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fi magyar 
szakszervezeti 

küldöttség Hanoiban 

Brutyó Jánosnak, a SZOT 
elnökének vezetésével a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társaságban tartózkod ószak-
szervezeti küldöttség a Viet-
nami Szakszervezeti Tanács 
vezetőinek kíséretében meg-
tekintette Hanoi nevezetes-
ségeit és a főváros dolgozói-
nak életével ismerkedett. 

Szerdán megkezdődtek a 
tárgyalások a magyar kül-
döttség és a Vietnami Szak-
szervezeti Szövetség képvi-
selői között. 

Negyedmillió SZTK-biztosított 
Szegeden ós Csongrád megyében 

tóság tevékenységét, munká-
ját. 

A tényadatokbői kitűnik, 

A Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsának el-
nöksége szerdán ülést tar-
tott amelyen többek között E g e d e n Z" cZn&ád 
megtárgyalta az SZTK sze- ** 
gedi igazgatóságának múlt 
évi munkáját. A vita alapját 
dr. Tökölyi József jelentése 
képezte, amely igen sokrétű-
en és alaposan elemezte a 

megyében évről évre növe-
kedett a biztositattak száma, 
s legutóbb az SZTK kebelé-
be olvadt be a Kisiparosok . „ „„„/.„„r, K , ... _ 
Kölcsönös Biztosító Intézete 

dőfoeri? Meglepő adatokat 
kapunk. Táppénz szolgálta-
tás címén 65 millió forintot 
fizettek ki, családi pótlék cí-
mén 41,5 milliót, terhességi 
segély címén 14,5 milliót, 
anyasági segély címén pedig 
2,3 milliót. Az összes kész-

Az előírt programnak meg-
felelően a Cape Kennedy kí-
sérleti terepen szerdán, ma-
gyar idő szerint 17.41 óra-
kor Titán—2 típusú rakétá-
val felbocsátották a Gemi-
ni—8. amerikai űrhajót, 
amelyben Neil Armstrong 
polgári pilóta és Dávid 
Scott repülőőrnagy foglal he-
lyet. 

A kettős kísérlet célja az, 
hogy a Gemini—8. üldözőbe 
vegye az előtte fellőtt Age-
na-rakétatestet, s körülbelül 
160 000 kilométer megtétele 
után az űrhajóhoz kapcsolja. 
A manőver fontos a hold-
kutatási program kidolgozá-
sához. Másnap Scott őrnagy 
űrsétát tesz. 

A Gemini—8. felbocsátása 
után négy perccel közölték, 
hogy a Titán—2 típusú hor-

dozórakéta a Gemini—8. űr-
hajóval együtt minden eddi-

ginél pontosabban követi az 
előírt pályát. 

A Gemini—8 közvetlenül 
felbocsátása után megkezdte 
manővereit. Az első manő-
vert, vagyis az űrhajó pályá-
jának kör alakúvá történő 
módosítását a Föld körül 
megtett első forduló után 
hajtotta végre segédrakéták-
kal. 

Ennek a manővernek az 
eredményeként a Gemini—8 
a korábban fellőtt Agena ra-
kétánál szűkebb körpályára 
lépett és — mint a Reuter 
jelenti — magyar idő sze-
rint 20 óra 20 perckor 650 
kilométerrel volt az Agena 
mögött és 82 kilométerrel 
alatta. Ezt a távolságot az 
űrhajó fokozatosan „elfo-
gyasztotta" és a tervek sze-
rint éjfél után húsz perccel, 
(magyar idő) a negyedik for-
duló végén megkísérelte az 
„űrrandevú "-t. 

is. 1964-ben a biztosítottak 
társadalombiztosítási igazga- száma 206 542, 1965-ben 

223 463, idén pedig megha-
ladja a 230 ezer f ő t Ameny-

A KISZ rendezi az idén 
a felszabadulási ünnepségeket 
Az április 4-i ünnepségek Elmondották: 

előkészületeiről, a budapesti a Magyar Kommunista ifjú-
és megyei rendezvényekről sági Szövetség rendezi idén 
tájékoztatta ma délelőtt az ízben — Budapesten és 
újságírókat Szabó János, a vidéken egyaránt az április 
KTSZ Központi Bitettságá- ünnepségeket. 
nak titkára és Somogyi Im-
re, a KISZ Budapesti Bizott- A z előkészületek már 
ságának első "titkára. megkezdődtek. 

nyiben a vasutas dolgozókat 

haladta a 127 millió forintét. 
A gyógyszerköltség 1965-ben 
közel 92 millió forintot je-
lentett, a szakszervezeti üdül-
tetés költsége 11,5 milliót, 

is az k i t o l d 
pedig 5 millión felüli össze-
get fordítottak. 

közé soroljuk, akkor lénye-
gében Szegeden és Csongrád 
megyében a betegségi bizto-
sítottak száma eléri a ne-
gyedmilliót. 

