
Kádár János és Biszku Béla elvtársak 
baráti látogatása a Szovjetunióban " 

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK? 

Kádár János, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának első 
titkára és Biszku Béla, az MSZMP Poli-
tikai Bizottságának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára december 11—14. között az 
SZKP Központi Bizottságának meghívá-
sára baráti látogatást tett a Szovjetunió-
ban. 

A Szovjetunióban tett látogatásuk so-
rán Kádár János és Biszku Béla találko-
zott és megbeszéléseket folytatott L. I. 
Brezsnyevvel, az SZKP Központi Bizott-
ságának első titkárával. N. A. Koszigin-
nal. a Szovjetunió Minisztertanácsának 
elnökével és N. V. Podpornijjal, a Szov-
jetunió Legfelső Tanácsa elnökségének el-
nökével, az SZKP Központi Bizottsága 
elnökségének tagjaival. Az SZKP és az 
MSZMP vezetői tájékoztatták egymást az 
országukban folyó szocialista és kommu-
nista építés eredményeiről, megvitatták a 
szovjet—magyar kapcsolatok kérdéseit, 
eszmecserét folytattak a nemzetközi hely-
zet, valamint a nemzetközi kommunista 
és munkásmozgalom problémáiról. Mind-
két fél igen kedvezően értékelte az SZKP 
és az MSZMP kapcsolatait, a két purt 
testvéri barátságát és teljes nézetazonos-
ságát. A találkozó résztvevői örömmel ál-
lapították meg. hogy minden területen 
eredményesen fejlődik a Szovjetunió és 
Magyarország együttműködése. Emellett 
megvitatták az együttműködés kibővíté-
sére számbajövő intézkedéseket. 

A szovjet és a magyar vezetők megbe-

széléseit a szívélyes barátság és a teljes 
megértés légköre jellemezte. 

A megbeszéléseken részt vettek még 
szovjet részről: I. V. Andropov, az 
SZKP Központi Bizottságának titkára, 
magyar részről Szipka József, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, a Magyar 
Népköztársaság moszkvai rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete és Erdélyi 
Károly külügyminiszter-helyettes. 

Az SZKP Központi Bizottságának el-
nöksége vacsorát adott Kádár János és 

• Biszku Béla tiszteletére. . 
December 14-én Kádár János és Bisz-

ku Béla hazautazott Moszkvából. A Ki-
jev-pályaudvaron búcsúztatásukra meg-
jelentek: L. I. Brezsnyév, az SZKP Köz-
ponti Bizottságának első titkára, I. V. 
Andropov, az SZKP Központi Bizottsá-
gának titkára és mások. Ott volt Szipka 
József, a Magyar Népköztársaság moszk-
vai rendkívüli és meghatalmazott nagy-
követe. 

Kádár János és Biszku Béla szerdán 
este visszaérkezett Budapestre. 

Fogadtatásukra a Nyugati pályaudva-
ron megjelent Kállai Gyula, a kormány 
elnöke, Komócsin Zoltán, az MSZMP 
Központi Bizottságának titkára. az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagjai; 
Péter János külügyminiszter, Benkei 
András belügyminiszter, dr. Csanádi 
György közlekedés- és postaügyi minisz-
ter. Ott volt G. A. Gvenyiszov. a Szovjet-
unió budapesti nagykövete. (MTT) 

Elértük a világátlagot 
az egy lakosra jutó papírmennyiségben 

Nagyarányú termékcsere a KGST-országok körében 
el tudja látni. 

Hazánkban a papírgyártást 
megkétszerezik, a Szovjet-
unióban megháromszoroz-
zák. 

A Szovjetunióból szerezzük 
majd be a cellulóz, a rotá-
cióspapír és a zsákpapír zö-
mét. A szakosítás nyomán az 
NDK és Csehszlovákia látja 
el nyomdáinkat matricakar-
tonnal. a vegyi és orvosi la-
boratóriumainkat pedig szű-
rőpapírokkal. A csehszlovák 
ipar gondoskodik a cigaret-
tapapír szükségletünkről. 
Szintén batáti országokból 
fedezzük az elektromos ve-
zetékek szigelelőpapírjáoak 
jelentős részét. A KGST-or-
szágokban 

a papíripari gyártmányok 
cseréje 1970-re a mostani-
nak a nyolcszorosát is 
litegliakirija. 
— A tanácskozáson részt 

vettek a jugoszláv papíripar 
képviselői is, akik szintén 
be kívánnak kapcsolódni eb-
be a nagyarányú kooperá-
cióba. 

