
Közéletünk 
hírei 

KÁDÁR JÁNOS FOGADTA 
A GÖRÖG KOMMUNISTA 

PÁRT KÜLDÖTTSÉGÉT 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista STünkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
k á r a pénteken fogadta a 
Görög Kommunis ta Pár t ha-
zánkban tartózkodó küldött-
ségét, amelyet Kosztasz Ko-
lijannisz, a pár t első t i tkára 
vezet. A szívélyes, ^baráti 
hangulatú megbeszelésen 
részt vett ~ Komócsin Zoltán, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság t i tkára. 

AZ MSZMP TÁVIRATA 
NAGY-BRITANNIA 

KOMMUNISTA 
PARTJÁHOZ 

A Magyar Szocialista Mun-
káspár t Központi Bizottsága 
távira tban üdvözölte Nagy-
Bri tannia Kommunis ta Párt-
ja novembf r 27-én kezdődő 
29. kongresszusát 

ÁTADTA 
MEGBÍZÓLEVELÉT 

ALGÉRIA ELSŐ 
MAGYARORSZÁGI 

NAGYKÖVETE 
Dobi István, a Népköztár-

saság Elnöki Tanácsának el-
nöke pénteken fogadta Mo-
hamed Kellou rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetet, 
az Algériai Demokrat ikus és 
Népi Köztársaság első ma-
gyarországi nagykövetét, aki 
á tadta megbízólevelét. 

Mohamed Kellou nagykö-
vet megbízólevele átadása-
kor beszédet mondott , amely-
re Dobi István válaszolt. 

FEHÉR LAJOS 
KONZULTÁCIÓJA 

Fehér Lajos, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese pénteken az ú j -
ságíró akadémia mezőgazda-
sági tagozatának rendezésé-
ben konzultációt tar tot t a 
Magyar Sa j tó Házában. Az 
újságírók kérdéseire vála-
szolva tá jékoztatást adott a 
mezőgazdaság helyzetéről, 
fejlesztésének irányairól. 
(MTI) 

Megyei tanácselnökök 
értekezlete a Parlamentben 
Dr. Dallos Ferencnek, a jűleg tovább növekszik ezek-

Minisztertanács Tanácsszer-
vek Oosztálya vezetőjének 
elnökletével pénteken a Par-
lamentben értekezletet tar-
tottak a fővárosi, megyei és 
megyei jogú városi tanácsok 
végrehaj tó bizottságainak el-
nökei. Részt vett a tanács-
kozáson Vass Istvánné, az 
országgyűlés elnöke, Kiss 
Károly, az Elnöki Tanács tit-
kára, és dr. Sóghy Vilmos, 
az Országos Tervhivatal el-
nökhelyettese. 

Dr. Erdei Ferenc, a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsának főt i tkára a Haza-
fias Népfront és a tanácsok 
kapcsolatainak tapasztalatait 
összegezte. Hangsúlyozta: A 
tapasztalatok azt bizonyít-
ják, hogy a népfront és a 
tanácsok együttműködése a 
város- és községfejlesztés 
területén hatékonyabb, ö r -
vendetes, hogy — ösztönösen 
és tudatosan is — 

tovább erősödik ez a te-
vékenység. 
Erdei Ferenc a r ra is rá-

mutatot t , hogy a különböző amennyire 
helyi szükségletek kielégíté- Egyenletesebbé 
sének, a kul túra terjesztésé-
nek, valamint az ország éle-
tének egy sor más területén 

még jobban kamatozhat a 
népfront segítőkészsége 

a tanácsok feladatainak meg-
oldásában. 

Végül a termelőszövetke-
zeti és a járási vezetők ta-
nácskozó fó rumának megte-
remtésére kibontakozott ú j 
kezdeményezésekkel foglal-
kozott. Rámutatot t , hogy 
több helyütt máris egész sor 
jó tapasztalatot hozott az ú j 
akció, amely lehetővé teszi, 
hogy az irányító és végre-
ha j tó szervek vezetői, képvi-
selői 

bürokrácia nélkül közvet-
lenül beszéljék meg, 
együtt dolgozzák ki a ten-
nivalók programját , 

s keressék, ta lá l ják meg a 
problémák megoldásának, a 
vitás kérdések rendezésének 
eszközeit. Erdei Ferenc hang-
súlyozta, hogy a termelőszö-
vetkezetek gazdasági önálló-
ságának bővítésével egyide-

nek a tanácskozó fórumok-
nak a jelentősége, mert jól 

beleillenek a 'gazdasági irá-
nyítás korszerűsítésének 
törekvéseibe, 

s a jövőben még inkább 
szolgálhatják országépítő 
céljaink megvalósítását. 