220 millió forintos juttatás 

A fenti kiadásokhoz hoz-
zászámítva a gyógyfürdője-
gyek, a szociális támogatós, 
az ellátásos gyógvfürdő, a 
külföldi kórház és orvosi 

Érdemes tallózni a számok költségek, valamint az igaz-
között: milyen és mekkora 
összegű kifizetéseket végzett 
az SZTK az 1965-ös eszten-

Százharmincezer új fogyasztó 

Gyorsain halad az új fo-
gyasztók bekapcsolása a pro-
pán-bután gázellátásba. Azok 
közül, akiknek a múlt évi 
előzetes bekapcsolás során 
beszerelték a gáztűzhelyét, 
márciusig már 130 000-en 
kapták meg a gázt. Ebben a 
félévben újabb százezer ház-
tartást látnak el propán-
butánnal, a második félév-
ben pedig még további 60— 
70 000-rel egészítik ki a nagy 
kalóriájú, gazdaságos, tiszta 
tüzelőanyaggal ellátottak 
számát. 

Szegeden 1966 első félévé-
ben mintegy 1100 háztartást 
kapcsolnak be a propán-bu-
tángáz fogyasztásba. Ez a 
múlt évhez jelentős emelke-
dést jelent, amikor is az 
egész évre kapott a város 
1400 butángáz palackot. 

Most, hogy az AFOR az 
olajtermékek forgalomba ho-
zatalára összpontosíthassa 
erejét, a palackos gázellátás 
pedig önálló szervezetet kap-
jon, vidéken a propán-bután 
ellátását a két regionális vál-
lalatra, a dunátúli gáz-
szolgáltató és szerelő vál-
lalatra. illetve a tiszántúli 
gázszolgáltató és szerelő 
vállalatra bízták. A két vál-
lalat már át is vette az 

ÁFOR-tól a vidéki propán-
bután töltőállomásokat, pa-
lackcseretelepeket, s a ta-
nácsok, valamint a belke-
reskedelem. a földmüvesszö-
vetkezetek kezelésében levő 
cseretelepeknek is ők adják 
a propán-butánt. 

Tekintettel arra, hogy a 
propán-bután bőség eredmé-
nyeként a következő időszak-
ben az ország legtávolabbi 
zugaiba is eljut a korszerű 
tüzelőanyag, a palackok ház-
hoz szállítását is átszervezik, 
és olyan szervezetre bízzák, 
amelynek az ország minden 
részében jól működő, sűrű 
hálózala van. Ez a kisipari 
szövetkezetek hálózata. Az 
Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt megállapodott az 
OKISZ-szal, hogy a vidéki 
házhozszállítást fokozatosan 
a kisipari szövetkezetek ve-
szik át az ÁFOR-tól, illetve 
az AKÖV-öktől, amelyek az 
ÁFOR megbízásából eddig a 
szállítást mindenütt lebonyo-
lították. 

Hosszú kísérletezés után 
ma már üzemszerűen, na-
ponta 110—120 tonna propán-
bután gázt állít elő a haj-
dúszoboszlói földgázfeldoJ-
gozó üzem. Az üzem mun-
kába állításával sikerült biz-

tosítani a teljes hazai igé-
nyek fedezését, s az év vé-
gére az itt gyártott propán-
butángáz mennyisége lehe-
tővé teszi, hogy 560 000 ház-
tartást kapcsolhassanak be 
a szolgáltatásba. 

A képen: a szerelők állan-
dóan ellenőrzik a tartály-
parkot. 

gatós költségeit, kereken 220 
millió forintos társadalom-
biztosítási juttatást nyújtot-
tak az elmúlt esztendő során. 

Hogy miből? Nagy részét 
persze a befizetésekből, de 
jelentős mennyiséget állami 
hozzájárulásból: a miútt év 
esetében ez a támogatás kö-
zel 70 millió forint volt. Szá-
zalékosan így alakul az 
arány: a kiadásoknak 47 
százalkát fedezi a vállalatok 
által befizetett járulék. 12,5 
százalékát a dolgozók által 
befizetett járulék és 40.5 szá-
zalék az állami hozzájárulás. 
A számokhoz különösebb 
kommentár nem szükséges, 
önmagukért beszélnek és 
jellemzik a szocialista ország 
gondoskodását a dolgozó em-
berekről. 

