „Egyetértés" Szo-
cialista br igádiának tagja) 
és Krizsán Tibor belső el-
lenőr (a Makói Vas- és Fém-
ipari Szövetkezet „Déri Mik-
sa" brigádjának tagja). 

Ezután Győri Imre kért 
szót. Bevezetőként átadta a 
Központi Bizottság és Ká-
dár János elvtárs személyes 
üdvözletét a makóiaknak, 
majd arról beszélt: az ünne-
pi évforduló lehetőséget ad 
arra. hogy számba vegyük 
eredményeinket, egyben át 
gondoljuk, hogyan tudjuk 
azokat megszilárdítani. és 
melyek a továbblépés lehe-
tőségei. Hiszen a hangsúly 
a munkán van, az ünnep 
perceiben is. 

Jobban. szervezettebben, 
hatékonyabban kell dolgoz-
nunk az élet minden terüle-
tén, mint eddig. Tudomásul 
kell vennünk, hogy tegnapi 
munkánk napjaink körülmé-
nyei között — amikor belső 
fejlődésünk bonyolultabbá 
vált és amikor a világban 
lejátszódó gazdasági folya-
matok hatásait semmiféle-
képp nem tudjuk elkerülni 
— már nem elegendő a je-
lentkező nehézségek leküzdé-
séhez, a fejlődés folytonos-
ságának megteremtéséhez. 

Szakszerűbben, intenziveb-
ben kell dolgoznunk, mozgó-
sítani belső erőtartalékain-
kat. Arra összpontosítsunk 
tehát, ami tőlünk függ: nép-
gazdasági szinten csakúgy, 
mint az egyes munkahelye-
ken. 

Mindenki a maga feladatát 
végezve, a maga helyén dol-
gozzék a társadalom számá-
ra leghasznosabban azért, 
hogy kielégítsük a hazai Igé-
nyeket. egyben a világpiacon 
versenyképes termékeket 
produkáljunk. 

Munkánk minőségét, szer-
vezettségét. fegyelmét úgy 
növeljük, hogy jól járjon az 
egész társadatom, és egyben 
találja meg számítását az 
egyes dolgozó is. 

Befejeződött 
a munkásfiatalok 

tanácskozása 
# Moszkva (MTI) 
Tegnap, pénteken délután 

befejeződött a szocialista or-
szágok munkásfiataljainak 
moszkvai tanácskozása. 

A záróülés résztvevőt — 
magyar részről előterjesztett 
— felhívást fogadtak el. A 
dokumentum a szocialista 
országok fiataljait arra szó-
lítja fel, hogy még -jobban 
tömörítsék soraikat a kom-
munista és munkáspártok 
köré a szocializmus és a 
kommunizmus eszméiért 
folytatott harcban, és indít-
sanak versenymozgalmat Le-
nin születése 110. évforduló-
jának méltó megünneplésére. 

Pásztor Gabriella, a KISZ 
KB titkára, a moszkvai ta-
nácskozáson részt vett ma-
gyar küldöttség vezetője teg-
nap a magyar nagykövetsé-
gen átnyújtotta Dmttrlj Fi-
tipornak, a Komszomol KB 
titkárának és A. Scstlkunov-
nak, a Komszomol külügyi 
osztálya helyettes vezetőjé-
nek a Barátság Érdemérmet. 
A KISZ Központi Bizottsága 
által alapított kitüntetést ál-
talában azoknak adományoz-
zák, akik különösen sokat 
tesznek a magyar ifjúsági 
szervezethez fűződő kapcso-
latok fejlesztéséért. 

Előrehaladásunk feltételei 
adottak, ha azokhoz a ma-
gunk jó munkájával vala-
mennyien hozzájárulunk. 

Ezután Brutyó János szó-
lalt fel. Visszaemlékezett a 
r(£l Makóra — ahol szüle-
tett. ahonnan elindult, hogy 
bejárja azt az utat, amelyet 
a forradalmi munkásmozga-
lom neki rendelt és ahol eh-
hez az útravalót kapta. 

Felidézte az egykori Csa-
nád megyei székhelyet, 
amely — bár városnak ne-
vezték — valójában egy nagy 
falu volt. Itt a lakosság több-
ségét szegénység, nélkülözés 
sújtotta, de a haladó moz-
galmak is bontogatták szár-
nyukat. 

Emlékezett a szegény em-
berek egykori világára. a 
két világháború közötti idő-
szakra. A kétkeziek Összetar-
tására. szolidaritására, a kö-
zösségteremtő erőre, amely 
életüket áthatotta. 

