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Falun most a legfontosabb teendő: 

Segíteni az új 
termelőszövetkezetek 

megszilárdítását 
Együttes ülést tartott a szegedi járási pártbizottság 

és a járási tanács 
A szegedi járási pártbizottság és a járási tanács tegnap, kommunistáknak, a helyi ta- jí; 

pénteken délelőtt Szegeden együttes ülést tartott, abból nácsoknak most az a leg-f 
az alkalomból, hogy hazánk egyik legnagyobb járása, a fontosabb feladatuk, hogy| 
szegedi termelőszövetkezeti járássá vált. A tanácskozáson segítsék a termelőszövetke-1 
megjelent és felszólalt Komócsin Zoltán elvtárs, az z etek előrehaladását. 
MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a KISZ Központi A határozat rhegállapftot-f 
Bizottságának első titkára, országgyűlési képviselő, Török ta> hogy 
László elvtárs, a Csongrád megyei pártbizottság első tit- a járásban ls tovább szi-i 
kára és Hantos Mihály elvtárs, a Csongrád megyei tanács lárdult a munkás-paraszti 
végrehajtó bizottságának elnökhelyettese. szövetség, 

Az együttes ülést Farkas tés, a tagság és a vezető- a ™?zőgaz .da®ág . szocialistap 
István elvtárs, a szegedi já- ség egyetértése, együttmű- átalakulasaval. Az együttes g 
rási tanács elnöke, a járási ködésc. ü l e s utasította a járási párt-= 
pártbizottság tagja nyitotta A mezőgazdaság szocialista yégrehajtobizottsagot es ab 
meg. Ezután Rózsa István átalakulásával a szegedi já- Jaras> tanacs vegrehajto b i - | 
elvtárs, a szegedi járási párt- rásban is új helyzet alakult zottsagat hogy mezőgazda-1 
bizottság titkára, járási ta- ki, s ennek az új helyzetnek sagi szakemberek, a tsz ekp 
nácstag megfelelően kell dolgozniok képviselőinek segítségével k 

a mezőgazdaság átalakulá- a kommunistáknak, a taná- dolgozzak ki a járás adott-1 
sávai kapcsolatos kérdé- csóknak. Befejezésként az ágainak megfelelően a me-j| 
sekről szólott. egységes paraszti osztály ki- zögazdasági kulturak fejlesz- • 

Köszönetet mondott a fal- alakításának fontosságára teséffek tervét. Ez is 
vak legöntudatosabb dolgo- mutatott rá. 
zóinak, a régi termelőszövet- Hantos Mihály elvtárs, a 
kezetek tagjainak, valamint megyei tanács elnökhelyet-
a szegedi munkásoknak, akik tese a megyei tanács nevé-
odaadóan, igaz, felvilágosító ben üdvözölte az együttes 
szóval segítették a dolgozó ülést 
parasztság új útra térését Komócsin Zoltán elvtárs, 
Külön szólott Szatymaz, az MSZMP Politikai Bizott-
Ásotthalom, öttömös és Do- ságának póttagja, a KISZ 
rozsma kommunistáiról Központi Bizottságának első 

A továbbiakban Rózsa Ist- titkára, országgyűlési képvi-
ván elvtárs elmondotta, hogy selő felszólalásában a többi 
az új, közös gazdaságokban között arról is beszélt hogy 
megkezdődött a munka. milyen 

A tsz alakuló közgyűlése- nagy jelentőségű a dolgo-
zó parasztság, s az egész 
dolgozó nép számára a me-
zőgazdaság szocialista át-
alakítása. 

Megállapította: most az 

2 ™ 
| A Pravda a szovjet : 
| óriás-szputnyikról : 

Falujárók 
köszöntése 

Segítsünk 
egymáson 

gya-
korlati segítséget jelent a 
termelőszövetkezeteknek. 

Az együttes ülés Farkas 
István elvtársnak, a járási S! 
tanács elnökének zárszavá-
val fejeződött be. 