Ezután Trau tmann Rezső 
építésügyi miniszter tájékoz-
ta t ta a megjelenteket az 
építőipar helyzetéről és so-
ron következő feladatairól. 
Elmondta: az állami építő-
ipar — és ezen belül az 
Építésügyi Minisztériumhoz 
tartozó vállalatok — 

termelésének növekedése 
— a jelek szerint — nem 
éri el a tervezettet. 

Ugyanakkor a szövetkezeti 
és a házilagos építőipar lé-
nyegesen gyorsabb ütemű 
növekedést ér el, mint 

számítottak, 
vált az ú j 

lakások átadásának üteme is. 
Trauto iann Rezső ezután 

elmondta: az előzetes számí-
tások szerint a harmadik öt-
éves tervben a második öt-
éves terv időszakához ha-

sonló ütemben nő az építő-
ipar termelése. Előtérbe ke-
rülnek a népgazdaság fej-
lesztésének szempontjából 
alapvető ipari és mezőgaz-
dasági beruházások. Az ed-
diginél is 

fontosabb feladat lesz a 

Aláírták a magyar—szovjet 
kulturális és tudományos egyeemény 

1966—1967. évi munkatervét 

A miniszter rámuta to t t a 
továbbiakban: 1970-ig a mai-
hoz viszonyítva mintegy 

Pénteken a Művelődésügyi Minisztériumban a lá í r ták 
a magyar—szovjet kulturális és tudományos csereegyez-
mény 1966—1967. évi munkatervé t azoknak a tá rgyalá-
soknak eredményeként , amelyeket november 22-től 26-ig 
tartot tak Badapesten az egyezmény 1965. évi munka te r -
vének végrehaj tásáról és a következő két esztendőre 
szóló programjáról , 

Az 1966—1967-es munkatervet az előkészítő tá rgya-
. „ - . . . . lások delegátusainak vezetője, magyar részről Ilku Pál 

termelő jellegű beruhaza- m ű ve lődésügyi miniszter, szovjet részről Sz. K. Romanovsz-
sok gyors kivitelezése. j k i j j a Szovjetunió Minisztertanácsa Külföldi Kulturál is 

Kapcsolatok Állami Bizottságának elnöke írta alá. 
A megállapodás a lapján a következő két évben sok-

oldalúan továbbfejlesztik a magyar—szovjet kulturális , 
tudományos, művészeti, felső- és közoktatási, -orvostudo-
mányi és sport-kapcsolatokat, közvetlenebbé teszik e te-
rületek szervezeteinek, intézményeinek együttműködését. 

Különösen fontos az oktatásügy e területén, hogy a 
munkaterve t két évre dolgozták ki, ugyanis a nap tá r j 
esztendőket „átfedő" oktatási évre i lyenformán teljes t a r -
ta lmában fel t ud j ák vázolni a teendőket. 

1966 nyarán magyarországi vendégszereplésre érke-
zik a Grúz Állami Operaház balettegyüttese. Ezt a tu r -
nét a budapesti Madách Színház társulata szovjetunióbeli 
vendégjátékkal viszonozza. A következő év őszén buda-
pesti és vidéki körútra érkezik hozzánk az a gazdag 
anyagú kiállítás, amely a Szovjetunió tudományos és tech-
nikai vívmányait mu ta t j a be. Hazánkba látogat a Bachor 
Üzbég Ének- és Táncegyüttes, majd magyar művészcso-
port utazik a Szovjetunióba. Két képzőművészeti kiállí-
táscsere lesz 1966-ban, illetve 1967-ben: bemuta t ják eay 
orosz szobrászművész és egy örmény festőművész önálló 
tárlatát , a szovjet művészetbarátok pedig magyar ipar-
művészeti kiállítást láthatnak majd , és gazdag anyagú 
festészeti tár latot alföldi művészeink képeiből. 