Örömmel szólt a mai fej-
lődésről. Mint mondotta, az 
elmúlt évtizedek során vált 
igazán várossá Makó. Kor-
szerűsödik, épül. szépül, az 
itt élők gyarapodnak. A di-
namikus ipari, mezőgazdasá-
gi fejlődés az egész térség-
ben érezteti jótékony hatását. 
Szebbé, jobbá, boldogabbá 
vált az itteniek számára az 
élet. S Sz a fejlődés a város 
felszabadulásával kezdődött, 
és napjainkban teljesedik ki 
Igazán. 

Végezetül hangsúlyozta: — 
Makó felszabadulásának év-
fordulóján emlékezzünk 
azokra, akik vérük hullásá-
val, harccal, áldozattal jut-
tattak bennünket a szabad-
sághoz. a szocialista vívmá-
nyokhoz, a békés alkotáshoz. 

Az elődök harca kötelez 
bennünket. Felelősek va-
gyunk nemzetünk előtt azért, 
hogy az örökséget, a szocia-
lista vívmányokat megőriz-
zük és gyarapitsuk. És úgy 
adjuk mindezt tovább a jövő 
nemzedéknek, fiainknak, leá-
nyainknak, utódainknak, 
hogy ők is gyarapithassák, 
gazdagíthassák. Csak a be-
csülettel, tisztességgel végzett 
munka, a szocialista társada-
lom emberéhez méltó élet 
adhat alapot a megbecsülés-
re, a tiszteletre. 

A munkásgyűlés az Inter-
nacionálé hangjaival ért vé-
get. 

Sarlós István 
Panamába 

uiazsti 
0 San Jósé (MTI) 
Az Egyésült Népi Baloldali 

Koalíció meghívására szep-
tember 23. és 26. között Cos-
ta Ricában tartózkodott a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa Sarlós István vezet-
te küldöttsége. A delegáció 
megbeszélést folytatott a Né-
pi Élcsapat Párt, a Szocialis-
ta Párt és a Forradalmi Nép-
párt vezetőivel. Sarlós Ist-
vánt fogadta Bodrigo Carazo 
Odio köztársasági elnök. A 
küldöttség találkozott Ra-
mon Aguilar Facióval, a kép-
viselőház elnökével ós meg-
beszélést folytatott Julio 
Rodriguezzel, a politikai 
ügyek államminiszterével. A 
tárgyalások mindvégig szívé-
lyes légkörben folytak. A 
küldöttség Costa Ricából Pa-
namába utazott. 

Gerhard Schiirer 
Budapesten 

# Budapest (MTI) 
Huszár István miniszterel-

nök-helyettesnek, az Orszá-
gos Tervhivatal elnökének 
meghívására tegnap hazánk-
ba érkezett Gerhard Schürer 
miniszterelnök-helyettes, a 
Német Demokratikus Köz-
társaság Állami Tervbizott-
ságának elnöke, hogy a kö-
vetkező ötéves tervidőszak 
gazdasági együttműködési 
kérdéseiről megbeszéléseket 
folytasson. 

Púja F r igwes 
megbeszélései 

Folytatódott New Yorkban 
az EN^Z-közgyűlés ülésszaka — Gromiko 
és Fance megbeszélése — A nicaraguai 

x küldött felszólalása 
• New York (MTI) 
Púja Frigyes külügyminisz-

ter, az ENSZ-közgyűlés 34. 
ülésszakán részt vevő magyar 
küldöttség vezetője csütörtö-
kön New Yorkban találkozott 
Ha'ns-Dietrlch Genscherrel, az 
NSZK alkancellárjával és 
külügyminiszterével, majd 
Jean-Francois Poncét francia 
külügyminiszterrel. A meg-
beszéléseken a kétoldalú kap-
csolatokkal összefüggő kérdé-
sekről, valamint az ENSZ-
közgyűlés napirendjén sze-
replő egyes témákról volt 
szó. 

• 
Andrej Gromiko, az SZKP 

KB Politikai Bizottságának 
tagja, a Szovjetunió külügy-
minisztere találkozott Cyrus 
Vance amerikai külügymi-
niszterrel. 

A két külügyminiszter 
Szovjetunió és az Egyesült 
Államok kétoldalú kapcsola-
tainak számos kérdését tár-
gyalta meg. Eszmecserét foly-
tattak nemzetközi kérdések-
ről Is. Különleges figyelmet 
szenteltek a fegyverkezési 
hajsza korlátozásával és a le-
szereléssel összefüggő problé-
máknak, valamint az ENSZ-
közgyűlés ülésszakának napi-
rendjén szereplő kérdések-
nek. 

A találkozón szovjet rész-
ről ott volt Georgij Kornyi-
jenko külügyminiszter-he-
lyettes és Anatolij Dobrinyin 
washingtoni szovjet nagykö-
vet, amerikai részről Marshall 

Shulman, az amerikai külügy-
minisztérium különtanács-
adója és Thomas Watson, az 
Egyesült Államok moszkvai 
nagykövete is. 