AZ Ö T E Z R E D I K 
Elkészült az ötezredik háromajtós fényezett szekrény a = 
Szegedi Bútorgyárban, melynek gyártását egy évvel ez- | 
elött kezdték meg a lakosság részére. Felvételünk az ötez- " 

redik szekrény átadásáriak pillanatában készült. 

Cipők és csizmák \ 
,asztalon" I az 
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ken a dolgozó parasztok 
soraiból olyan vezetőket 
választottak, akik képesek 
fontos megbízatásukat tel-
jesíteni. 

Az új termelőszövetkezetek feladat — és ebben minden 
elnökeinek, vezetőinek zöme segítséget meg kell adniok 
pártonkívüli. Ez is mutatja, a kommunistáknak, a ta-
hogy hazánkban a néphata- nácsoknak —, hogy 
lomhoz hú, a szocializmus az új útra tért járásbeli 
építését segíteni kész embe-
rek minden tisztséget be-
tölthetnek, a pártfunkció ki-
vételével 

Most az a legfontosabb 
teendő a falvakban, hogy 

mind a pártszervezetek, 
mind a tanársok segítsék 
az új termelőszövetkeze-
tek megszilárdítását, az új 
szövetkezeti gazdák öntu-
datának formálást. 

Az új, közös gazdaságokban 
sorra alakulnak meg a párt-
szervezetek, melyek jó se-
gítséget adnak a feladatok 
megoldásában. 

Végül a beszámoló a többi 
között 

hangoztatta a kommunis-
ták, a tanácstagok, vala-
mint a szövetkezeti gaz-
dák felelősségét az új, kö-

dolgozó parasztok a ma-
guk és az egész ország 
hasznára a legjobban hasz-
nálják ki a nagyüzem adta 
gazdag lehetőségeket. 
Végül 
Komócsin Zoltán elvtárs 
átadta az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának, a for-
radalmi munkás-paraszt 
kormánynak az üdvözletét 
mindazoknak, akik segí-
tették a mezőgazdaság 
szocialista átalakítását. A 
jelenlevők útján köszön-
tötte a szegedi járás szö-
vetkezeti gazdáit, 

s eredményekben gazdag 
munkát kívánt a közös gaz-
daságoknak. 

A járási pártbizottság és 
a járási tanács együttes ülé-
se ünnepélyesen rögzítette a 

zös gazdaságok megszilár- szegedi járás mezőgazdasá-
ditásában, előrehaladása- gának történelmi jelentősé-
ban. gü, forradalmi átalakulását. 
Török László elvtárs, a Az ülés kimondotta, hogy a 

Csongrád megyei pártbizott- szegedi járás a dolgozó pa-
ság első titkára átadta a rasztok akaratából szövetke-
megyei pártbizottság szere- zeti járássá t/ált. 
tetteljes üdvözletét, köszöne- Ezután 
tét mindazoknak, akik a sze- a feladatokra határozatot 
gedi járásban közreműköd- hoztak, 
tek a mezőgazdaság szocia- Ebben többek között rögzí-
lista átalakításában. Han- tették: a járási pártbizott-
goztatta, ság és a járási tanács együt-

a szegedi járásban is tör- tes ülése utasítja végrehajtó 
ténelmi jelentőségű tény, bizottságait, hogy az elkö-
hogy új útra tértek a dol- vetkezendő időkben tartsál? 
gozó parasztok. szem előtt a termelőszövet-

Szólott arról, hogy őszinte kezetek megszilárdítását, to-
elismerés illeti a régebb idő vábbfeilesztését. 
óta működő közös gazdasá- Továbbra is szükséges a 
gok tagjait, akik úttörői vol- termelőszövetkezetekbe bé-
ták a szövetkezeti mozga-
lomnak. Felhívta a figyel-
met arra, hogy 

igen fontos a szövetkeze-

lépett dolgozó parasztok 
felvilágosítása, öntudatá-
nak növelése. 

