
Világkonferenciát 
iiívoak össze a vieloami nép 

támogatására 
A Béke-világianács küldöttségének 

budapesti saitótájékoztatója 
A Béke-világtanács ha- — Meggyőződésűnk — 

zánkban tartózkodó kül- folytatta Romesh Chandra 
riöttséee kedden a Gellért , hogy csak a beke yala-
szállóban sajtókonferencián mennyi hívének összefogá-szaiiODan ^ J . l e m é n y é t a z sával Mithatjuk meg Vt-

VILAG PROLETARJAI. EGYESÜLJETEKI 

fejtette ki 
Egyesült Államok vietnami 
agressziójának legutóbbi 
fejleményeiről és ismertet-
te a százmilliókat tömörito 
béke-világmozgalom jövő 
évi programját Dr. Sík 
Endrének, az Országos Bé-
ketanács elnökének meg 

etnamban az agresszorokat. 
Ezt Ismerték fel annak a 
nyolc különböző nemzetkö-
zi békeszervezetnek a veze-
tői is, amelynek részvételé-
vel a múlt évben, Stock-
holmban kidolgozták az 
Egyesült Államok vietnami 

nyitója után Romesh Chand- agressziója elleni tiltakozás 
a Béke-világtanács fő- világmeretu programjai, s ra, _ 

titkára, a delegáció vezető-
je emelkedett szólásra: 

— Küldetésben jöttünk 
Budapestre — hangsúlyoz-
ta elöljáróban. — Látoga-
tást tettünk a Dél-vietnami 
Nemzeti Felszabadítás! 
Front budapesti állandó 
képviseleténél. Tolmácsol-
tuk a Béke-világtanács üd-
vözletét, jókívánságait és 
átnyújtottuk Dinh Ba Thi 
úrnak, a képviselet vezető-
jének a Béke-világtanács 
nyilatkozatát Ez a Dél-vi-
etnami Nemzeti Felszabadí-
tást Front megalakulásá-
nak^ 6. évfordulója alkalmá-
ból köszönti Dél-Vietnam 
népét amely bátorságával 
és hősiességével új dicső-
séges fejezetet írt az embe-
riség szabadságharcainak 
hőskölteményébe. 

s 
ennek jegyében született 
meg az elhatározás, hogy 
1967. nyarán világkonferen-
ciát hívnak össze a szabad-
ságáért és függetlenségéért 
harcoló hős vietnami nép 
támogatására. 

Romesh Chandra beszá-
molt arról, hogy a vietna-
mi kérdésen kívül az új év-
ben is megkülönböztetett 
figyelmet fordít a Béke-vi-
lágtanács Európa biztonsá-
gának erősítésére. Arra tö-
rekszik, hogy egyesítse az© 
kat az erőket, amelyek ag-
godalommal látják: több 
mint húsz évvel a második 
világháború befejezése után 
is fenyeget a nácizmus új-
jáéledésének veszélye, a 
revansvágy, a militarizmus, 
Európa békéje, biztonsága 
elválaszthatatlan a világ bé-
kéjétől, biztonságától. Ezért 

A nyilatkozat egyebek kö- sürgetik, hogy békés úton 
zött rámutat 

— A Béke-világtanács a 
Dél-vietnami Nemzeti Fel-
szabadítási Front megalakí-
tásának évfordulója alkal-
mából újabb szolidaritási 
demonstrációkra szólította 
a népeket. Felhívta a béke-
szerető embermilliókat, hogy 
gyűléseken, tüntetéseken és 
más megmozdulásokon fog-
laljanak állást a Dél-viet-
nami Nemzeti Felszabadítá-
st Front és a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság ja-
vaslatai mellett, .mert egye-
dül ezek nyújtanak lehető-
séget a vietnami konfliktus 
igazságos rendezésére. A vi-
lágméretű akciók résztvevői 
a legkülönbözőbb földrésze-
ken minden eddiginél nyo-
matékosabban követelik a 
Vietnami Demokratikus 
Köztársasig bombázásának 
megszüntetését, az 1954-es 
genfi egyezmény végrehaj-
tását, a Dél-Vietnamban ál-
lomásozó amerikai és más 
imperialista csapatok kivo-
nását. Tiltakoznak a nem-
zetközi jog, a Vietnami D© 
mokratikus Köztársaság szu-
verénitásának durva megsér-
tése ellen és felemelik sza-
vukat a vietnami nép ön-
rendelkezési jogának, sza-
badságának, függetlenségé-
inek tiszteletben tartása mel-
lett. ' 

Romesh Chandra a to-
vábbiakban elismeréssel 
szólott a magyar nép tettek-
ben is kifejezhető szolidari-
tásáról, amely a Dél-viet-
nami Nemzeti Felszabadítá-
sl Front megalakulásának 
évfordulója alkalmából 
újabb milliókkal, iskolák, 
kórházak helyreállításával, 
gyógyszer- és orvosiműszer-
segéllyel enyhíti az Egye-
sült Államok vietnami ag-
ressziója okozta kórokat, a 
hős vietnami nép megpró-
báltatásait 

Romesh Chandra a Béke-
világtanács 1967. évi prog-
ramjáról szólva elmondta, 
hogy a különböző békemoz-
galmak résztvevői, munká-
sai az új esztendőben is 
minden erejüket latbave-
tik a vietnami nép igazsá-
gos ügyének győzelméért. 
Megszólaltatják a világ job-
bik felének hangját, meg-
bélyegzik az Egyesült Álla-
mok és más imperialista ha-
talmak agressziós politiká-
ját Elítélik mindazokat, 
így a Német Szövetségi 
Köztársaság vezetőit is, akik 
anyagi hozzájárulás formá-
jában vagy egyéb úton-mó-
don támogatják az Egye-
sült Államok vietnami rab-
lóháborúját 

rendezzék a vitás kérdése-
ket, hidalják át az ellenté-
teket. Szó van arról is, 
hogy jövőre ugyancsak nem-
zetközi konferencián foglal-
koznak majd a tennivalók-
kal. 

