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A szocialista államok 

egységesek és szolidárisak 
Alekszej Koszigin beszéde a moszkvai televízióban 
Aiekszej Koszigin, a Szov- a következőket mondotta; nek meghatározott sajátsá-

jetunió Minisztertanácsának az Egyesült Ál lamok kor- gaival, a különböző szaka-
elnöke beszédet mondott a mányának e kijelentései nem szókban való specifikus fej-
moszkvai televízióban az egyeztethetők össze a Viet- lődéssel függnek össze, 
ázsiai szocialista országok- nami Demokratikus Köztár-
ban tett utazásáról. saság ellen irányuló cselek-

A tárgyalások legfonto- menyeivel. „A nemzetközi 

jog elemi normáinak és az 
ENSZ alapokmányának meg-
sértése sikamlós út, amely 
igen messze vezethet". 

Azokról a sikerekről szól-
va, amelyeket a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
kivívott a szocializmus épí-
tésében, Koszigin megjegyez-
te, hogy a parasztgazdasá- . . . . . . . , , 
gok körülbelül 90 százaléka adat j^megoldasanak, hanem 

szövetkezeti gazdálkodást 
folytat. A földművelés és az 

veszéllyel állattenyésztés termelése a 
habom, előtti színvonalhoz 
viszonyítva megkétszerező-
dö t t 

sabb eredménye — mon-
dotta Koszigin — a Szovjet-
uniónak, a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaságnak és a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaságnak az az eltö-
kélt szándéka, hogy fejlesz-
tik és erősítik a szocialista 
tábor barátságát és összefo-
gását, az imperializmus elle-
ni egységfrontot. 

„Nem lehet figyelmen kí-
vül hagyni ereket a min-
den ország ko ökrét törté-
nelmi helyzetéből, nemzeti 
sejáto s ' g übó i adódó el-
téréseket". 

„A marxizmus—leninizmus 
ereje azonban éppen abban 
van, hogy az ilyen sajátossá-
gok nemcsak hogy nem mon-
danak ellent a kommunista 
világmozgalom általános fel-

A szocialista ál lamok egy-
ségesek és szolidárisak az 
imperialista 
szemben. 

A népi Vietnam elleni ag-
resszió nem maradhat bün-
tetlenül. A demokratikus 

népe most fejezi 
Ha az amerikai imperia-
listák folytatják agresszív 
cselekményeiket, e térség- jY ' 
ben a konfliktus „elkerül-
betetleuül túlnő a kezdeti 
kereteken" 

— jelentette ki a Szovjet- máva l szerzett 
unió Minisztertanácsának el- ként a szovjet 

ellenkezőleg, 

szervesen megférnek egy-
mással a szóéiról ta inter-
nacionalizmus nagy esz-
mevilágában. 

Pártunk mindenkor követke-
Vietnam zetes harcot vívott és vív a 
be első szocialista internacionaliz-
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Magyar kormány-
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Bölcsőde 
Újszegeden 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar-
tott. A Magyar Népköztársaság Ál lami Díjáról és a Kos-
suth-díjról szóló törvényerejű rendeletét • úgy módosította, 
hogy a díjak összegének megállapítását a Minisztertanács 
hatáskörébe utalta. 

Az Elnöki Tanács megtárgyalta és tudomásul vette a 
belügyminiszternek a mú l t évben előterjesztett állampol-
gársági ügyekről szóló összefoglaló jelentését. Tavaly 16 
előterjesztés alapján több mint 1300 személy ügyében hoz-
tak döntést, 'ezeknek kétharmada honosítás, illetve vissza-
honosítás, egyharmada pedig magyar állampolgársági kö-
telékből történt elbocsátás volt. 

Az Elnöki Tanács megtárgyalta Farkas Gusztáv és 
Lestyán Ká lmán kegyelmi kérelméx, akiket a Legfelsőbb 
Bíróság előre kitervelt módon és nyereségvágyból elköve-
tett emberölés miatt 1965. február 3-án halálbüntetésre 
ítélt. Az Elnöki Tanács mindkét elítélt kegyelmi kérel-
mét elutasította. 

Az Elnöki Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. 