A járási pártbizottságnak és 
tekben a megfelelő veze- a járási tanácsnak, a falusi 
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Ellentmondó hírek 
Lumumba és társai sorsáról ' 

• . i - r-« - • . * -

Angol lapok kongói és bel- seph Okito, a kongói szená-
giumi értesülései szerint tus elnöke is. ' ' 
Leopoldville-ben és Brüsz- Csőmbe -kormánya- rend-
szelben egyre gyakrabban kívüli ülésre gyúlt össze és 
beszélnek arról, hogy bejelentette, hogy hatezer 

(Somogytné felv.) 
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Brezsnyev pénteken 
Rabat nevezetességeit 

tekintette meg 
A szovjet közvélemény felháborodással ítéli el 

a franciák földközi-tengeri légikalózkodását 
Mint már jelentettük, egy szállító szovjet polgári re* 

francia repülőgép csütörtö- pülőgép ellen elkövetett pél-
kön este a Földközi-tenger dátlan provokáció híre még 
fölött banditatámadást inté- az éjszakai órákban elter-
zett az ellen az IL—18 tí- jedt az egész Szovjetunió-
pusú szovjet repülőgép el- ban. Pénteken reggel sok ke-
len, amelyen Brezsnyev szov- lyütt alkalmi röpgyűléseket, 
jet államfő utazott. tiltakozó gyűléseket tartót-

Pénteken valamennyi köz- tak az üzemekben, gyárak-
_ _ ponti szovjet lap feltűnő he- ban. A szónokok mindenütt 

bánásmódban részesítettéi?. A -miniszter- mintegy elő- lyen közli a Szovjetunió kor- felháborodottan utasították 
«TA1 fAle Vw->cf\r ' 'i _ 1 _..í 1 „ —_ X —« ». + « ' » ' . i t-i • ' i_ . 

w dollár jutalmat adnak an-
nak. aki kézrekeríti Lumum-

rafnlLferalniköt bát és ezer-ezer dollár dí-m i n i s z t e r e i n o k o t . . ' , . . . . , 
jat tuzott ki Mpolo es Ofcito 

A -Daily Telegraph- című elfogásáért. 
lap ezzel kapcsolatban a kö- Munongo kijelentette, hogy 
vetkezőket írja: -Az ENSZ repülőgépeket is bevetettek a 
képviselői utoljára január menekülök felkutatására. 
17-én a Leopoldville-i repü- Hozzáfűzte, hogy Lumumba 
lőtéren látták Lumumbát, és.társai magukkal vittek egy 
ahová Thiesville-ből szállí- rendőrségi gépkocsit, amely-
tolták át. Számos szemtanú nek száz kilométerre elegen-
láthatta, milyen kegyetlen <JŐ üzemanyaga van. 
Egy ideig úgy vélték, hogy készítve a közvéleményt a 
a Jadotville-i katonai . bör- Lumumbával való leszámo-
tönbe zárták, amely Elisa- lásra, azt állította, hogy -a 
bethville-től északnyugatra > menekülők, ha felfedezik 
fekszik. Később közölték, őket, fegyvereket fognak 
hogy -ismeretlen irányba használni*. 
szállították-. Az AP amerikai hírszol-

Amint erre a TASZSZ je- fálat jelentése szerint Ka-
lentése rámutat, Lumumbát t a £ g á b a P- Leopoldville-ben. 
több ízben is kegyetlenül Brüsszelben es New York-
megkínozták. Az utóbbi he- ban. az ENSZ szekhelyen is 
tekben mind gyakrabban lát- olyan h^rek es értesülések 
tak napvilágot olyan közle- fedtek el hogy Lumumba 
mények h o £ megölték. meghajt. (MTI) 

Február 9-én a Leopold-
ville-i és Brazzaville-i rá-
dióállomások azt jelentet-
ték, hogy -megölték Lu-
mumbát*. 
Az ENSZ-parancsnokság, 

amely Lumumbát kiszolgál-
tatta hóhérainak, bűnös kö-
zömbösséget tanúsít sorsa 
iránt. 

