
VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK1 

A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 
56. évfolyam. Ara: 56 fillér Szombat, 1966. július 16. 

Gazdasági együttműködésünk 
a szocioiista országokkal 

Egymillió 700 ezer dolgozó nő 

Tál vizsgázik a Decolor Á G 

Újra meghódítottuk Angliát 

flz MSZMP KB Politikai Bizottsága 
és a Minisztertanács a Varsói Szerződés 

és a KGST bukaresti tanácskozásáról 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-

ponti Bizottságának Politikai Bizottsága és 
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány megtárgyalta, s jóváhagyólag 
tudomásul vette a Kádár János elvtárs 
vezette magyar küldöttség jelentését a 
Varsói Szerződés Tagállamai Politikai Ta-
nácskozó Testületének 1966. július 4—6-i 
bukaresti üléséről, valamint a KGST-hez 
tartozó országok kommunista és munkás-
pártjai vezetőinek és kormányfőinek jú-
lius 7-1 talál kozójáróL 

A Politikai Bizottság és a Miniszterta-
nács megállapítja: a politikai tanácskozó 
testület ülésén teljes egységben elfogadott 
nyilatkozatok az európai és a világbéke 

megszilárdítása szempontjából legfonto-
sabb kérdésekben fejtik ki a résztvevő or-
szágok álláspontját és megmutatják a 
megoldásukhoz vezető helyes utat A két 
tanácskozás munkája, a nagy horderejű 
kérdésekben történt állásfoglalások a bé-
két, a szocialista közösség egységét, a ma-
gyar nép javát szolgálják. 

A Politikai Bizottság és a Miniszterta-
nács meg van győződve arról, hogy vala-
mennyi párt-, állami vezető és az egész 
magyar dolgozó nép tevékeny munkával 
kiveszi részét a közös nyilatkozatokból 
eredő teendők megvalósításából, segíti a 
kitűzött célok elérését (MTI) 

Befejezte az aratást 
a szegedi Felszabadulás Tsz 

Az aratás végét jelképe- bonatá blákon is elcsépelték 
eő első ..búzakoszorú" a sze- a termést. Csupán 152 hold 
gedi Felszabadulás Tsz gaz- rozsot vágtak le a kasza pá-
riáit illeti, dicséretéül an- rok. 

Az odesszai küldöttség 
látogatása Vásárhelyen 

A Szegeden vendégeskedő városi tanács vb elnökhelyet- nütt őszinte baráti fogadta-
odesszai párt- és tanácsi kül- tese is. A szovjet vendége- tásban volt részük. Ezt a ba-
döttség tegnap délelőtt Hód- ket Törköly Ferenc, a városi ^ ^ H ^ 
mezővásárhelyre látogatott. A pártbizottság első titkára iid- vásárhelyen is. 
küldöttség tiszteletére á vá- vözölte. Az üdvözlésre a kül- a baráti beszélgetés után a 
rosi párt-végrehajtóbizottság döttség vezetője A. I. Rud- küldöttség meglátogatta a 
adott fogadást, amelyen a nyer, az odesszai városi ta- Divatkötöttárugyárat, ahol a 

. . . . . . , , „» , , . i vallalat vezetői és dolgozói' 
varos part- és tanács, veze- nacs vb elnökhelyettese vala- n e v é b e n Á r v a i J e n ő_ a v
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tőin kívül részt vett Varga szolt Megköszönte a város jat igazgatója fogadta a ven-
Pezső, a megyei pártbizottság vezetőinek a meghívást, dégeket Beszámolt az üzem 
osztályvezetője, valamint Ar- majd hangsúlyozta, hogy Sze- fejlődéséről, eddigi eredmé-
txrí József, a Szeged m. j. gedre érkezésük óta mindé- n y e i r 6 i - Ezután megtekintet-

ték a Divatkötöttárugyár 
üzemeit 

A küldöttség tagjai az 
üzem látogatásakor kedves | 
epizódnak lehettek részesei. 
Az egyik munkateremben 
megtekintették azokat a kar-
digánokat, amelyeket Odessza 
város rendelt a vállalattól. 
Az áru tetszett a vendégek-
nek. 

Az üzemben tett látogatás 
után a küldöttség felkereste 
a Hódmezővásárhelyi Állami 
Gazdaság központját, ahol a 
gazdaság vezetője Nagy 
Sándor fogadta vendégeket. 
Tolmácsolta az állami gaz-
daság dolgozóinak meleg üd-
vözletét A kedves, baráti ta-
lálkozó utón a küldöttség a 
délutáni órákban visszauta-
zott Szegedre. 

Az odesszai delegáció ma 
reggel országjáró körútra in-
dul; a mai napot a Balaton 
mellett töltik, majd Buda-
pestre utaznak. 

