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Összeült 

az SZKP 

Központ i 

Bizottsága 
Hétfőn a Kremlben meg-

nyílt az SZKP Központi Bi-
zottságának teljes ülése. 

A plénumról az alábbi hi-
vatalos közleményt adták ki: 

Hétfőn, szeptember 27-én, 
a Kremlben megnyílt az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak plénuma a következő na-
pirenddel: 

OAz iparirányítás javí-
tásáról, a tervezés tö-

kéletesítéséről és a gazdasági 
ösztönzők fokozottabb alkal-
mazásáról az ipari termelés-
ben: Előadó Alekszej Koszi-
gin. 

OAz SZKP XXIII. kong-
resszusának összehívá-

sáról: Előadó Leonyid Brezs-
nyev. 

Az első napirendi pont tár-
igyában Alekszej Koszigin, 
az SZKP elnökségi tagja, a 
Minisztertanács elnöke meg-
tartotta beszámolóját 

A Koszigin-beszámolót kö-
vető vitában felszólalt Pjotr 
Seleszt, az Ukrajnai KP Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, Nyikolaj Jegoricsev, a 
moszkvai városi pártbizottság 
elsó titkára, továbbá D. 
Kunajev, a Kazah KP Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára V. Tolsztyikov, a lenin-
grádi területi pártbizottság 
első titkára és G. Voronov, az 
Orosz Föderáció Miniszterta-
nácsának elnöke. 

Alekszej Koszigin beszá-
molóját lapunk 2. oldalán 
közöljük. 

Ma kezdődnek 
a magyar-mongol 
tárgyalások B Kádár János vezette párt-

ás kormányküldöttság 
Ulan Batorban 

A Mongóliába tartó ma-
gyar párt- és kormánykül-
döttség, amely Kádár Já-
nosnak, az MSZMP Közpon-
ti Bizottsága első titkárá-
nak vezetésével szombaton 
Moszkvába érkezett, vasár-
nap a MALÉV különgépé-
vel folytatta útját Ulan Bá-
tor felé. 

A párt- és kormánykül-
döttség úton a Mongol Nép-
köztársaságba, vasárnap Ir-
kutszkba érkezett. Az SZKP 
irkutszki területi bizottsága 
és a területi végrehajtó bi-
zottság vacsorát adott a 
magyar vendégek tiszteleté-
re. Párt- és kormánykül-
döttségünk hétfőn kora haj-
nalban Irkutszkból útnak in-
dult Ulan Ba torba. 

Kádár elvtársat és útitár-
sait irkutszki vezetők búcsúz-
tatták a repülőtéren, ame-
lyet feldíszítettek a Magyar 
Népköztársaság, a Szovjet-
unió és az Oroszországi Fö-
deráció állami lobogóival. 

Kádár Jánosnak, a Ma-
gyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága első 
titkárának vezetésével hét-
főn Ulan Batorba érkezett a 
magyar párt- és kormány-
küldöttség, amelynek tagjai: 
Apró Antal, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese, Kovács Imre élel-
mezésügyi miniszter, Erdé-
lyi Károly külügyminiszter-
helyettes és Andrásfi Gyu-

la, Ulan Bator-i nagykövet, 
aki Mongóliában csatlako-
zott a küldöttséghez. 

A küldöttség a Mongol 
Népi Forradalmi Párt Köz-
ponti Bizottságának és a 
Mongol Népköztársaság mi-
nisztertanácsának meghívá-
sára hat napot tölt a bará-
ti szocialista országban. 

A magyar delegáció IL— 
18-as különrepülőgépe he-
lyi idő szerint délelőtt 10 
órakor szállt le a magyar 
és mongol zászlókkal díszí-
tett Ulan Bator-i repülőté-
ren. 

A vendégek fogadására 
megjelentek Cedenbalnak, a 
Mongol Népi Forradalmi 
Párt Központi Bizottsága 
első titkárának, a miniszter-
tanács elnökének és Zs. 
Szambunak, a Nagy Népi 
Hurál elnöksége elnökének 
vezetésével a párt vezetői 
és a kormány tagjai. Ott 
voltak a diplomáciai testület 
képviselői. 