— A munkacsoport ülésén 
foglalkoztunk a szabvá-
nyosítás kérdésével, 

és a kutatási témákat is 
koordináltuk. Az egységes 
szabványoknak a szakosítás-
nál, a gyártmányok ilyen 
nagyarányú cseréjénél külö-
nös jelentőségük lesz. A ku-
tatási témák közül eddig tí-
zet hangoltunk össze, a kö-
vetkező öt évben tizenkét té-
mát dolgozunk majd ki 
együttesen. 

A munkacsoport budapesti 
ülését megelőzően Lipcsében 
a csomagolástechnika fej-
lesztéséről tárgyalt. Ez a 
megbeszélés is azt szolgálta, 
hogy segítse a következő öt-
éves terv feladatainak sike-
res megoldását — mondotta 
befejezésül Vámos György. 

A napokban Budapesten 
tartotta ülését a KGST 
vegyipari állandó bizottsá-
gának cellulóz és papíripari 
munkacsoportja, amely 
egyeztette az iparág távlati 
terveit. A munkacsoport ve-
zetője Vámos György, a Pa-
píripari Kutató Intézet igaz-
gatója a tanácskozásról, 

a papíripari termelés vár-
haté alakulásáról, 

a gyártásszakosítással és a 
kooperációval kapcsolatos el-
képzelésekről az MTI mun-
katársának a következő tá-
jékoztatást adta: 

— Míg a KGST-országok 
f világ ipari termelésének 
m'ntegv 30 százalékát adják, 
a világ papírtermelésének 
csupán 7,6 százalékát képvi-
selik. A világon az átlagos, 
egy lakosra jutó papírfel-
használás a legutóbbi nem-
zetközi statisztikák szerint 
évi 29 kilogramm. Hazánk-
ban mi 

cz évben értük el ezt a 
szintet, 29,7 kilogrammos 
átlagunkkal. 

He figyelembe vesszük, hogy 
1960-ban egy lakosra még 
mindössze 19 kiló papír ju-

tott, akkor látjuk, hogy a 
fejlődés nagy, de üteme 
mégsem kielégítő. A több-
letfelhasználás nagy részét 
nem a hazai termelésből, 
hanem az importból fedez-
tük. 

A behozatal aránya 12 szá-
zalékról 40-re emelkedett. 

Az iparág ez évben 20 mil-
lió dollárt költött importra. 

— A munkacsoport ülésén 
egyeztettük a távlati terve-
ket és megállapítottuk, hogy 
1970-ig csaknem megkétsze-
reződik a KGST-tagországok 
cellulóz- és papírtermelése. 
A KGST-országok összessége 
számára ez azt jelenti, hogy 
az egy lakosra jutó oapír 
évente meghaladja majd a 
30 kilogrammot. 

Hazánk eléri a 40 kilo-
grammos átlagot is. 

Ez részben a hazai beruhá-
zások. részben a baráti or-
szágok segítségével válik le-
hetővé. A papíripar ugyanis 
nagy beruházásokat igénylő 
iparág, s a Szovjetunió olyan 
mértékű fejlesztést tervez, 
hogy néhány cellulóz- és pa-
pírféleséggel több szocialista 
országot, köztük hazánkat is 
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Kibővített ülést tartott 
a megyei pártbizottság 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei 
bizottsága tegnap délelőtt kibővített ülést tartott Szege-
den. Győri Imre elvtárs, a megyei pártbizottság első tit-
kára számolt be az MSZMP Központi Bizottsága 1965. 
december 8-i határozatáról, amely népgazdaságunk 196(1. 
évi alapelveiről és főbb irányzatairól szól. A pártbizottsági 
ülésen résztvett és felszólalt Veres József elvtárs, a Köz-
ponti. Bizottság tagja, munkaügyi miniszter is. 

