Befejeződött
az SZKP KB
plénuma
Kedden
befejeződött
az
SZKP Központi Bizottságának plénuma. A plénum a
következő kérdéseket vitatta
meg: a Szovjetunió külpolitikája és az SZKP harca a
kommunista mozgalom öszszefogásáért; a népgazdaság
fejlesztésének 1967. évi ter56. évfolyam, 294. szám
Ara: 50 flUér
ve és az ország 1967. évi
költségvetése.
A plénum Mihail
Szolomencevet az SZKP Központi
Bizottságának titkárává választotta.
Az első kérdés feletti vitában (a beszámolót Leonyid
Brezsnyev tartotta)
tizenÜlést tartott a járási
tanács
hármán szólaltak fel. Ezután
a plénum egyhangúlag haJelentősen fejlődött Üllés területi adottságok,
belvízA szegedi járási
tanács
tározatot fogadott el a Szov- tegnap tartotta ülését,
me- iskolahálózata. Ma 34 peda- veszély és vezetési hibák gájetunió
külpolitikájáról és lyen értékelték az üllési köz- gógus 497 elemi iskolást és tolják a két tsz előrehalaaz SZKP-nak a kommunista ségi tanács munkáját, majd 93 gimnazistát tanít.
Tar- dását. Nagy Sándor, a bamozgalom összefogásáért ví- megbeszélték és
Ferenc
Tsz
jóváhagy- talmas élet van a művelődé- lástyai Móra
vott harcáról.
ták a járási tanács és végre- si otthonban. Tavaly példá- elnöke javasolta, h o © alaNyikolaj Bajbakovnak, az hajtó bizottsága idei munka- ul 45 ezer nézője volt
a pos elemzéssel kell felderíállami tervbizottság elnöké- tervének végrehajtását,
il- falusi rendezvényeknek. (18 teni, honnan erednek a hinek és Vaszilij Garbuzov letve jövő évi munkatervét. ezerrel több, mint egy év- bák. A Kossuth Tsz annak
pénzügyminiszternek
beszáFarkas Istvánnak, a járá- vel korábban.) A nevelő és ellenére, h o © kiemelt államolója alapján az SZKP KB si tanács vb elnökének üd- szórakoztató
műsoroknak mi ártámogatást élvez, mégplénuma határozatot
foga- vözlő szavai után értékel- köszönhető, h o © a művelő- is jelentős összeggel növelte
dott el, amely alapiában jó- ték járásunk egyik legszebb dési otthon bevételeiből ké- idén mérleghiányát.
váhagyta a népgazdaság fej- falujának, Üllésnek a fejlő- pes fedezni a kiadásokat.
A tanácsülés második nalesztésének és a Szovjetunió dését. Dinnyés Géza, a közpirendjén Farkas István, a
1967. évi állami költségveté- ségi tanács vb elnöke
N
a
©
vonzóereje
van
a
bejárási tanács vb elnöke issének tervét
átlagosan mertette a járási tanács és
számolójában
ismertette, falunak, évente
35—40
családi
ház
épül.
Je(A plénum külpolitikai ha- h o © az utóbbi években imvégrehajtó bizottság
muntározatát a 2. oldalon Ismer- pozáns művelődési otthont, lenleg 70 telket sajátítanak katerveit. Idén 13 tanácsüléki,
48
személy
jelentette
be
tetjük.)
törpe vízművet (több mint
si határozat, illetve 37 vég6 kilométer
vízhálózattal), vásárlási és építési igényét. rehajtó bizottsági határozat
gimnáziumot, orvosi rende- Sajnos, az Építő Ktsz évek született. Ezek
hasznosak
lőt és tanácsadót,
ízléses óta nem vállalt kivitelezést voltak, végrehajtását ellenbuszvárót kapott a község. tanácsi intézménynél. A já- őrizték és megfelelő fórum
javasolta, előtt beszámoltak róla. A jáÜllés népe közel 3
millió rási tanácsülés
végrehajtó rási tanácsülés
600 ezer forintot áldozott a h o © a községi
megállapífent említett létesítmények- bizottság létesítsen házi épí- totta, h o © az állandó bizottre, népi
államunk
pedig tési brigádot.
ságok nem töltik be megfemintegy 2 millió 600
ezer
Többen szóltak a
Kos- lelően feladatukat. A jövőforinttal járult hozzá. A ía- suth Tsz és Árpád Tsz gaz- ben
eredményesebbé
kell
lu elsőként élvezi majd
a dasági problémáiról.
Rossz tenni munkájukat.
A bolgár fővárosban ked- földgáz áldásait. Tavaly és
den este befejezte munkáját idén I millió 600 ezer forina Kölcsönös Gazdasági Se- tot ruháztak be gáznyomáskülöngítség Tanácsa
végrehajtó szabályozó épületre,
bizottságának XXVII. ülé- böző gépészeti berendezésre
se, amelyen
kormánykül- és 3700 méter hosszú gázvedöttségek képviselték a tag- zeték lefektetésére.
országokat. A végrehajtó biMindez a községi
tanács
zottsági ülésről és a tanács
bizottság
huszadik ülésszakáról
ké- és a végrehajtó
dicséri.
Farkas
Tanácsülés a szegedi II.
kerületben
sőbbi időpontban adnak ki munkáját
István, a Járási tanács vb
Hivatalos közleményt
elnöke hozzászólásában elisA szegedi II. kerületi ta- leti tanács végrehajtó bizottmeréssel szólt a végrehajtő
nács
ez évi s e © b e n a jelen- sága és a kerület népfrontbizottság
községfejlesztési
legi
választási
ciklus utolsó bizottsága elismerő oklevelét.
munkájáról. Követendő pélülésére
került
sor
tegnap a A legjobb népfront-aktivisdaként említette az
üllési
József
Attila
sugárúti
Postás tákat munkájukért ajándékállandó bizottságoknak
azt
könyvekkel jutalmazták meg.
Művelődési
Otthonban.
Szőévente
A Szovjetunióban földkö- a módszerét, hogy
Ezután
elfogadták a tarüli pályára bocsátották a egy-két alkalommal e © ü t - lősi Sándor tanácstagnak, az
tes ülésen hangolják
össze ülés elnökének megnyitó sza- nácsülés napirendjét és megKozmosz—135 műholdat
Az 1962-es szovjet űrkuta- véleményeiket és tennivalói- vai után Hofgesang Péter, a tár©alták az azon szereplő
tási program keretében fel- kat. Ács Zoltán, a járási ta- Hazafias Népfront