Mi lesz 
a harmadik emelettel? 
Az SZMT elnöksége újból 

foglalkozott azzal a kérdés-
sel, hogy az SZTK székháza, 
amelyben a rendelőintézet is 
helyet foglal, szűkös körül-
mények között biztosítja a 
két intézmény elhelyezését. 
Régóta vajúdik az emeletrá-
építés ügye. Eleinte a vá-
rosi tanács szakemberei el-
lenezték, mondván, hogy 
rontaná a városképiét. Ezt az 
álláspontot azóta már revi-
diálták, s hozzájárultak a 
harmadik emelet kiképzésé-
hez. 

Most újabb akadályok lát-
szanak: statikailag csak la-
pos tetejű megoldást lehet 
kivitelezni. Ez is megfelel a 
célnak, csak már mielőbb 
egyenesbe jutna a probléma, 
mert a jelenlegi állapotok 
sokáig nem tarthatók fenn. 

Az elnökség végül elisme-
réssel nyilatkozott az SZTK 
szegedi igazgatóságának 
munkájáról, majd egyéb 
ügyeket tárgyalt. 

Kedvező értékesítési 
fettételek 

Néhány nap múlva or-
szágszerte megkezdik az 
1966. évi gyümölcsértékesí-
tcsi szerződések kötését. A 
szövetkezetek országos fel-
vásárló és értékesítő köz-
pontjában ezzel kapcsolatban 
elmondták, hogy az idén a 
tavalyinál csaknem 3500 va-
gonnal több, együttesen 
n' itegy 20 500 vagon gyü-
mölcs felvásárlására kötnek 
szerződést a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetekkel és 
az egyszerűbb szövetkeze-
tekkel. továbbá a háztáji 
gazdaságokkal. A felvásár-
lási terv növelését elsősor-

ban az újonnan termőre for-
duló gyümölcsösök, főképpen 
az almások hozamára ala-
pozták. Az ú j szerződések az 
elmúlt évekhez viszonyítva 
fokozottan figyelembe veszik 
a hazai piacok kereslet-kí-
nálatának alakulását, s ren-
dezik a termelők több prob-
lémáját. Így többek között 
azokból a keresett nyári 
gyümölcsökből. amelyekből 
hosszú ideje hiány van a 
piacon, III. osztályú árura 
is lehet szerződést kötni, sőt 
meggyből még a IV. osztá-
lyú minőségű termés is le-
köthető. 

Az űrkutyák újra a Földön 
A TASKSZ hírügynökség 

szerdán délután gyorshírben 
jelentette, hogy a Koz-
mosz—110. szputnyik — fe-
délzetén a két kutyával: Ve-
tyerokkal és Ugoljokkal — 
sikeresen leszállt az előre 
megadott körzetben. Az álla-
tok 22 napot töltöttek a vi-
lágűrben. A leszállás után jól 
érzik magukat 

Az állatok légzése az egész 
űrrepülés alatt nem változott 
lényegesen. A súlytalanság 
állapotának első szakaszában 
a kutyáknál észrevehetően 
megbomlott a mozdulatok 
összehan©oltóága, s ez sűrű 

fejbólintásokban és bizonyos 
nyugtalanságban mutatkozott 
meg. Nyolc-kilenc nap után 
az állatok viselkedése nyu-
godtabbá vált, elmúlt a „be-
tanulás" időszaka és a ku-
tyák most már nem tettek 
felesleges mozdulatokat, moz-
gásuk célszerűbbé és össze-
hangoltabbá vált. 