A kibővített pártbizottsági ülés megjelölte a Központi 
Bizottság határozatából adódó tennivalókat, majd jóvá-
hagyta az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának 1966. 
évi munkaprogramját, a megyei pártbizottság és a vég-
rehajtó bizottság, valamint a megyei pártbizottság mellett 
működő munkabizottságok 1966. I. félévi munkatervét. 

Megye i pártaktsvai i l és t 
tartot tak S z e g e d e n 

Az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága ugyancsak 
tegnap délután Szegeden, a Szabadság moziban megyei 
pártaktíva ülést tartott, amelyen Győri Imre elvtárs, a 
megyei pártbizottság első titkára adott tájékoztatót a 
Központi Bizottság 1965. december 8. határozatáról. 

A világ első 
urrandcvuja 

Ellentmondások 
a NATO-

tanácskozáson 

A barátkozás 
napia 
# 

Uj KISZ (elvételi 
rendszer 

i középiskolákban 

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa küldöttségének 

szegedi látogatásai 

Virágokkal köszön lik a szovjet delegációt a szalámigyárban 

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának küldöttsége, 
amely P. J. Seleszt elvtárs-
nak. az SZKP Központi Bi-
zottsága elnökségi tagjának, 
az Ukrán KP első titkárá-
nak vezetésével országjáró 
körútján Szegedre érkezett, 
tegnap zsúfolt program ke-
retében ismerkedett Csong-
rád megve székhelyének. 
Szegednek életével. A ven-
dégek délelőtt dr. Korom 
Mihály elvtársnak. az 
MSZMP KB titkárának, 

B u m e d i e n 
t á r g y a l á s a i 

M o s z k v á b a n 
A Moszkvában tartózkodó 

Huari Bumedien algériai mi-
niszterelnök december 14-én, 
szovjet vezetőkkel tárgyalt a 
Kremlben. 

Szerdán a Kremlben foly-
tatódtak a szovjet vezető sze-
mélyiségek és Bumedien tár-
gyalásai. 

Mint hivatalosan közölték, 
a szovjet vezetők és Bume-
dien között őszinte, baráti 
légkörben lefolyt megbeszé-
lés során folytatták az esz-
mecserét az előző találkozón 
tárgyalt kérdésekről, köztük 
néhány időszerű nemzetközi 
problémáról. Képünkön balról 
A. Koszigin szovjet minisz-
terelnök, N. V. Podgornij, a 
Legfelsőbb Tanács Elnöksé-
gének elnöke. 

Csökkent az üzemi balesetek száma 
I SZOT munkavédelmi osztályának sajtótájékoztatója 

Szerdán a Magyar Ojság- építőiparban, de különösen a 
írók Országos Szövetségének vegyiparban, ahol 63 száza-
székházában Donáth Béla. a lékkai, s 
Szakszervezetek Országos a könnyűiparban, ahol 72 
Tanácsa munkásvédelmi osz- százalékkal történt keve-
tályának vezetője ismertette sebb halálos üzemi baleset, 
a sajtó képviselői előtt az mint tavaly október végéig, 
üzemi baleseti statisztika Az üzemi baleseti helyzet 
idei alakulását, 

örvendetes tényként álla-
általános javulását több té-
nyezőre lehet visszavezetni 

pította meg, hogy az év el- ~ hangoztatta Donáth Béla 
Nagy mertekben járult 
hozzá xt anyagmozgatás 
gépesítése. 

ső tiz hónapjában 
kevesebb üzemi baleset 
történt, mint tavaly ugyan-
ezekben a hónapokban. 

A két időszakot összehason-
lítva a halálos balesetek szá- zetek közös 
ma az iparban 263-ról 222-re, amelyekkel a 
tehát több mint 15 százalék- üzemszervezést javították 
kai, a mezőgazdaság állami meg, illetve korszerűbb 
szektorában pedig 58-ról 43- technológiákat vezettek be. 
ra, vagyis 26 százalékkal Töbhhelyütt gyakorlatilag 
csökkent. Jelentősen haladta megszűnt a szilikózis re-
meg a csökkenés az átlagot szélye. 
a szénbányászatban és az Javulás tapasztalható a kü-

lönböző gépek megfelelő vé-
dőberendezésekkel való ellá-
tásában is. Jövőre például 
már csak vezetőfülkés trak-
torokat gyártanak hazánk-
ban, ami nagy mértékben 
csökkenti majd a mezőgaz-
dasági balesetek számát. 

