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V/LXG PROLÉTARlA\ EGYESÜLJETEK! Koszigin Lyonban 
A szovjet kormánytö több üzemet 

látogatott meg 

3 .' ' . - ' ] 
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, 288. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1966. december 7. 

Kedden reggel Alekszej 
Koszigin szovjet miniszter-
elnök és a szovjet küldött-
ség tagjai a Lyon melletti 
feyzini új, hatalmas kőolaj-
finomítót látogatta meg. A 
szovjet vendégeket elkísérte 
Georges Pompidou francia 
miniszterelnök és Raymond 
Marcellin iparügyi minisz-

Kijelölték a szsgeiSi olajközpont 
épüSelelnek helvét 

A városi tanács 
vb ütése 

A Szeged m. j. városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
tegnap, kedden délelőtt ülé-
sezett. Dr. Biczó György vb-
elnök beszámolt a végrehajtó 
bizottság két ülése között — 
a vb feladatkörébe utalt 
ügyekben — tett intézkedé-
seiről. Ezután tárgyalta a vb 
a városi tanács munkaügyi 
osztályának tevékenységét. 
A témáról a tanács munka-
ügyi osztályának felügyeleti 
szerve, a Munkaügyi Minisz-
térium területi osztálya ké-
szített jelentést. E napirend 
tárgyalásában a Munkaügyi 
Minisztérium képviseletében 
részt vettek Czender József 
és Péter János minisztériumi 
főelőadók is. 

Mind a minisztériumi je-
lentés, mind a végrehajtó bi-
zottság megállapította, hogy 
e tanács munkaügyi osztálya 
általában jól látja el felada-
tait. Szükséges azonban a vá-
ros közelebbi és távolabbi 
fejlődése alapján és ehhez 
igazodva behatóbban foglal-
koznia a munkaerő-szükség-
let összetett kérdéseivel, azok 
megoldásával. A vb megálla-
pította, hogy a párt IX. 
kongresszusa határozata alap-
ján a jövő feladatai minden 
tekintetben átgondoltabb, 6 

tudományosabb munkát igé-
nyelnek. Ez vonatkozik a 
munkaerő-gazdálkodásra, a 
szakmunkásképzésre, s az e 
tekintetben jelentkező nega-
tívumok feloldására is. 

Az előterjesztésekben sze-
repelt a szegedi és környéki 
olaj- és földgázkutatások 
kapcsán már indokolttá váló 
tervpályázat kiírása a szegedi 
olajközpont életrehívására. 
A szegedi medencében foly-
tatott kutatások — amint 
erről lapunkban többször be-
számoltunk — biztatóak, si-
keresek. Ezért a Nehézipari 
Minisztérium felkérésére a 
városi tanács végrehajtó bi-
zottsága az Építésügyi Mi-
nisztérium egyetértésével 
megállapította, hogy az olaj-
központ épületeit a város 
melyik részén célszerű létre-
hozni a harmadik ötéves 
tervben. A városi tanács az 
olajközpont építési helyéül a 
József Attila sugárút, Felső 
Tisza-part, Lenin körút, Kál-
mány Lajos utca. Festő utca, 
Maros utca és a Makai utca 
által határolt területet je-
lölte. E részen az olajköz-
pont épületei a városképbe 
és a városszerkezetbe jól be-
illeszthetők, összhangban a 
városrendezési tervekkel. Az 
olajközpont a Tisza mentén 
új színfolttal gazdagítja majd 
a várost, növeli esztétikáját. 
Az olaj központ témáját az 

illetékes minisztériumok, fő-
hatóságok képviselőinek je-
lenlétében a városi tanács 
mellett működő koordinációs 
bizottság is tárgyalta, s egy-
séges álláspont alakult ki. 

Az Építésügyi Minisztéri-
um javasolta, hogy a nagy 
jelentőségű olajközpont léte-
sítésére írjanak ki országos 
tervpályázatot Ezzel a Ne-
hézipari Minisztérium, vala-
mint a városi tanács végre-
hajtó bizottsága is egyetér-
tett. Ennek megfelelően még 
ebben a hónapban országos 
tervpályázatot ír ki a sze-
gedi olajközpont létrehozásá-
ra az Építésügyi Minisztéri-
um, a Nehézipari Minisztéri-
um és a Szeged m. J. városi 
tanács. A pályaművek közül 
a bíráló bizottság választja 
ki a megvalósításra minden 
tekintetben legalkalmasab-
bat 

A terv szerint az ólajköz-
pont irodaháza, majd ezer-
személyes munkásszállodája 
még 1970-ig elkészül. Ezután 
épül fel — a szükségletektől 
függően — a 150—200 sze-
mélynek otthont adó lakóház, 
s vele együtt az ABC áruház, 
étterem, szolgáltatóház, to-
vábbá bisztró, eszpresszó, 
Patyolat felvevő. 