Az űrrepülés során kapott 
adatok megtekintése után a 
szovjet tudósok kijelentették; 
hogy az anyagot még fel kell 
dolgozni és csak ezután al-
kothatnak véglegesen szakvé-
leményt (MTI) 

Inráfságvonafok 
a Szovjetunióba 

A Magyar—Szovjet Baráti Társaság tevékenysége — 
a múlt év végén lezajlott kongresszus után — tovább 
fejlődött, gazdagodott A társaság programja a követ-
kező hetekre, hónapiokra változatos, érdekes esemény-
sorozatot ígér. Ezzel kapicsolatban az MSZBT illetékesei 
elmondották: 

— Az elmúlt években szerzett, kedvező tapasztala-
tok és a két társaság közötti egyezmény alapján az 
idén hazánkban és a Szovjetunióban két-két köztár-
sasági, illetőleg magyar kulturális hetet rendezünk. 
Májusban Budapiesten, Heves, Borsod és Hajdú me-
gyékben kerül sor — a nagy sikerű tavalyi azerbajd-
zsáni magyar kulturális napok viszonzásaként — az 
azerbajdzsáni kulturális hétre, augusztusban pedig grúz 
kulturális hét lesz a fővároson kívül Fejér, Győr és 
Veszprém megyében. Mindkét eseményre 3-3 tagú 
küldöttség és 6-6 tagú művészdelegáció érkezik. 

Legalább 8 barátságvonatot indítanak az MSZBT 
megyei elnökségei és a népfront megyei bizottságai. Az 
első ilyen vonat 390 Fejér megyei utasa részrt, vesz a 
Szovjetunióban az április 4-i ünnepségeken. 

Ma összeül Budapesten 
a BVT elnöksége 

Isabelle Blume nyilatkozata 

Ma reggel a Gellért Szál-
lóban megkezdődik a Béke-
világtanács elnökségének és 
a Béke-világtanácshoz tar-
tozó nemzeti békemozgal-
mak vezetőinek tanácskozás-
sorozata. A nagy jelentőségű 
eseményről Isabelle Blume 
asszony, a Béke-világtanács 
ügyvezető elnöke nyilatko-
zott a Magyar Távirati Iro-
da munkatársának. 

— A budapiesti ülésszak 
formájában és tartalmában 
is nagy jelentőségű, valósá-
gos mérföldkő az immár 
több mint másfél évtizedes' 
béke-világmozgalom tevé-
kenységében. Az a hivatása, 
hogy új élettel töltse meg, 
új vonásokkal gazdagítsa az 
embermilliókat átfogó béke-
mozgalmat; a mai kor köve-
telményeihez igazítsa, kor-
szerűsítse munkánk módsze-
reit. Meg kell teremtenie an-
nak feltételeit, hogy akci-
ónk, kezdeményezéseink 
mind földrajzi, mind politi-
kai értelemben új területek-
kel gazdagodjanak. Kiter-
jedjenek azokra a népekre 
és országokra is. amelyek 
napjainkban indultak és in-
dulnak el a nemzeti függet-
lenség útján, s eddig egyál-
talán nem. vagy csak igen 
kismértékben vettek részt 
munkánkban. Ugyanakkor ei 
kell érnie, hogy szervezet-
iebbé, rendszeresebbé ós sok-
oldalúbbá váljanak kapcso-
lataink azokkal a mozgal-
makkal. a béke híveinek 

minden olyan csoportosulá-
sával, szervezetével, ame-
lyek a Béke-világtanácstól 
függetlenül, azzal párhuza-
mosan bontakoztak ki, de 
sok kérdésben azonos célo-
kért fáradoznak. 

— Azzal, hogy most első 
ízben a magyar fővárosban 
összehívtuk a Béke-világta-
nácshoz tartozó nemzeti bé-
kemozgalmak vezetőinek ér-
tekezletét, lényegében ennek 
az új struktúrának a meg-
teremtésében léptünk előre. 
Olyan új szervet hoztunk 
létre, amely arról tanúsko-
dik: a Béke-világtanács 
minden eddiginél inkább 
tiszteletben kívánja tartani 
a nemzeti mozgalmak auto-
nómiáját, céljaink elérésé-
ben nagyobb szerepiet és 
részt szán a nemzeti bizott-
ságok tevékenységének. Ez-
zel azt is kifejezzük, hogv a 
jövőben 'a Béke-világtanács, 
a béke-világmozgalorn min-
den új akcióját a nemz°ti 
békemozgalmak kezdemé-
nyezéseire akarjuk felépíte-
ni, méghozzá olyan módon, 
hogy nemzetközivé tesszük a 
legsikeresebbnek ígérkező 
helvi akciókat. Ennek eav'k 
példája azoknak a világot 
átfogó szolidaritási demonst-
rációknak a sorozatg. ame-
lyeket a vietnami háború 
ellen küzdő amerikai haza-
fiak akcióinak kiszélesítésé-
re és támogatására hirdet-
tünk meg Európától Ázsiáig. 
Afrikától Ausztráliáig 