A Kozmosz—58 
földköiüli pályán 

A Szovjetunióban földkö- jának az egyenlítő síkjával 

rül i pályára juttatták a Koz- bezárt hajlásszöge 65 fok. 

mosz—58 jelzésű mestersé- A tudományos műszerek 

ges holdat. A szputnyikon mellett a szputnyikon elhe-

elhelyezett tudományos be- lyeztek egy rádióadó-készü-

rendezés segítségével folytat- léket, amely a 90,022 mega-

n i k íván ják a TASZSZ ál- hertz frekvencián dolgozik, 

tal 1962. március 16-án be-

jelentett űrkutatási progra-

mot. A szputnyik keringési 

ideje 96,8 perc. Pályájának 

a föld felületétől számított 

legnagyobb távolsága (apo-

geum) 659 kilométer, legki-

sebb távolsága (perigeum) 

581 kilométer. A pálya sík-

rádióberendezést a pálya-

elemek pontosságának, méré-

sére, rádió-távközlési rend-

szert, amely a földre jut-

tatja a műszerek és a tudo-

mányos berendezés által 

szerzett adatokat. A szput-

nyikon elhelyezett berende-

zés normálisan működik. 

ötéves tervét. Az ötéves terv 
fő célja: lerakni az ország-

a szocializmus anyagi 
és műszaki alapjait. 

A koreai látogatás alkal-
tapasztalat-

miniszterel-

nöke. — Elsősorban a Viet- nök megállapította: 
nami Demokratikus Köztár-
saság elleni agresszív ame-
rikai akcióknak kell meg-
szűnniük ahhoz, hogy keres-
ni lehessen az indokínai 
helyzet normalizálásához ve-
rető utakat. 

Az amerikai csapatokat ki 

A Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság nagy 
sikerei az ország belpoli-
tikai helyzetének szilárd-
ságáról tanúskodnak. 

„Meggyőződésünk, hogy or-
szágaink népei együtt fog-

kell vonni Del-Vietnambol n a k harcolni a szocializmu-
cs Del-Koreabol. A ne- s é r t ^ a kommunizmusért , 
peknek maguknak keU a z imperialisták agresszív tö-
dónteniok sorsukrol. rekvései ellen, a világbéké-

A Szovjetunió a világ min- ért. Erősödni és fejlődni fog 
den népével együtt — így az a szovjet és a koreai nép 
Egyesült Ál lamok, Angl ia és testvéri harci barátsága". 
Franciaország népével is - A z a m e r i k a i c s a p a t o k a t ki 

kész a jövőben is harcolni kell vonni Dél-Koreából! „A 
a nemzetközi feszültség koreai kérdés — a koreai nep 
enyhítéséért, az általános belügye. Csak a koreai nép 
leszerelésért, a békéért és oldhatja ezt meg és neki is 
a biztonságért. kell megoldania". 

Alekszej Koszigin hangoz- Koszigin ezután kijelentet-
tatta: a küldöttség vietnami te: a kínai vezetőkkel foly-
út ja kifejezője volt annak, tátott beszélgetések hasz-
hogy a Szovjetunió tevéke- nosak voltak és „segítettek 
nyen támogatja a szocialista tisztázni kapcsolataink 
úton magabiztosan haladó 
vietnami nép igazságos 
ügyét. 

A Szovjetunió nem közöm-
bös egy testvéri köztársa-
ság sorsa iránt és meg-
adja neki a szükséges se-
gítséget. 

„Sem a puskagolyók, sem 
a napalm-bombák nem áll-
ták és nem ál lhatják út já t 
Dél-Vietnamban a nemzeti 
felszabadító mozgalomnak. 
E mozgalom valóban összné-
pi jellegű". Az amerikai 
imperialisták agresszív po-
lit ikája csak a teljes 
be torkollhat 

A laoszi ügyekbe való be-
avatkozás — folytatta Ko-
szigin — bonyolítja az 
amúgy is bonyolult laoszi 
helyzetet. Az amerikai légi-
erők laoszi berepülései ,,a 
nemzetközi megállapodások 
és a nemzetközi jog lábbal 
t iprá 'ának pé'dái". 

vábbf ej 1 esztésének 
geit". 

to-
Iehetősé-

mus számunkra szent elvei-
nek megvalósításáért". 