A kölcsönös üdvözlések 
után a zenekar a két ország 
himnuszát játszotta, majd 
Kádár János és Jumzsagijn 
Cedenbal ellépett a felsora-
kozott díszszázad előtt 

Ezt kővetően Cedenbal a 
mikrofonhoz lépve üdvözlő 
beszédet mondott, amelyben 
többek között hangsúlyoz-
ta: 

— Mély meggyőződésünk, 
hogy a Kádár János elv-
társ vezette magyar párt-
ás kormánydelegáció baráti 

Kitüntetéses doktorrá avatás 
a szegedi egyetemeken 

Együttes tanácsülést tar-
tott tegnap, szeptember 27-én 
délelőtt 11 órai kezdettel a 
József Attila Tudományegye-
tem és a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem Tanácsa. 
A tanácsülésen Sub Auspi-
ciis Rei publicae popularis 
kitüntetéssel avatták doktor-
rá Kanyó Zoltán okleveles 
középiskolai tanárt, a József 
Attila Tudományegyetem 
Germán Nyelvek és Irodal-
mak Intézetének tanársegé-
dét, valamint Varga Gyula 
orvost, az Orvostudományi 
Egyetem Kórbonctani és 
Kórszövettani Intézetének 
gyakornokát 

Az ünnepi tanácsülésen 
megjelent Kisházi ödön, a 
Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsának helyettes 
elnöke, Kiss Károly, az El-

nöki Tanács titkára, dr. Ved-
res István, az egészségügyi 
miniszter első helyettese és 
dr. Polinszky Károly, a mű-
velődésügyi miniszter 
helyettese is. A Csongrád 
megyei tanácsot Hantos Mi-
hály, a megyei tanács vb el-
nöke, a Szeged városi taná-
csot Papp Gyula, a városi 
tanács vb elnöhelyettese 
képviselte, a Hazafias Nép-
front képviseletében megje-
lent Katona Sándor ország-
gyűlési képviselő, a Hazafias 
Népfront Csongrád megyei 
titkára. 

A tanácsülésen megjelen-
tek az egyetemek vezetői, 
párt- és KISZ-bizottságainak 
képviselői, a professzori kar, 
a társintézmények képvise-
lői, egyetemeink rektorhe-
lyettesei, professzorok, okta-

tók, a két kitüntetéses dok-
torjelölt rokonai, kollégái, s 
nagyszámú érdeklődő. 

Kanyó Zoltánnak és Varga 
Gyulának a Magyar Népköz-
társaság címerével ékesített 
aranygyűrűt Kisházi Ödön, 
az Elnöki Tanács helyettes 
elnöke nyújtotta át. 

A ünnepség után Kis-
házi Ödön meglátogatta a II. 
sz. Fogászati Klinikát, ahol 
dr. Tóth Károly rektor fo-
gadta. Majd a Természettu-
dományi Kar kibernetikai 
laboratóriumát kereste fel. 
Itt dr. Szőkefalvi Nagy Béla 
dékán, dr. Kalmár László és 
dr. Gál Dezső professzorok, 
valamint dr. Leindler László, 
a pártszervezet titkára fo-
gadta. 

Kanyó Zoltán disszertációját ismerteti 
az ünnepélyen 

( L i e b m a u n B. fe lv . ) 

Kisházi ödön átnyúj t ja Varga Gyulának 
az aranygyűrűt 

látogatása jelentősen hozzá-
járul népeink és pártjaink 
testvéri kapcsolatainak el-
mélyítéséhez, s nagy jelen-
tőségű esemény lesz a szo-
cialista országok egysége, 
valamint a kommunista 
mozgalom sorainak megerő-
sítése szempontjából is. 