Szerepük volt végül a fej-
lődésben a komplex mun-
kavédelmi intézkedési ter-
veknek is. 
Sokat várhatunk az 1966 

Elősegítették a balesetek februárjában megjelenő és 
számának csökkenését a mi- július elsején hatálybalépő 
nisztériumok és szakszerve- új általános balesetelháritó és 

intézkedései, egészségvédő óvórendszabály-
munka- és tói. Az új szabályozás ma-

gasabbra emeli a munkavé-
delemmel kapcsolatos köve-
telmények mércéjét és első-
sorban a veszélyes, tehát 
gyakori baleseteket okozó 
tényezőkre irányítja a figyel-
met. (MTI) 

Vass Istvánné elvtársnőnek, 
az országgyűlés elnökének, 
dr. Komócsin Mihály elv-
társnak, a megyei pártbizott-
ság titkárának. Török László 
elvtársnak, a megyei ta-
nács vb elnökének. Perjési 
László elvtársnak, a Sze-
ged városi pártbizottság el-
ső titkárának, és dr. Biczó 
György elvtársnak, a Sze-
ged megyei jogú városi ta-
nács vb elnökének kísére-
tében a Csongrád megyei 
Húsipari Vállalat szegedi 
szalámigvárába látogattak. 
Fogadásukra Szegedre uta-
zott Verpács Ferenc élel-
mezésipnri miniszterhelvct-
tes és Köves Bé'a, a Hús-
ipari Tröszt vezérigazgatója 
is. Az üzemben Várallyai 
Rezső, a Csongrád megyei 
Húsipari Vállalat igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, 
akik a délelőtt folyamán a 
szalámigyárral Ismerkedtek. 

Kora délután a Szovjet-
unió Legfelsőbb Tanácsá-
nak küldöttsége megjelent 
az MSZMP Csongrád me-
gyei aktívaülésén is. ahol 
Győri Imre elvtárs, a me-
gyei pártbizottság első tit-
kára köszöntötte a delegá-
ciót. majd P. J. Seleszt elv-
társ mondott beszédet a 
.Szabadság Moziban össze-
gyűlt megyei kommunisták 
előtt. Megkérte az aktíva-
ülés résztvevőit, tolmácsol-
ják a delegáció meleg, ba-
ráti üdvözletét Csongrád 
megye egész dolgos lakossá-
gának. 

Innen a szegedi Felszaba-
dulás Termelőszövetkezet-
be vezetett a vendégek út-
ia. Árendás György, a ter-
melőszövetkezet elnöke ka-
lauzolta őket a hatalmas 
üvegházakban, majd a szö-
vetkezet irodáján részletes 
tájékoztatást adott a kollek-
tíva munkájáról, gazdasági 
eredményeiről. 

Este lett. mire a vendé-
gek visszaértek Szegedre, és 
a megvei tanácsházán a 
Csongrád megyei és Szeged 
városi pártbizottság és ta-
nács munkatársaival, me-
gyénk országgvűlési kép-
viselőivel találkoztak. Ttt 
Török László, a megyei ta-
nács vb elnöke mondott kö-
szöntő szavakat és tájékoz-
tatót Csongrád megve fej-
lődéséről és terveiről, majd 
P. J. Seleszt elvtárs, a de-
legáció vezetője és dr. Ko-
rom Mihály elvtárs szólalt 
fel. 

A baráti találkozón — 
mely a zsúfolt program 
miatt rövidebb Ideig tartha-
tott. mint a résztvevők sze-
rették volna — baráti, elv-
társi beszélgetésben. kelle-
mesen tett az idő. Végül 
mégis elszólította a vendé-
geket a kötelesség, és Tö-
rök László búcsúszavaival 
fejeződött be a találkozó. 

(A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa küldöttségének lá-
togatásairól lapunk harma-
dik oldalán A barátkozás 
napja címmel közlünk ri-
portot) 
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