Végül a végrehajtó bizott-
ság elhatározta, hogy a vá-
rosi tanács ülését december 
16-ra, péntekre összehívja. 

Kádár János elvtárs fogadta 
a koreai pártküldöttséget 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt IX. kongresszu-
sán részt vett a Koreai Mun-
kapárt küldöttsége Pak Szon 
Csol, a Politikai Bizottság 
tagja, miniszterelnök-helyet-
tes. külügyminiszter vezeté-
sével. 

A küldöttséget kedden fo-
gadta Kádár János, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 

Központi Bizottságának első 
titkára. A szívélyes, elvtársi 
légkörben folytatott beszélge-
tésen részt vett Komócsin 
Zoltán, a Politikai Bizottság 
tagja, a Központi Bizottság 
titkára, Péter János, a Köz-
ponti Bizottság tagja, kül-
ügyminiszter, Kádas István, 
a Magyar Népköztársaság 
phenjan! nagykövete. 

Apró Antal elvtárs 
Szófiába utazott 

Apró Antalnak, a Minisz-
tertanács elnökhelyettesé-
nek vezetésével kedden este 
magyar kormányküldöttség 
utazott Szófiába a KGST 
tanácsának 20. ülésére. 

Ugyanezzel a vonattal foly-
tatta útját Szófiába a len-
gyel kormányküldöttség ls, 
amelyet Piotr Jaroszewicz, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese vezet 

ter. A feyzini petrokémlal 
kombinátban, ahol évi egy-
millió tonna Uraiból érke-
ző szovjet nyersolajat is 
feldolgoznak, kék munkaru-
hás munkások csoportja vi-
rágcsokorral üdvözölte Ko-
szigin szovjet miniszterein® 
köt. „Nagyon örülünk — 
mondotta egyikük —, hogy 
üzemünkben fogadhatjuk a 
világ első szocialista álla-
mának vezetőjét Arra kér-
tek bennünket, hogy ne 
tüntessünk. Nem értettük 
meg, miért, hiszen ben-
nünk csak rokonszenv él On 
iránt." 

Az olajfinomítóban tett 
látogatás után Koszigin és 
kísérete a Rhodiaceta-üzem, 
a hatalmas textilműszál-
gyár Ebelle Etoile nevű te-
lepét kereste fel. A Rhodi-
aceta-gyárat Franciaország-
ban a nylon és a tergal bi-
rodalmának nevezik. A gyár 
üzleti kapcsolatban áll 
szovjet textilgyárakkal. 

A Rhodiaceta-üzemben 
tett látogatás után, ahol 
Koszigin szakértő módjára 
érdeklődött a gyártás rész-
leteiről, Louis Pradel, Lyon 
polgármestere ebédet adott 
a szovjet miniszterelnök, éa 
a küldöttség tiszteletére. 

Az ebéd után a szovjet 
vendégek a Delle-Alsthom 
magasfeszültségű villamos-
berendezés-gyárba és a Ber-
liet tehergépkocsi gyárba lá-
togattak el. Este Rhone ma-
gye prefektusa fogadást 
adott a szovjet vendégek 
tiszteletére. Koszigin és kí-
sérete ma reggel folvtatja 
útját Grenoble-ba. (MTI) 

Több mint hatezer aktivista segíti 
a tanácsi, államhatalmi munkát 

A megyei tanács 
vb ü'ése 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága ked-
den tartott ülésén a többi 
között megvitatta az igaz-
gatási munka társadalmasí-
tására tett eddigi Intézke-
dések tapasztalatait. A je-

lentést a megyei tanács vb 
titkársága terjesztette elő a 
megyei tanács jogi és igaz-
gatási állandó bizottságával 
egyetértésben. A téma tár-
gyalásán részt vettek a me-
gyei szakigazgatási szervek 
vezetői, valamint a járási, 
városi vb-titkárok is. 

Dr. Pozsgai István megyei 
főügyész tájékoztatta a vég-

Meggyorsul az évek óta tartó hatalmas rekonstrukciós 
munka Odesszában, amelynek során évenként több mint 
százmillió forinttal egyenértékű beruházást valósítanak 
meg a szovjet testvérváros tengeri kikötőjében. Űj raktá-
ruk, hűtőházak, utak, rakodópartok, szociális létesítmények 
és munkáslakások százai épülnek, gépesítik, racionalizál-
ják a legnehezebb rokodó- és szállítómunkákat, no meg 
amire mar most a legbüszkébbek: teljes gőzzel építik az 
utasszállító kikötőt. Jelenleg már egyre inkább zavarja a 
teherforgalmat, hogy a személyszállítás is itt bonyolódik 
le. Jövőre felavatják az új kikötőt, s ezzel a jelenlegi, évi 
kétmillió főt kitevő személyforgalom többszörösére fejlőd-
het. A hős város múltját és jelenét megismerni akaró tu-
risták újabb százezrei írhatjak be majd úticélnak: Odessza. 

rehajtó bizottságot a törvé-
nyesség betartásának ta-
pasztalatairól. 