Az üdvözlő szavakra Ká-
dár János válaszolt: 

— Kedves elvtársak! In-
nen távol, sok ezer kilomé-
ternyire, a Duna partján él, 
harcol, dolgozik, építi a 
szocialista társadalmat a 
magyar nép. Itt, az ősi föl-
dön, évezredes történelmé-
nek sok viszontagsága után 
vívta ki hatalmát, s indult 
el a társadalmi fejlődés út-
ján a mongoi nép. Mi, ma-
gyarok is ismerjük és be-
csüljük azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket népük 
harcedzett pártjának, a 
Mongol Népi Forradalmi 
Pártnak vezetésével az or-
szág felvirágoztatásában, s 
nemzetközi tekintélyének 
növelésében elért 

— Közös szocialista esz-
méink, közös céljaink és 
harcaink országainkat és né-
peinket ma minden földraj-
zi távolságot leküzdő egy-
ségbe forrasztják. Mind a 
mongol, mind a magyar nép 
a szocializmus, a béke és a 
szabadság teljes és végleges 
győzelméért küzd, ez ba-
rátságunk és együttműködé-
sünk megingathatatlan alap-
ja. 

Kiemelte, hogy a jelenlegi 
bonyolult nemzetközi hely-
zetben különösen hasznos a 
szocialista országok képvi-
selőinek találkozása, a mi 
barátságunk nem irányul 
más népek ellen, ellenkező-
leg hozzájárulást jelent a 
szocializmus erőinek tömörí-
téséhez, a népek barátságá-
nak általános előmozdításá-
hoz, az imperializmus, a há-
ború agresszív erőinek visz-
szaszorításához. 

Az üdvözlő beszédek el-
hangzása után a magyar 
küldöttség tagjai vendéglá-
tóik kíséretében gépkocsikon 
a fővárosba hajtattak. Az 
utak és utcák mentén több 
tízezres tömeg magyar és 
mongol zászlókat lengetve 
lelkesen köszöntötte a távo-
li testvéri országból érkezett 
magas rangú vendégeket. 

A magyar párt- és kor-
mányküldöttség Kádár Já-
nos vezetésével helyi idő 
szerint fél egykor látogatást 
tett a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt Központi Bizott-
ságában és a miniszterta-
nácsnál, ahol J. Cedenbal 
vezetésével a párt és a kor-
mány vezetői fogadták a 
vendégeket. 

A szívélyes légkörben le-
zajlott rövid baráti beszél-
getést követően J. Cedenbal 
díszebédet adott Kádár Já-
nos és a magyar küldöttség 
tagjai tiszteletére. A dísz-
ebéden J. Cedenbal és Ká-
dár János pohárköszöntőt 
mondott. 

Délután — helyi idő sze-
rint — fél négy órakor — 
küldöttségünk a Szuhe Ba-
tor- és Csojbalszan-mauzó-
leumba ment, ahol koszorút 
helyezett el. 

Kedden reggel helyi idő 
szerint 10 órakor megkez-
dődnek n magyar és mongol 
küldöttség tárgyalásai. 

A magyar párt- és kor-
mányküldöttség tagjai késő 
délután rövid városnézésen 
vettek részt. Megtekintettek 
néhány lakónegyedet és köz-
épületet és megismerkedtek 
a város múltjával. (MTI) 

Ujabb tíz olajkút helyét 
jelölték ki 

B e f e j e z t é k k é t a l g y ő i k ú t f ú r á s á t 
A Szeged környéki olaj-

kutatások helyzetét azért 
érdemes hétről hétre nyo-
mon követni, mert ahogy a 
kutak fúrása előrehalad, 
úgy születnek az újabb le-
hetőségek és eredmények. 
Az algyői műút mellett le-
vő l-es kútnál például a 
múlt napokban sikerült az 
olajbányászoknak elhárítani 
végre azt a súlyos műszaki 
akadályt, amely körülbelül 
másfél hónapig visszavetette 
a feltárást. Most már is-
mét szabaddá vált az a 17 
réteg, amelyekben szénhid-
rogén jelenléte feltételezhe-
tő. A béléscsövek behelye-
zése után, két hét múlva 
megkezdik a kút kivizsgá-
lását. 