* 

Folytatódott az ENSZ-köz-
gyűlés ülésszakán az általá-
nos politikai vita. A felsző-" 
lalók között volt az új Nica-
ragua küldötte is. Dániel Or-
tega Saavedrat, a nicaraguai 
kormány tagját az ENSZ-
küldöttek jelentős többsége 
megjelenésekor, majd beszé-
de után meleg ünneplésben 
részesítette. 

Ortega beszédében élesen 
bírálta az amerikai és a kí-
nai politikát. Az Egyesült Ál-
lamok legreakciósabb körei 
— és velük a latin-amerikai 
reakciósok — most azt állít-
ják, hogy Nicaragua „fenye-
geti" El Salvadort „Ez pro-
vokáció. Csak azt a célt szol-
gálja, hogy igazolja az új 
Nicaraguára nehezedő gazda-
sági, politikai, sőt, katonai 
nyomást" — hangsúlyozta. 

A nicaraguai vezető név 
szerint bírálta Stone floridai 
demokrata szenátort e kér-
désben. 

A kambodzsai Po] Pot-
rendszert jó vlszon fűzte a 
Somoza-diktatúrához, han-
goztatta. „Ki ne tudná, hogy 
a kínai vezetők brutális ter-
jeszkedése vezetett a dél-
kelet-ázsiai válsághoz. Ag-
ressziót követtek el Vietnam 
ellen, és most is támadással 
fenyegetik." 

v l 

Ülést tartott a megyei tanács 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

tozásairól. Mint mondotta, 
lényeges előrelépés. Csak a 
negyedik ötéves tervben kö-
vetkezett be, amikor a lakás-
építés üteme rendkívül fel-
gyorsult. A köxel egy évtized 
alatt az új városrészekben 

ÜDVÖZLÖ 
TÁVIRAT 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága 
és a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa táviratban 
üdvözölte a Kambodzsai 
Nemzeti Egységfront Phnom 
Penhben pénteken megnyí-
ló II. kongresszusát. 

TIMAR MÁTYÁS 
HAZAÉRKEZETT 

Prágából hazaérkezett pén-
teken az a magyar delegá-
ció, amely Timár Mátyás-
nak, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének vezetésével részt 
vett a Nemzetközi Beruhá-
zási Bank és a Nemzetközi 
Gazdasági Együttműködési 
Bank tanácsülésén. A részt 
vevő delegációk egyeztették 
R hitelterveket, valamint a 
jövő évi munkatervet. 

LEMONDOTT 
A DAN KORMÁNY 

Pénteken benyújtotta le-
mondását Anker Jörgensen 
dán miniszte 'elnök és kor-
mánya. Jörgensen csütörtö-
kön jelentette be, hogy a 
13 hónapja hatalmon levő 
kisebbségi koalíció le-
mond. Politikai források 
szerint várhatóan október 
végén idő előtti választáso-
kat tartanak az ország-
ban. 

VÉRES 
INCIDENS 

A portugál kormány pén-
teken rendkívüli ülésen fog-

lalkozott az agrárreform-öve-
zetben, Montamer-O-Novo 
közelében csütörtökön lezaj-
lott véres incidensekkel, 
együttérzését fejezte ki azok-
nak a mezőgazdasági bér-
munkásoknak a hozzátarto-
zóival, akik a csendőrsortűz 
következtében életüket vesz-
tették, illetve megsebesültek 
és elrendelte az ügy szigorú 
kivizsgálását. Maria de Lour-
des Pintasilgo miniszterelnök 
pedig — akinek pénteken 
kellett volna New Yorkba 
utaznia, az incidensek miatt 
24 órával elhalasztotta eluta-
zását. 

TÜZ 
EGY BÉCSI HOTELBAN 
Eddig Ismeretlen okokból 

nagy erejű tűz ütött ki pén-
teken hajnalban a bécsi II. 
kerületben levő Am Augar-
ten HotelbRn. Az 5 óra táj-
ban keletkezett tüzet a nagy 
erővel kivonuló tűzoltóknak 
egy órával később sikerült 
megfékezniük. A főleg az 
épület belsejében gyorsan to-
vaterjedő tűz 27 ember éle-
tét követelte. 

KOMMUNISTA 
POLGÁRMESTER 

ROMABAN 
Péntek reggel letette a hi-

vatali esküt Luigl Petroeelll, 
Róma első kommunista pol-
gármestere. Az Olasz Kom-
munista Párt római szerve-
zetének titkárát csütörtökön 
este választották meg Gullio-
Carlo Argan utódjának. 

annyi otthon épült, mint egy 
közepes nagyságú magyar 
város. Sajnos még mindig 
gondot jelent, hogy a kapcso-
l ó d j Jétesitményeket jóval a 
lakásszenlelők után használ-
ha t ják a szegediek. A jövő-
ben is meghatározó szerepe 
lesz a lakáskörülményeknek. 
A minőségi igények növeked-
nek. nagyobb alapterületű 
otthonokra lesz szükség. 