Ez alkalommal vitatta 
meg a vb azokat a beszá-
molókat, előterjesztéseket is, 
amelyeket majd a decem-
ber 21-én összeülő megyei 
tanács elé terjesztenek. 

Az elmúlt években rend-
szeresen foglalkoztak me-
gyénkben a tanácsi szervek 
— nemegyszer a pártszer-
vekkel, népfrontbizottságok-
kal együttes ülésen is — a 
szocialista demokratizmus 
helyzetével és ezzel párhu-
zamosan az igazgatási mun-
ka társadalmasításának kér-
déseivel. A cél az: a lakos-
ság széles körét vonják be 
a közügyek intézésébe. 

A jelentések szerint a me-
gyében ebben a tanácscik-
lusban 320 tanácsi állandó 
bizottság alakult, melyeknek 
több mint 2000 tanácstag a 
tagja. Az állandó bizottsá-
gok 210 albizottságot szer-
veztek 1527 taggal. Ha ehhez 
hozzászámítjuk az áb-k kö-
zel 3000 fős aktívahálózatát, 
akkor végeredményben az ál-
landó bizottságok szervezete 
útján megyénkben mintegy 
6600 társadalmi aktivista 
vesz részt az államhatalmi 
és az államigazgatási mun-
kában. Egy-egy konkrét fel-
adat megoldására ideiglenes 
bizottságokat is alakítanak. 

A vb úgy foglalt állást, 
hogy nem lehet lemondani 
a szakigazgatási szervek te-
vékenységének társadalmi 
kontrolijáról, az ügyintézés 
módjának testületi ellenőr-
zéséről. 

A következő tanácsciklus-
ban minden területen élet-
képes állandó bizottságokat 
kell alakítani, s csak any-
nyit, amennyire szükség van. 
Á helyi tanácsok képesek 
lesznek arra, hogy ezt he-
lyesen megítéljék. Az eddi-
gi erőfeszítések és az elért 
eredmények alapján a tar-
talmi munka továbbfejlesz-
tésére kell fordítani a fő fi-
gyelmet. 

Meg kell szüntetni 
mindenféle beavatkozást 

Szovjet javaslatot tárgyal az ENbZ politikai bizottsága 
az államok szuverenitásának védelméről 

Az ENSZ közgyűlésének 
első, politikai bizottsága 
megkezdte az államok bel-
ügyeibe történő beavatkozás 
megengedhetetlenségéről, az 
államok függetlensége és 
szuverenitása védelméről 
hozott nyilatkozatban fog-
laltak megvalósításának 
vizsgálatát. A kérdést a 
szovjet küldöttség javaslatá-
ra tűzték napirendre. 

A vitában elsőnek félsz® 
laló V. V. Kuznyecov, a 
Szovjetunió külügyminisz-
terének első helyettese rá-
mutatott arra, hogy a nyi-
latkozat egy évvel ezelőtt 
történt elfogadása óta az 
Egyesült Államok és néhány 
szövetségese nemhogy meg-
szüntette volna, hanem fo-
kozta és kiszélesítette a más 
országok belügyeibe való 
beavatkozást. Ezzel kapcso-
latban a szovjet küldöttség 
elsősorban az Egyesült Ál-
lamok vietnami agresszióját 
említette: „A történelemben 
még sohasem volt arra pél-
da, hogy egy ország ilyen 
módszeresen, napról napra 
megsértse egy másik ország 
szuverenitását, módszeresen 
pusztítson egy másik nép 
létfenntartásához szükséges 
eszközöket és annak polgá-
rai között tömegmészárlást 
vigyen véghez. Mindez ak-
kor történik, amikor az ag-
resszió áldozatául esett ál-
lamnak nincs is közös hatá-
ra az aqresszorral, területe 
annak földjétől több ezer 
kilométerre fekszik és azt 
egyáltalán nem fenyegeti". 

A Szovjetunió képviselő-
je ezután követelte az ame-
rikai agresszió megszünteté-
sét, az amerikai csapatok ki-
vonását Dél-Vietnamból, 
majd a belügyekbe történő 
amerikai beavatkozás egyéb, 
közismert példáit sorolta 
fel. Emlékeztetett arra, hogy 

az Egyesült Államok más 
délkelet-ázsiai államok bel-
ügyeibe ls beavatkozik, így 
Laoszban, Kambodzsában, 
Koreában. 