A tudományos intézetekben dolgozó — elsősorban 
fiatal — szakembereknek viszonossági alapon évenként 
összesen 210 hét időtartamú szakmai tapasztalatcsere és 
tanulmányuta t szerveznek. Sok esemény szerepel az egész-
ségügyi és a földművelésügyi minisztériumok közös te r -
veiben is. (MTI) 

kétszeresére növelik a ta-
nácsi építőipari vállalatok 
gépállományát. 
Trau tmann Rezső végeze-

tül ki jelentet te: a jövő év-
től néhány műszakilag és 
gazdaságilag egyaránt jól ve-
zetett vállalatnál — kísér-
letképpen — a vállalati ön-
állóságot, kezdeményezést és 
felelősséget növelő, a jelen-
leginél kötetlenebb, úgyne-
vezett kétmutatós irányítási 
rendszert vezetnek be. A 
vállalat részére csak az épít-
mények átadásának határ-
idejét és a meghatározott 
nyereség befizetését í r ják elő 
kötelező tervmutatóként . 
(MTI) 

Az ideológiai irányelvek alapján: 

« 

Többségükben jól dolgoznak 
a munkaügyi döntőbizottságok 
Pénteken tanácskozásra vesebb volt és csak 15 szá- munkaügyi viták száma 30 

ültek össze a Munka Tör- zalékuknál haladta meg az —40 százalékkal megnöve-
vénykönyve módosításának ötvenet. A tapasztalatok ál- kedett a döntőbizottságok-
értelmében ez évben meg- falában kedvezőek. Megálla-
a lakul t munkaügyi döntő- pítható, hogy az ú jonnan 
bizottságok elnökei, hogy szervezett munkaügyi dön-
megtárgyal ják munká juk főbizottságok nem dolgoz-
kezdeti tapasztalatait ós to- nak rosszabbul, mint ko-
vábbi tennivalóit. Az egész rábban az egyeztető bizott-
ország területéről mintegy ságok. Tevékenységük ki-
400 döntőbizottsági elnök sebb hibáktól el tekintve 
gyűlt össze. A SZOT és máris kielégítő, 
a Munkaügyi Minisztérium Hangsúlyozta a miniszter: 
vezetőin kívül részt vett a a döntőbizottságoknak a 
megbeszélésen dr. Szénásd munkaügyi viták elbírálása-

A szegedi népfrontbizottság tovább erősiti 
kapcsolatait a lakossággal 

A Hazafias Népfront Szeged városi bizottsága tegnap szerveit abban , hogy fel-
délután ülést tartott . Részt vett és felszólalt Benkő Tibor, adata ikat a legcélszerűbben, 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa t i tkárságának kép- közmegelégedésre valósít-
viseletében és Katona Sándor országgyűlési képviselő, a sók meg. Egyetért a tanács 
népfront megyei t i tkára is. javaslatával , . hogy a nép-

Tombácz Imrének, a népfront városi bizottsága el- frontelnökség a szokásnak 
nökhelyettesének megnyitója után az ülés megtárgyalta megfelelően tárgyalja meg 
Szeged népfront mozgalmának az MSZMP Központi Bi- a városa tanács következő 
zottsága ideológiai irányelveiből adódó politikai és tár- évi munkatervét . A szocia-
sadalmi feladatait. A témáról elemző és átfogó beszá- lista demokrat izmus lénye-
molót dr. Kedvessy György professzor, az Orvostudományi gcs elemeként a, népfront 
Egyetem rektorhelyettese, a népfront városi bizottsága városi bizottsága a jövő-

ben még sokoldalúbban tol-
mácsolja a lakosság javas-

A beszamolo, m a j d a vita { a t a i t . észrevételeit a város 
is ramutatot t , hogy az ideo- állami vezetésének, 
logiai irányelvek hosszú 
időre szóló tennivalókat A beszámoló és a bizott-
szabtak a Hazafias Nép- ság ülése — többek között 
front munkálkodásának is. — nagy egyetértéssel fogad-

ta az irányelveknek azt a 
Mint az irányelvek leszo- megállapítását is, hogy je-

gezik, tá rsada lmunkban az I e n v a n é s h a t társadal-
egyes rétegek között még m u n k b a n a szocializmustól 
lényeges gondolkozasbeli es idegen morál, életfelfogás, 
világnézeti különbségek van- A népfront előadások, anké-
nak. Ezért noveh a nép- t o k k e r e t é b e n is szembesí-
front várasd bizottsága fel- t i a helytelen, káros néze-
világosító, tudatformáló, és t e k k e i a helyes marxista 
társadalomátalakí tó szere- álláspontot. Ankétot rendez-
pét akcióbizottságai, aktivis- n e k _ egyebek kötót t — az 
tái, előadásai, rendezvényed i g a z hazaf i ságró l /és a szo-
által. cialista erkölcsről is. 

elnökségének tagja t a r t o t t 

nál Ez bizonyos értelemben 
jó, de a r r a is utal, hogy 
nincs minden rendben a vál-
lalatoknál. 