Deák Ferenc, a Dél-ma-
gyarországi Tervező Vállalat 
igazgatója elmondta, hogy a 
tervezők miképp segítik a 
tanácsokat. A közelmúltban 
elkészítették azokat a terve-
ket, amelyek jobb, korsze-
rűbb. az igényeknek megfe-
lelőbb lakásokat biztosítanak. 
A javaslatokat véleményezés-
re elküldték a különböző tár-
sadalmi szervekhez. Dr. Csá-
ky Eva (Szeged) kritizálta a 
lakásfelújí tás ütemét, mert az 
lassú, az építő vállalatok túl 
sokat magyarázkodnak. és 
határidő-módosításokat kér-
nek. Épp ezért szükséges, 
hogy az építő vállalatok ér-
dekeltségén változtassanak, s 
jó lenne, ha mihamarabb 
szakosodnának a felújí tások-
ra. Huszta Vince (szegedi já-
rás) az építőanyag-hiány 
megszüntetése miat t kért 
szót. Mendebaba Radó (Sze-
ged) a magánépítés helyze-
tével foglalkozott. Felvetette, 
a hitellehetőségeket tovább 
kell fejleszteni. Miklós Lász-
lóné (Makó) és Balogh Lász-
ló (Csongrád) a lakáséoítés 
és karbantar tás helyi gond-
jairól beszélt. Gyimesi József 
(Szeged) arról szólt. hogy 
felül kellene vizsgálni a la-
káselosztás módját , hogy tö-
kéletesebbé váljon a mun-
káslakás-építésl akció. Káhzó 
József. az IKV igazgatója 
a szegedi épületfelúlítások 
eredményeit ismertette. 
Hangsúlyozta, nem könnyű 
negyvenéves lemaradást má-
ról holnapra felszámolni, 
azonkívül ú j gondok is je-
lentkeznek sok ú j énület be-
ázik. és 13 ezer négyzetmé-
ter szőnyegpadlót kell a 
gyenge minőség mia t t gyor-

san kicserélni. Dr. Soítész 
László, az ÉVM főosztályve-
zetője elismeréssel szólt 
Csongrád megye második ti-
zenöt éves lakásfejlesztést 
koncepciójáról. Kiemelte, 
igen hasznos, hogy a terv 
foglalkozik a városok szű-
kebb vonzáskörzetével és 
számba veszi ezeket a terüle-
teket a korszerű csoportos 
családiház-építéseknél. Ügy 
lát ja, megépíthető a tizenöt 
évre előirányzott lakásszám, 
és igen hasznos, hogy a kon-
cepció meghatározta az alsó 
és a felső ha tárá t ennek. 
Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a lak4sok előkészítésé-
nél a felső ha tár t vegyék el-
sősorban figyelembe. Egyet-
értet t a többi felszólalóval, 
hogy a lakásépítő-kapacitás 
egy részét át kell állítani 
karbantar tásra , felújí tásra. 
Hosszabb mérlegelést igényel 
a szanálás arányának meg-
határozása. Köztudott, hogy 
Szegeden ez az arány elég 
magas. Felszólalásában fog-
lalkozott a lakáselosztás 
rendjével, helyénvalónak ta -
lálja, hogy azt újból felül 
kell vizsgálni, és a lépcső-
zetes lakásgazdálkodáshoz . 
jobb lehetőségeket kell te-
remteni. Elmondta, hogy a 
központi szervek is foglalkoz-
nak ezzel a kérdéssel és sze-
retnék azt az ösztönző mó-
dot megtalálni, hogy min-
denki szükségletének megfe-
lelő ot thonban lakjon, és aki-
nek nagy lett a lakása, ú j r a -
elosztásra ad ja vissza a ta-
nácsnak. A hozzászólásokra, 
felvetésekre dr. Perjést Lász-
ló válaszolt. 

A megyei tanács megvitat-
ta még a szakmunkásképzés 
helyzetéről szóló beszámolót 
(amelynek ismertetésére la-
punkban visszatérünk). E té-
ma kapcsán szót kért dr. 
Ágoston György (Szeged), 
Nagyistók Sándor (szentesi 
járás), Balassa Pálné (szege-
di járás). Boldizsár Sándor, 
a CSÖMIÉP igazgatója, Frd-
nyá Ferenc iskolaigazgató, és 
dr. Tamasi Mihály, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője. 
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