Szovjet—magyar 
megbeszélések 

( T e l e f o t o - M T I K M T ü d i K é p s z o l g á l a t * 

Péter János magyar külügyminiszter tárgyalásokat foly-
tat GromikóvaJ, a Szovjetunió külügyminiszterével 

Péter Jáivoo kfilügyrrü- kíséretében Moszkvába ér-
niszter pénteken délelőtt keaett személyiségeket. Az 
folytatta megbeszéléseit ebéden Szipka József, ha-
Andrej Gromiko küüigymi- záok moszkvai nagykövete is 
taszterrel. A megbeszélése- részt vett. 
ken, amelyek a nemzetkö- Tegnap délután a magyar 
zi helyzet számos időszerű külügyminiszter ós kísérete 
kérdésére is kiterjedtek, a Észtország fővárosába ura-
szovjet és a magyar kül- zott, ahol két napot tölte-
ügyitanisztérium több ve- nek, majd felkeresik Szov-
zető munktársa is részt vett jet-Belorusszia fővárosát 

Délben Gromdko szovjet Minszket is. Péter János 
külügyminiszter a Fogadások előreláthatólag hétfőn este 
Palotájában ebéden látta étkezik vissza a szovjet fő-
vendégül Péter Jánost és a várasba. 

Az Elnöki Tanács 
ülése 

A népköztársaság Elnöki 
Tanácsa pénteken ülést tar-
tott Törvényerejű rendelet-
tel kihirdette azt az egyez-
ményt amelyet a Magyar 
Népköztársaság kormánya és 
a Jugoszláv Szocialista Szö-
vetségi Köztársaság kormá-
nya kötött a tengeri úton, 
a Jugoszlávián át szállított, 
átmenő (tranzit) növényi 
küldemények növényegész-
ségügyi ellenőrzésének vég-
rehajtásáról. 

Az Elnöki Tanács hatá-
lyon kívül helyezte a Gy<>-
ri Műszaki Egyetem létesfJ 
téséről szóló 1963. évi 5| 
sz. törvényerejű rendeletét 

Az Elnöki Tanács honosí-
tási és visszahonosítási, va-
lamint a magyar állampol-
gársági kötelékből való el-
bocsátásra irányuló egyéni 
kérelmekben döntött majd 
egyéb ügyeket tárgyalt • 

A Ml taszter-tar ács hatá-
rozatot hozott arra. hogy 
Győrött a népgazdaság igéé 
nyeinek megfelelő, a gyár-
tás és üzemelés részegysé-
geinek irányítására alkaW 
mas szakemberek képzésé; 
re műszaki felsőoktatási to>> 
tézményt kell szervezni 

A határozat szerint az új 
oktatási intézmény tfpnsá; 
ra és a képzés szakirányá-
ra a művelődésügyi mi-
niszter későbbi időpontban 
tesz előterjesztést (MTI) 

rvak, hogy befejezték a leg-
nagyobb nyári 
kát 

A Felszabadulás Tsz gaz-
dái 1353 hold kalászos ter-
mését tudják biztonságban. 
Három héttel ezelőtt, ami 

Az aratással egy időben 
idénymun- szállították a gabonát a rak-

tárakba, pénteken estig 
mint 40 vagon búzát adtak 
át a gabonafel vásárlónak A 
rozsot most csépelik. A 
tsz-ben a traktorok másod-

kor az aratást megkezdték, vetést végeznek, eddig 200 
gyakran zavarta az eső az holdon vetettek zöldtrágya-
érett San-Pastore búza sür- növényt. Tervük szerint még 
gős betakarítását A kom- újabb 200 holdat hasznosíta-
bájnok tegnap az utolsó ga- nak másodvetéssel. 

Fogynak a tarlók 

Gyógyszer 
Vietnamnak 

A szabadságáért harcoló hős 
dél-vietnami nép iránti szo-
lidaritás újabb megnyilvánu-
lására került sor pénteken dél-
után a SZOT székházában: 
ünnepélyesen átadták azt a 
félmillió forint értékű gyógy-
szert és egészségügyi felsze-
relést, amelyet a magyar 
szervezett dolgozók a test-
vérnép megsegítésére fel-
ajánlottak. 

Brutyó János, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a SZOT elnöke az ün-
nepélyes aktus alkalmából 
ismételten kifejezte a ma-
gyar dolgozóknak a vietnami 
nép rránt érzett mélységes 
együttérzését, s hangsúlyoz-
ta: népiünk a világ haladó 
erőivel együtt fellép az el-
len, hogy ez a kicsiny, hős 
ország az amerikai rablók 
zsákmánya legyen. 

( S o m o g y i n é f é l v . ) 

Csengele község határában az aratás befejezése után 
gyors itteniben fogynak a tarlók, szántó traktorok készí-
tik elő a talajt a másodvetéshez. Hell Rudolf és Tanács 
Antal, az Arany Kalász tsz traktorosai nyújtott műszak-
ban dolgoznak. 