Latin-Amerikában az 
Egyesült Államok a terüle-
tén és Közép-Amerikában 
levő támaszpontokon kubai 
ellenforradalmárokat képez 
ki a Kuba elleni támadás-
ra, Kubában végrehajtandó 
felforgató- és szabotázs-
cselekmények elkövetésé-
re. 

Kuznyecov ezután rátért 
az Afrikában és a Közép-
Keleten folyó imperialista 
beavatkozás kérdésére. Vé-
gül hangoztatta, hogy a 

Szovjetunió tántoríthatatla-
nul ragaszkodik a béke-
szerető lenini külpolitik i-
hoz, síkraszállt és síki a-
száll a kis és nagy ors: i-
gok nemzeti függetlenségé-
ért és szuverenitásáért, iz 
erőszak alkalmazásának a 
nemzetközi kapcsolatoktól 
történő száműzetéséért, az 
államok belügyeibe törté ló 
beavatkozás ellen. 

Kuznyecov után Goldbcrg 
amerikai küldött kért sz >t, 
és visszautasította a szovjet 

külügyminiszter-helyettes 
megállapításait, azt állítva; 
hogy azok „merő hideghá-
borús polemizálást" jelente-
nek. 

Az MSZMP Központi Bi-
zottságának vendégeként 
hazánkban tartózkodó viet-
nami pártküldöttség egy 
csoportja — élén Ung Van 
Khiem belügyminiszterrel, 
a Vietnami Dolgozók Pártja 
Központi Bizottságának tag-
jával — kedden délután a 

Kiváló terméseredmények 
a mezőgazdaságban 

Mezőgazdaságunk az idén összesen egymillió ton.i* 
érte, illetve éri el eddigi leg- gyümölcsöt szüreteltek. Sző-
nagyobb termelési értékét, lőtermésürukből a tervezett-
egyetlen esztendőben sem nél lényegesen kevesebb, de 
adott még annyi növényi és jó minőségű bor lesz. 
állati terméket, mint 1966- Az állattenyésztésben a hi-
bán. 5—6 százalékkal nagyobb zó marha átlagsúlya egy év 
termelési értéket állított elő, alatt 480 kilogrammról 506 
mint tavaly. kilogrammra nőtt, s a sertós-

A lakosság fogyasztását hús-termelési tervet a gazda-
közvetlenül érintő növények ságok valamivel túlteljesítet, 
közül ki kell emelni a bur- ték. Számolnunk kell vt-
gonyát. Az idei átlagtermés szont a tehén- és kocaállo-
— az utóbbi öt év 40 mázsá- mány ez évi csökkenésének! 
jávai szemben — eléri a 65 átmenetileg' jelentkező ked-
mázsát. Mint ez már közis- vezőtlen hatásával, 
mert, a zöldségtermés és Az állami és szövetkezeti 
ellátás is kedvezőbb volt a vállalatok az idén mintegy 
tavalyinál. A múlt évi 53 3.5 százalékkal több mez® 
ezer 400 vagon helyett az gazdasági terméket vásá-
idén több mint 60 ezer va- rolnak fel, mint 1965-ben. A 
gon friss zöldárut vásároltak tojás, a bor és néhány mán 

termék kivételével az e l ® 
irányzatot a főbb cikkekből 
általában elérték, illetve az 
év végéig elérik, sőt. egye-
sekből túl is teljesítik. Vá-
gósertésekből a tervezett 35 
ezer 500 vagon helyett 36 
ezer 400 vagonnal vásárolnak 
fel. tejből pedig 950 millió 
helyett 985 millió litert. Ea 
utóbbi több mint százmillió 
literrel haladia meg a ta-
valy felvásárolt mennyiséget. 

A mezőgazdaság a lakosság 
élelmiszer-ellátása mellett az 
idén is ielentős export bevé-
teli többlettel járul hozzá a 
külkereskedelem és ezáltal a» 
egész népgazdaság egyensú-
lyához. 

fel. 
A gyümölcstermés a tava-

lyinál 14 százalékkal több, 

A vietnami pártküldöttség 
r 

látogatása az Óbuda Tsz-ben 
harmadik kerületi Öbuda 
Termelőszövetkezetbe láto-
gatott. A szövetkezet elnöke 
tíz öltözet gyermekruhát 
adott át a küldötteknek, 
amit a tsz dolgozói vietnami 
műszakban végzett munká-
juk ellenértékéből vásárol-
tak hadiárvák részére. 