Szeged jelentéseket Elsőként Koncz
a vb elnökhebocsátott szputnyik
adatai: nács vb művelődésü©i osz- városi bizottságának titkára Mihálynak,
keringési idő — 93.5 perc, tályának vezetője a tanács- üdvözölte a kerületi tanács lyettesének a lejárt határmaximális földtávolság (apo- tagok közéleti tevékenységét tagjait. A népfront városi el- idejű határozatok végrehajnégy
geum) — 662 km, minimális emelte ki. Az utóbbi
tásáról, a vb és a szakigazföldtávolság (perigeum)
— év alatt 129 javaslatot tettek nöksége nevében megköszön- gatási szervek fontosabb inte
és
méltatta
n
é
©
é
v
i
mun259 km, a pályasíknak az a tanácstagok, ezeknek több
tézkedéseiről szóló beszámovalamennyi lóját hagyta jóvá a tanácselfogadták
és kájukat, majd
egyenlítővel bezárt
hajlás- mint felét
tanácstagnak átadta a kerü- ülés, majd alaposan megvihasznosították.
szöge — 48,5 fok. (MTI)
tatta Pásztor Albertnek,
a
művelődésügyi
állandó bizottság elnökének az állandó
bizottság és albizottságai tevékenységéről és az általános
iskolai és a felnőtt
oktatás
helyzetéről készített előterjesztését. A vitában az előző
hetek tanácstagi beszámolóiJelentős ENSZ-határozatok
születtek
nak tapasztalatai alapján felAx ENSZ székhelyén ország — köztük az E©esült nia, Mali, Mongólia, Tanzá- szólalt Iglói Ferenc, Laczkó
kladott közlemény sze- Államok és Belgium — a ha- nia és Jugoszlávia — határo- Istvánné, dr. Hammer Fidél,
rint a genfi leszerelési tárokat ellen szavazott.
zati javaslatot terjesztett elő Solymosi Lajos, özv. Fodor
Soós Károlyné taértekezlet amerikai és
Kilencvenhat
szavazattal, a Koreai Népi Demokratikus Béláné,
Jószovjet társelnöke meg- 3 tartózkodás mellet a köz- Köztársaság és
Dél-Korea nácstag és dr. Kerepesi
egyezett abban, h o © az gyűlés elfogadta azt a hatá- képviselőinek a meghívására, zsef vb-titkár. A felszólaláértekezlet február 21-én rozati javaslatot, amely fel- amikor a koreai kérdést tár- sokra Pásztor Albert, illetve
"tá"*
hívja Angliát, adjon függet- gyalják. Az Egyesült Alia- Toldi István, a kerület oktafolytatja munkáját.
vezető
lenséget Adennek és a szom- mok. Bolívia. Kolumbia. Ma- tási intézményeinek
PORTUGÁLIA
A
szédos
protektorátusoknak, daeaszkár, Thaiföld, Togo, a igazgatója adott választ.
Anglia a javaslat
mellett Fülöp-Szigetek és J a p á n k é p - tanács az előterjesztést elMEGBELYEGZESE
viselői
csuoán
Dél-Korea fogadta.
szavazott.
Az ENSZ közgyűlése hétmeghívását javasolták.
A Hazafias Népfront kerüfői ülésén 70 szavazattal, 13 A BEAVATKOZÁS
Fedorenko, a Szovjetunió
ellenében, 22 tartózkodással
képviselője hangoztatta, a leti elnöksége megvizsgálta
határozatot fogadott el, amely. MEGENGEDHETETLEN
Szovjetunió mindkét Korea a kerületi tanács és tanácsPortugália ©armati
politia ' küz©űlés politikai bi- képviselőinek
részvételét szervek 1966. évi munkaterkáját az emberiség ellen el- z o ttsága befejezte az államok szükségesnek tartja a bizott- vének végrehajtását, és értékövetett bűntettként bélyegzi belügyeibe történő beavatko- ság munkájában,
kelte a z t Az erről szóló jemeg és minden államot fel- z á s megengedhetetlenségéről,
A köz©űlés ügyviteli és lentést Bézi Ferenc, a kerüszólít arra, hogy
szakítsa a z államok függetlenségének költségvetési bizottsága hétmeg diplomáciai és kereske- és szuverenitásának védelmé- fői ülésén 39 szavazattal, 11 leti népfrontbiaotteág titkára
delmi kapcsolatait Portugá- r öi s z ( jió nyilatkozat kérdésé- ellenében, 24 tartózkodással terjesztette elő. A tanács a
liával és szüntessen
meg n e k vitáját. N e © v e n k é t kül- 14 millió dollárt szavazott jelentést elfogadta.
minden katonai és pénzügyi döttség támogatta az el nem meg az ENSZ palesztinai
Végül interpellációkra, besegélyt Portugália számára, kötelezett országok módosi- haderőinek 1967-es fenntarjelentésekre került sor. KözA határozat ellen szavazott fásaival előterjesztett szovjet fásához.
többek között az Egyesült javaslatot, amelyet 99 szava- \7J APARTHEID-POLITIKA érdekű kérdésekben felszóÁllamok.
Nagy-Britannia. 7 a ttal, Anglia és Málta tar— , . ,„.
lalt Solymosi Lajos,
Vígh
Ausztrália, Kanada, Portu- fózkodása mellett fogadtak el. FELSZÁMOLÁS ARA
István, Hcgyesi Gergely, Bógália és a Dél-afrikai KözA közgyűlés különleges po- zsó Antal, Nagy László, Mótársaság.
A KOREAI KfcROES
litikai bizottsága 87 szavaezó Istvánné, Tornán MihályA politikai bizottság hétfő zattal, Portugália ellensza- né, Lengyel András,
FUGGETLEXSEGET
Szabó
esti ülésén megkezdte a ko- vazata mellett és 12 tartózADEKNAK
reai kérdés vitáját. Napiren- kodással határozatot
foga- Mihály és dr. Nemes ÁrpádA közgyűlés felhívja Ang- den a Szovjetunió és 13 más dott el, amely
gazdasági né tanácstag. Koncz Mihály
liát, hogy a Fidzsi-szigeteken állam javaslata szerepelt. Tíz szankciókat javasol a Dél- vb elnökhelyettes válaszadátartson általános választáso- ország — Bulgária, Magyar- afrikai Köztársaság ellen, az sa után ért véget a tanácskat az egy ember — egy ország, Guinea, Kambodzsa, ottani apartheid-politika fel- ülés.
szavazat" elve alapján. Hat Brazzaville-Kongó, Mauritá- számolására.