A pekingi megbeszélések 
során a küldöttség kifejtet-
te az SZKP és a szovjet kor-
mány álláspontját. „Mi szi-
lárdan haladunk a lenini 
úton. Ez a kommunizmus 
építésének irányvonala, az 
imperializmus elleni harc-
nak, a forradalmi munkás-
mozgalom és a nemzeti fel-
szabadító mozgalom támoga-
tásának, a világháború elhá-
rításának és a különböző tár-
sadalmi rendszerű ál lamok 
békcs együttélésének irány-
vonala". 

„Az SZKP különösen nagy 
jelentőséget tulajdonít a 
szocialista országok egysé-
gének és testvéri szolida* 
ritásának, 

a köztük levő párt- és ál-
lami kapcsolatok fejleszté-
sének. Mi törekszünk a 
kommunista világmozgalom-
ban támadt nehézségek le-
küzdésére, a kommunista vi-
lágmozgalom összefogására a 
marxizmus—leninizmus és a 
Moszkvai nyilatkozatok elvi 
bázisán. Ez a kommunista 
mozgalom minden osztaga 
összefogásának reális ' alap-
ja" . (MTI) 

jutalma 
Szocialista üzemrész a ruhagyárban 

„Szívélyesen köszöntöm a bakká váltak eredményeik, 
Haladás szocialista brigád egyre több munkatársuk kér-
minden tagját, azért a sze- te a felvételt, 
met, lelket gyönyörködtető Ma már többen vannak, 
munkáért , amelyet munka- mint ahányan a készáru rak-
termeikben végeztek. Itt meg- tárban dolgoznak. Hozzájuk 
látszik minden emberi vonás, csatlakoztak az anyag- és 
amely az embert formál ja az áruforgalmi osztály dolgozói, 
ú j társadalom építésében, szakelőadók, számlázok, szál-
Igaz, sok áldozatot is jelen- lítási munkások. így nőtt a 
tett az Önök részéről, de lát- „családtagok" száma 36-ra. 
szik a példamutatás és ez Két műszakban dolgoznak. S 
mindannyiunk számára a leg- az elmúlt esztendőt munka-
nagyobb érték. Kívánom, le- körülményt ik és munká juk 
gyen a brigád minden tagjá-
nak egyéni élete olyan derűs, 
tiszta és rendezett, min t ez a 
közös munkahely" — írta 
Varga József, a Ruhaipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
főtitkára a Szegedi Ruhagyár 
Haladás brigádjának 
jába. 

Többen kérték 
Jelvételüket 

A Haladás brigád február 
10-én ünnepelte alakulásának 
második évfordulóját. Ami-
kor egy évvel ezelőtt első íz-
ben sikerült megszerezniük a 
szocialista címet, még hu-
szonketten voltak. Azután, 
ahogy egyre nyilvánvalób-

olyan mértékű megjavítására 
szentelték, hogy elnyerhessék 
a „szocialista raktár" címet. 

Tegnap a délutáni órákban 
rendkívüli tanácskozást tar-
tottak, amelyen részt vettek 
a vállalat társ-ráktárainak, 

napló- osztályainak, a szakszerveze-
ti bizottságnak kénviselői, a 
vállalat vezetői. Eljöttek az 
intézménynek, vállalatoknak 
a megbízottjai is, akikkel a 
a készáru raktár dolgozói ál-
landó kapcsolatot tartanak. 

„Varázslat" 
sok munkával 

Az elmúlt évben végzett 
munkáró l elhangzott a sza-

„Mi megerősítettük azt az 
eltökélt szándékunkat, 
hogy megvédjük a genfi 
megállapodásokat, 

s az Egyesült 
valamint a genfi 
tek más részvevőitől is meg-
követeljük kötelezettségeik 
szigorú b tartását". 

Washington n ak arról a 

„Internacionalista köteles-
ségünk — minden Kom-
munista Párt, minden for-
radalmi erő kötelessége — 
egyeílen csatasorban egye-
sülni, erősíteni az akció-
egységet." 