Felelősségük 
' tudatában 

Géza legfőbb ügyész is. 
Brutyó János, a SZOT el-

nöke nyitotta meg a, t a -
nácskozást. 

Veres József munkaügyi 
miniszter beszámolt a mun-
kaügyi döntőbizottságok ed-
digi tevékenységéből leszűrt 
tapasztalatokról. Az ország-
ban 5500 munkaügyi döntő-
bizottság alakult , a pótta-
gokkal együtt több mint 
húszezer taggal. 

Dr. Szénása Géza legfőbb 
ügyész a r ra hívta fel a 
munkaügyi döntőbizottsá-
gokat, hogy felelősségük tu-

nál mindig abból kell ki- datában továbbra is lelkiis-
in dulniok, hogy a jogsza-
bályok a szocialista társa-
dalom akara tá t fejezik ki. 
Ennek szem előtt tar tása 
legyen a határozatok mér-
céje. 

A kártérítés miatti 
panaszok # 

A vitás ügyeknek talán 
legnagvob hányadát a kár-
térítésre kötelezés miatti 
panaszok teszik ki. Az ilyen 
panaszok ügyében ál talá-

Kifogásolta a miniszter, ban helyesen já rnak el a 
hogy számos vállalat a pia- döntőbizottságok, de lénye-
naszok benyújtásától tette ges hibákat is elkövetnek, 
függővé a döntőbizottság Számos ügyben meglehető-
megalakítását és mivel pa- sen Liberális döntést hoz-
nasz még nem fordult elő nak, indokolatlanul mér-
náluk, a mai napig sem sékelik a kártérítést . A kár-
jelölték ki a tagokat meg okozó gyors felelősségre vo-
az elnököt. Sok vállalat nem násának elmulasztását ered-

Már értékelhető 

meret szerint b í rá l ják el a 
vitás ügyeket, hiszen ők van-
nak a helyszínen, ők isme-
rik legjobban a tényállást. 
A tényállás pontos tisztázá-
sá t tekintsék egyik legelső 
feladatuknak. 

Több mint húsz döntőbi-
zottsági elnök szólalt fel a 
vitában, m a j d Veres József 
válaszolt a vi tában elhang-
zott kérdésekre. Végül több 
kiemelkedően dolgozó dön-
tőbizottsági elnöknek kitün-
tetésit adtak át. (MTI) 

A népfront városi bizott- A sokoldalú beszámolót 
sága a mozgalmi munka kü- követően felszólalt: Kasza 
lönféle formáival és eszkö- Zsigmond, Szilágyi István, 
zeivel hozzájárul a nepi, Fülöp János, Száraz Fe-
nemzeti egység további szi- r e n C i dr Madácsi László, 
lárdításához. Fontosnak tar t - ár. Bezerédi István. Szilá-
ja, hogy tartalmában job- di Sándor és Tari Jánosné. 
ba, formajaban szelesebb A beszámoló és a vita a lap-
körűre váljék a népfront j a n a z ü l é s határozatot ho-
felvilágositó tevékenysege, ^ a z irányelvekből adó-
kölcsönös eszmecseréje az dó szegedi népfrontfe lada-
emberekkel. Ezek a nép>- tokra, 
f ron tmunkában elsőrendűek: 
különösen a várospolitika, A z u l e s második napi-
az a lkotmányos élgt, a béke- rendjén szervezeti kérdések 
harc, a kulturál is munka szerepeltek. Dr. Búza Lász-
kérdéseiben. A lakosság , ó a k a d é m i k u s , 
széles rétegeire támaszko-
dó véleménykutatással éS 
informálódással is k ívánja 
segítem az ál lamhatalom 

gondoskodik a rendelkezé-
seknek megfelelően a dön-
tőbizottságok adminisztrá-
ciójáról. segédeszközeiről. A 
bizottságok megalakítása 
óta viszonylag még rövid 
idő telt el. de 
gük bizonyos 

ményező vállalati lazasá-
gokkal szemben a munka-
ügyi döntőbizottságok lép-
jenek föl kellő eréllyel. 