Példás községfejlesztés Üllésen

Szerda, 1966. december 14.

A címzett: Vietnam

A KISZ Központi Bizottság felhívására fiatalok ezrei
jelentkeztek, hogy munkával,
pénzzel, anyagi és erkölcsi
támogatással járuljanak hozzá a vietnami nép szabadságharcához.
Hamarosan több mint 10
millió forint gyűlt össze és
az ebből vásárolt élelmiszerek és technikai felszerelések, a m a © a r ifjúság együttérzésének ajándékai útrakeltek a távoli szocialista országba.
Az őszinte segítő szándékú
áradatból nem hiányoztak

néphadseregünk KISZ ffctá
táljai sem. A legutóbbi küldeményben az ő forintjaikj
ajándékaik is ott voltak.
Műszaki katonák hatalmai
darukkal emelték vagonokra
az áramfejlesztő aggregátorokat, csónak-testeket és moJ
torjaikat. A zárt vasúti kocsikat műszaki segédeszközökkel és konzervekkel raktála
meg.
. A jelenlévő vietnami dipJ
lomaták őszinte hálával kö^
szönték meg a szállítmány
hosszú utazását előkészítők
lelkiismeretes tevékenységét

Véget ért a KGST
végrehajtó
bizottságénak ülése

Elismerő oklevelet
kaplak a tanácstagok

Kozmosz—135

A Vietnamba készülő hosszú vagonsor részlete

Februárbein ismét összeül
m leszerelési értekezlet

(Tóth László felvételei

Áramfejlesztő aggregátorok biztosítják majd a rádiótok**
torok és tábori lámpák fényét