„A szocialista Korea a fel-
szabadulás óta eltelt nem 
egész húsz esztendő alatt fej-
lett ipari és mezőgazdasági 
á l l ammá vált. A dicső Ko-
reai Munkapárt vezette és 
szervezte ezekben az évek-

csőd- ben a dolgozó tömegeket A 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság nagy sikerei az 
ország belpolitikai helyzeté-
nek szilárdságáról, a dolgo-
zóknak a párt mögé való 
szoros felzárkózásáról tanús-
kodnak" — állapította meg, 
majd hozzáfűzte: ha össze-
hasonlítjuk Észak- és Dél-
Koreának az elmúlt évek 
alatt elért sikereit, különö-
sen nyilvánvalóvá válnak a 
szocialista út előnyei. 

Beszédében foglalkozott 
Koszigin a kínai ál lamfér -

Államoktól, fiakkal folytatott tanácsko-
értekezle- zásaival is. 

„Természetes, hogy nem 
lehel, egy csapásra megolda-
ni a nemzetközi kommu-
nista mozgalomban támadt 

nemregiben eliiangaott kije- nehézségeket és nézeteltéré-
lentéseiről szólva, melyek seket" — mondotta, majd 
szerint keresni kell a béke megjegyezte, hogy a vélemé-
megsrilárditásának út ja i t és nyekben olyan eltérések is 
fontos a nemzetközi kapcso- mutatkoznak, amelyek az o*r-
latok kiszélesítése. Koszigin szagok történelmi fejlődésé-

(MTI Foto) 
A legmodernebb gépek á l l í t ják elő az oxigént az ú j 
győri üzemben. A gyár termelése szinte az egész Dunán-

túl üzemeinek és városainak szükségletét kielégíti 

ÜJ Ü Z E M 

bályos értékelő előadás. De 
azt itt megjelentek nem eb-
ből a háromnegyedórás elő-
adásból ismerték meg a bri-
gád életét, s az eredmények-
ről sem az itt hallottak alap-
ján értesültek. 

Ak i három • évvel c: előtt' 
is járt ebben a két szintes 
készáruraktár épületben, az 
még „varázslatot" is képzel-
het a változás láttán. Halál-
ra ítélten, lebontásra várva 
állt ez az épület, mál lott a 
vakolat, s piszkosak voltak 
a korhadt lépcsőfokok. 

A raktárhelyiség teljes 

felújításához a Haladás bri-

gád csupán négy ezer fo-

rintot vett igénybe. Először 

csak fehérre meszelték a 

falakat, s úgy tervezték, 

hogy egy évben két alkalom-

mal felmossák a padlót is. 

Azután jó ízléssel pasztell-

színekbe „öltöztették" a fa-

lakat, olajjal festették le az 

oszlopokat. A padlót pedig 

— mivel úgy vélték, , rop-

pant hamar jár ják piszkos-

sá - havonta súrolták, s 

eresztették be. Az asszonyok, 

s a férfiak á l landóan és 

együttesen, kiki-ügyessége 

szerint, jósz íwel dolgoztak. 

Eh érésmentes 'eltör 

Kevés vállalat készáru 
raktára dicsekedhet olyan 
eredménnyel, hogy a múlt. 
évi leltárját teljesen eltérés 
mentesen zárta, ö k igen. 
Megéri a szinte mindenna-
pos gondos, részletes és pon-
tos munka. Amikor elkészül-
nek egy-egy „kiszállítás ösz-
szeállításával", előszedik a 
„kutyanyelveket" és ellen-
őrzik a bent maradt készle-
tet. Ha valami hiányzik, 
megbolydul a raktár, s min-
denki a „hibát" kutatja. En-
nek a precíz munkának kö-
szönhető az is, hogy a múl t 
évben egyetlen minőségi, 
vagy mennyiségi kifogásolás, 
reklamáció sem érkezett. A 
raktár példás rendjével meg-
rövidítik az áruk átfutásá-
nak idejét is. 

A rendkívüli tanácskozás 
egyhangú határozatot hozott: 
a Haladás brigád munkájá-
nak elismeréséül a vállalat 
szakszervezeti bizottsága ad-
ja át a „Szocialista raktár" 
címet a kollektívának. Mert 
olyan vonásokat találtak itt 
valamennyien, amelyek 
mind-mind az új társada-
lom, ú j emberének jellem-
zői. 

M. É. 
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