Az algyői Il-es kút fúrá-
sát 2200 méteres mélység-
ben befejezték. Itt is előbb 
a béléscső-rakatot kell elhe-
lyezni, hogy a vizsgálathoz 
— mely egy hét múlva már 
aktuális — hozzáfoghassa-
nak. A Tisza túlsó partján 
levő Algyő—III-as kút fú-
rásával 1900 méteren tarta-

nak. Ennek a fúrásnak az a 
feladata, hogy segítségével 
megállapítsák, meddig ter-
jed az algyői olajmezö ha-
tára. 

A város másik oldalán, a 
dorozsmai Il-es kútban, mint 
megírtuk, olajat találtak. 
Most a kút hozamának mé-
rését végzik. A feltörő olaj 
víztartalma az első napok-
hoz képest csökkent, s most 
mintegy 30 százalékra tehe-
tő. A föld mélyéből Itt 
óránként 40—50 köbméter 
könnyű párlatú — az üllési-
hez hasonló minőségű — 
kőolaj jön a felszínre. _A 
kutat rövidesen átadják a 
kitermelő vállalatnak. 

A múlt hetekben összesen 
tíz új fúrópontot jelöltek 
ki, illetve részben már fú-
rásra elő is készítettek Sze-
ged környékén az olajbá-
nyászok. A Móra Tsz-ben 
megkezdett termálkút to-
vábbfúrásának költségeit is 
magára vállalta a kőolajipa-
ri tröszt. Itt 1930 méteres 
mélységet értek el eddig. 

Partvédelem a Tiszán 
Az Alsó Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tiszán két 
helyen: Algyő határában és Szegednél a Sárga üdülő-
telepnél végeztet partvédelmi munkákat. Rőzseszőnyege-
ket fektetnek a vízre, majd kövekkel lesüllyesztik s ezzel 

óvják a partot a vízmosástól. 

Kötik a rő zsekévékré 

, ri \ y f t . toi^ a 

Süllyesztik a „szőnyeget" 

A Francia KP kUldötlsége hazánkban 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bi-
zottságának meghívására 
hétfőn Roland Leroy-nak, a 
Francia Kommunista Párt 
Politikai Bizottsága tagjá-
nak, a Központi Bizottság 
titkárának vezetésével ha-
zánkba érkezett a Francia 

Kommunista Part küldöttsé-
ge. 

A küldöttséget .a Ferihegyi 
repülőtéren Komócsin Zol-
tán, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára és 
Púja Frigyes, a KB külügyi 
osztályának vezetője fogad/ 
ta. (MTI) 

Folytatták a politikai vitát 
• New York (AP, t'PI) 
Az ENSZ közgyűlése hét-

főn, magyar Idő szerint 15.40 
órakor „ismét összeült, hogy 
folytassa az általános politi-
kai vitát. 

A z ülés első szónoka Ha-
bib Burgiba, Tunézia külügy-
minisztere szölt a vietnami 
problémáról, s elmondotta, 
hogy kormánya tárgyalások-
ra szólította fel az érdekelt 
felekel. 

A második felszólaló, Vac-
lav Dávid csehszlovák kül-
ügyminiszter éles szavakkal 
ítélte el a z Egyesült Államok 
vietnami agresszióját. Han-

goztatta: jelen pillanatban 
az a legfontosabb, hogy Wa-
shington feltételek nélkül, 
haladéktalanul szüntesse be 
az agressziót, hagyjon fel a 
VDK elleni bombatámadá-
sokkal, és tartsa tiszteletben 
a genfi megállapodásokat. 
Szólt a NATO közös nukleá-
ris erőinek megvalósítására 
irányuló tervek veszélyes 
voltáról. Leszögezte a jelen-
legi európai határok elisme-
résének rendkívüli fontossá-
gát. Végül elfogadásra aján-
lotta a Szovjetunió által a 
közgyűlésben előterjesztett 
nagy jelentőségű határozat-
tervezeteket. 

» 