Befejezésül a r r a kérte a 
miniszter a vállalatok ve-

tevékenysé- zetőit, hogy az eddiginél 
mértékben sokkal jobban segítsék a 

máris értékelhető. Húsz döntőbizottságok munkája!;, 
százalékukhoz még egyáita- A beszámolót követő vi tá-
lán nem nyúj to t tak be pa- ban Beckl Sándor, a SZOT 
nászt, 40 százalékuknál a t i tkára e lmondta: jórészt az 
panaszok száma tíznél ke- ú j rendelkezések hatására a 

Tanácskoztak a Varsói Szerződés 
hadseregeinek képviselői 

Varsóban november 24-ón és 25-én tanácskozást tar-
tottak a Varsói Szerződéshez tartozó tagállamok hadsere-
geinek képviselői. Az értekezleten a honvédelmi miniszter-
helyettesek. a fegyvernemek parancsnokai és más katonai 
szakértők vettek részt. Andre j Grecsko, a Szovjetunió 
marsal l ja , az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka 
tar tot t beszámolót. 

Az értekezlet részvevői megvitat ták az Egyesített 
Fegyveres Erőkhöz tartozó egységek harci kiképzésének és 
felkészültségének kérdéseit és számos más védelmi intéz-
kedést. Minden megvitatott kérdésben tel jes volt a né-
zetek azonossága. 

a népfront 
városi bizottságának elnö-
ke, miután nyugdí jba vo-
nult, és Budapesten él, ko-
rábban lemondott elnöki 
tisztségéről. A népfront vá-
rosi bizottsága a népfront-
ban végzett több mint más-
fél évtizedes odaadó és ki-
emelkedő munkásságáér t le-
vélben mondott köszönetet 
dr. Búza Lászlónak. Az ülés 
ezután tel jes egyetértéssel 
megválasztotta a népfront 
városi bizottsága elnökéül 
dr. Kedvessy György pro-
fesszort. 

A tanácskozás Hofgesang 
Péternek, a népfront váro-
si bizottsága titkárának zár-
szavával fejeződött be. 

Nagy feladatok — 
nagy lehetőségek 

Másodízben került sor Vá-
sárhelyen a dél-alföldi á l -
lattenyésztési napok megren-
dezésére. Az idén nyolc me-
zőgazdasági jellegű szerv 
közös munkával dolgozza 
ki a kétnapos előadássoro-
zat p rogramjá t és szervezte 
a tudományos szintű ál lat te-
nyésztési tanácskozást. 

Az állattenyésztési napok-
ra meghívták a megye szö-
vetkezeteinek. állami gazda-
ságainak főállattenyésztőit , 
a vásárhelyi felsőfokú tech-
nikum végzett gyakornokait , 
hallgatóit és a szakvállala-
tok, - intézmények ál la t te-
nyésztési szakembereit . A 
tanácskozást azzal a céllal 
szervezték meg, hogy a 
szakelőadások, re fe rá tumok 
ú t ján fe lmér jék a megye ál-
lattenyésztési helyzetét, ta-
karmányozási, állategészség-
ügyi, gondozási munkaviszo-
nyait és az állattenyésztés-
sel kapcsolatos további fel-
adatokat. 

Tegnap elsősorban a juh -
tenyésztés helyzetével és az 
általános takarmányozás tan-
nal foglalkoztak az előadá-
sok. Valamennyi szakember 
hangsúlyozta, a mezőgazda-
sági nagyüzemek eddigi 
eredményei szépek, de ko-
rántsem érik el azt a szin-
tet, amelyhez adottak a le-
hetőségek. A szakutasítások, 
előírások pontosabb be ta r -
tásával a legkiválóbb te r -
melőképességű állomány ki-
tenyésztésével, a szakmunka 
javításával az eddigi ered-
ményeket szinte mindenüt t 
ugrásszerűen növelni lehet. 
Arra van szükség, hogy az 
elméleti kuta tómunka össze-
gezéseit a legjobb gyakor-
lati módszerekkel összekap-
csolva állítsák' a megye ál-
lattenyésztésének szolgála-
tába. 

Mivel a vásárhelyi ál lat-
tenyésztési napok a gyakor-
lati munka fellendítését 
szolgálják, a tanácskozás so-
rán közreadott előadások, 
referátumok szövegét könyv 
a lak jában is megjelentetik, 
s azt a mezőgazdasági üze-
mek szakembereinek és 
szakmunkásainak rendelke-
zésére bocsátják. 

A mai napion, szintén a 
Petőfi Művelődési Házban, 
tovább folytatódik a tanács-
kozás. 
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