Vasárnap: nyári tárlat — Hétfőn: nyári egyetem 

Kezdődnek a Szegedi Ünnepi Helek 
Vasárnap kezdődik meg a 

Szegedi Ünnepi Hetek több, 
mint egyhónapos programja. 

Vasárnap, július 17-én dé-
li 12 órakor nyílik meg a Mó-
ra Férenc Múzeum Horváth 
Mihály utcai képtórában a 
VII. Szegedi Nyári Tárlat. A 
szegedi városi tanács műve-
lődésügyi osztálya, a Magyar 
Képzőművészek Szövetsége 
dél-magyarországi területi 
szervezete és a Móra Ferenc 
Múzeum által rendezett kiál-
lításon Somogyi József Kos-
suth-díjas szobrászművész, a 
Magyar Képzőművészek Szö-
vetségének elnöke mond 
megnyitó beszédet. 

Másnap, július 18-án, dél-
előtt 9 órakor a József Atti-
la Tudományegyetem Dugo-

nics téri aulájában dr. Ortu-
tay Gyula akadémikus, a 
TIT országos elnöke nyitja 
meg a TIT Csongrád megyei 
szervezete és a József Attila 
Tudományegyetem által közö-
sen rendezett III. Szegedi Pe-
dagógiai Nyári Egyetemet 
Több hazai és 35 külföldi: 
lengyel, cseh, NDK-beli és 
finn érdeklődő számára két 
héten keresztül az előadáso-
kat és filmvetítéseket az 
egyetem Ady téri épületének 
Auditórium Maximumában 
tartják, ahol a húsz előadást 
tolmácsberendezéssel lengyel 
és német nyelvre fordítják. 

Az előadók között neves 
hazai és külföldi tudósok sze-
repelnek. Előadást tart Kari 
Erich Brinkmann, az NDK 

Elkészült a szegedi 
TGX-központ 

A posta országos távíró- a másik négy főközpont tei 
hálózatónak automatizálási rületén levő postahivatalok^ 
programja ismét fontos ese- nak a táviratokat. 
ményhez érkezett Elkészült A z új TGX központtal á 
a szegedi TGX főközpont, p o s t a l tívíróhálózat f e l é 4 
amelyen keresztül az ország 

. . . . . .. , „ . mar automatizaltak. A tavJ 
egesz deli-delkeleti resze 1 

csatlakozik a budapesti, a írószolgálat gyorsítására még 
miskolci, a debreceni és a a z ^ ^ üzembehelyezik a 
pécsi automata TGX köz- szolnoki és a hatvani, a jöv«J 
ponthoz. Egyebek között a év elején pedig megépítik M 
szentesi, a makói, a bajai, veszprémi és a győri TG* 
az orosházi stb. posták — főközpontot is, és ezekkel 
várakozás nélkül közvetle- be te fejeződik a tóviróháltaj 
nül adhatják egymásnak és zat automatizálása. 

Az építőipar 
növeli termelését 

Pénteken az Építő-, Fa- és Szakszervezetének Központi 
Épitóanyagipari Dolgozók V e z e t ó s é g e ilést irtott a 

szakszervezet székházában; 
A tanácskozáson megjeleni 
Somogyi Miklós, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag; 
ja és Somoskői Gábor, a 
SZOT titkára is. 

Dr. Trautmann Rezső épH 
iésügyi miniszter elmondott 
ta, hogy az építőiparnak a 
harmadik ötéves tervidőszak 
alatt 24—28 százalékkal kell 
növelnie termelését. A kor-
szerű anyagok, szerkezetek 
és technológiák széleskörű 
alkalmazásával az építkezé-
seknek fokozatosan a szere-
lőmunka jellegét kell ölte-
niök. A lakásépítkezéseknél 
a házgyári paneles építkezés 
kerül az eddiginél is na^ 
gyobb mértekben elóterbe. 

Népművelési Minisztériumá-
nak munkatársa, dr. M. 
Pecherski docens, a Varsói 
Egyetem tudományos munka-
társa. a Varsói Pedagógiai 
Főiskola igazgatóhelyettese, 
valamint a Szovjetunióból és 
Csehszlovákiából meghívott 
szakemberek. 

A nyári egyetemre érkező 
vendégek programjában 
több kirándulás, valmint a 
szabadtéri játékok műsorai-
nak megtekintése is szere-
pel. Július 18-án autóbusszal 
városnéző sétára indulnak, 
július 21-én Gyopárosfürdő-
re, 28-án Mártélyra utaznak, 
július 23-án a Háry János, 27-
én pedig Az ember tragédiá-
ja előadását tekintik meg. 