* 

A TASZSZ az AFP fran-
cia hírügynökség közlésére 
hivatkozva jelenti: 

Munongo katangai -bel-
ügyminiszter* pénteken reg-
gel bejelentette, hogy Patri-
ce Lumumba miniszterelnök 
a megelőző éjszakán megszö-
kött az Angolától száz kilo-
méterre fekvő magányos 
farmról, ahol fogva tartot-
ták. A hírügynökség jelenté-
se szerint vele együtt elme-
nekült Maurice Mpolo, az if-
júsági ügyek minisztere, had-
ügyminiszter, valamint Jo-

Héífőn már megindul 
a belföldi légi forgalom 
A Szeged-Budapest közötti járat február 20-tól 

közlekedik 

A MALÉV múlt év de- megindul a belföldi légifor-
cember 20-tól szüneteltette a galom. Elsőnek a Budapest — 
belföldi légiforgalmat, mert Debrecen—Nyíregyháza ro-
már kisebb ködök idején, nalon, továbbá a Budapest— 
havazások alkalmával sem Miskolc és a Budapest— 
lehetett a belföldi gépeket Szombathely vonalon közle-
indítani, illetve fogadni. — kednek. 
A vidéki repülőterek ugyan- Budapestre Miskolcról reg-
is még nincsenek felszerelve gel 8 óra 20 perckor, Nyír-
azokkal a navigációs beren- egyházáról reggel 8 óra 10 
dezésekkel, amelyekkel a bu- perckor, Debrecenből 8 óra 
dapesti és a külföldi nagy 40 perckor és Szombathely-
repülőterek rendelkeznek. E ről 8 óra 5 perckor indul-
miatt ezeken a repülőtere- nak a gépek, 
ken a gépek fel- és leszáll'á- A budapest—szegedi, a hu-
si lehetőségét az időjárás dapest—zalaegerszegi és a 
határozza meg. budapest—pécsi járatok feb-

A MALÉV most közölte, ruár 20-tól közlekednek me-
hogy február 13-tól ismét netrendszerűen. (MTI) 

mányának Franciaországhoz vissza e példátlan provoká-
intézett tiltakozását. dót. A szovjet dolgozók kö-

A Legfelső Tanács elnök- vetelik a bűnösök haladék-
sége elnökét, Brezsnyevet talan felelősségrevonását. 

A francia külügyminisztérium »sajnálkozik«, 
— a francia közvélemény háborog 

A nyugati hírügynökségek tette még, hogy most tanul* 
közlése szerint a francia mányozzák Párizsban a csü-
külügyminisztérium -igen törtökön átadott szovjet til-
sajnálatosnak* minősítette lakozó jegyzéket. 
az incidenst és közölte hogy A z M T I ^ r i z s i tudósítója 
vizsgalatot indítottak. Hozza- jelentésében beszámol arról, 

hogy a francia közvélemény 
megdöbbenéssel fogadta a 
Földközi-tenger fölött tör-
tént súlyos francia—szovjet 
incidens hírét. A péntek 
reggeli párizsi sajtó vezető 
helyen közli, hogy francia 
vadászgépek tüzet nyitottak 
Brezsnyevnek, a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa elnöksége 
elnökének Iljusin—18-as re-
pülőgépére. 

A haladó sajtóban is a leg-
nagyobb felháborodással 
kommentálják az incidens 
hírét. A Libération leszöge-
zi: példátlan provokációról 
van szó. 

A jobboldali sajtó megpró. 
bálta elhitetni olvasóival a 
kormány algíri szóvivőjének 
elsó zavaros magyarázkodá-
sában foglaltakat: hogy a 
szovjet repülőgép -francia 
felelősség alá tartozó öve-

(Folytatás a 2. oldalonJ 