A Béke-vllágtanáes ezen-
kívül azt tervezi, hogy az 
új esztendőben nemzetközi 
és egyéb tanácskozások fó-
rumán foglalkozik majd 
Afrika, az arab országok, 
Latin-Amerika problémái-
val, a dél-afrikai ét rhode-
siai helyzettel, az afrikai 
portugál gyarmatokkal és 
egyéb kérdésekkel 

A sajtóértekezleten el-
hangzott kérdésekre vála-
szolva Sz. Molodzov, a Bé-
k©világtanács titkára beszá-
molt arról, hogy a szovjet 
emberek segítőkészsége — 
különböző formában — ed-
dig több mint ötmillió ru-
bellel tetézte meg azt a tá-
mogatást, amelyet a Szov-
jetunió adott a vletnam-
népnek. 

René Regnon, a Frangia 
Béketanács titkára a fran-
cia békeharcosok tevékeny-
ségéről tájékoztatta az új-
ságírókat 

A sajtóértekezletet dr. 
Sík Endre zárta be. (MTI) 
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Növelik 
a tanács vállalatainak 
építőipari termelését 
Számos döntést hozott a Szeged városi tanács 

végrehajtó bizottsága 
A szegedi megyei jogú het a létszámot olyan mér- egyeztetése során kevesebb 

városi tanács végrehajtó bi- tőkben növelni, mint ahogy munkát vállalt A felújításra 
zottsága tegnap, kedden ülést azt a lakosság optimális el- szánt előirányzatot a kor-
tartott Először elfogadta a látása megkövetelné. mány megnövelte, hogy ab-
két vb-ülés között hozott In- A költségvetés biztosítja ból elvégezhessék a szabad-
tézkedések és a határozatok jövőre az orvostudományi téri játékokkal kapcsolatos 
végrehajtásáról szóló beszá- egyetem kollégiumának b© építkezéseket 
mólót, majd dr. Biczó fejezését, az építőipari vál- Miután a végrehajtó bizott-
Györgynek, a végrehajtó bi- lalat kőfaragó üzemének át- ság megtárgyalta és elfogad-
zottság elnökének előterjesz- telepítését, továbbá lehetősé- ta a jóváhagyott költségve-
tésében megtárgyalta a kor- get ad arra, hogy a közé© tést, kitűzte a vb első n© 

fokú oktatási intézmények gyedévas munkaprogramját, 
műhelyeit az eddiginél joh- Végezetül a végrehajtó bi-
ban elláthassák különböző zottság foglalkozott néhány 
felszerelésekkel. A laikásépí- szakközépiskola szakmai jel-
tésre felhasználható beruhá- legének megváltoztatásával, 
zási összeget korlátozta né- valamint a szövetkezet.fej-

mány által jóváhagyott jövő 
évi tervet. A város jövő évi 
tervében csökkentették a jó-
váhagyott mutatók számát. A 
tanács részére biztosított na-
gyobb lehetőség a gazdasági 
irányítás reformjával ka© miképp, hogy a megyei épi- lesztési alap jövő évi felhasz-
csolatban születő változá-
sokkal függ össze, s egyúttal 
módot ad arra is, hogy a 
végrehajtó bizottság szintén 
olyan lehetőségeket biztosít-
son a tanács szakigazgatási 
szerveinek, vállalatainak és 
intézményeinek, melyek se-
gítségével a vezetők nagyobb 
önállósággal dolgozhatnak. 
Ennek megfelelően csökken-
tik a tanács és a vb által 
jóváhagyott tervmutatók kö-
rét 

A tanácshoz tartozó szer-
veknek jövőre sokkal maga-
sabb 6zintű feladatokat kell 
végrehajtaniuk, mint a k© 
rábbi években. A gazdasági 
Irányító és szervező munká-
ban figyelembe kell venniük, 
hogy a termelés, a termelé-
kenység emelése, a termelési 
költségek csökkentése, az ál-
lóeszközök kihasználása, az 
export növelése és a műszaki 
fejlesztést szolgáló eszközök 
felhasználása, valamint a 
készletgazdálkodás tekinteté-
ben még jelentős tartalékok 
vannak. 

Az állóeszköz-fejlesztési 
terv megvalósítása érdeké-
ben. a kapacitás egy részé-
nek biztosítására. 1966-hoz 
viszonyítva jelentősen növel! 
a tanács vállalatainak házi-
lagos építőipari termelését. 
A termelővállalatoknak 1967-
ben a korábbinál sokkal na-
gyobb termelékenységű mun-
kát kell nyújtaniuk, a szol-
gáltató vállalatoknál sem le-

tővállalat a terv utólagos nálási tervezetével. 
i 

Hódmezővásárhelyen 
tanácskozol! a Csonjrád 

megyei tanács vb 
Hódmezővásárhelyen ülé-

sezett tegnap délelőtt a m© 
gyei tanács végrehajtó bi-
zottsága Török Lászlónak, a 
vb elnökének vezetésével. Az 
ülésen részt vett Törköly F© 
renc, a vásárhelyi városi 
pártbizottság első titkára és 
a városi tanács végrehajtó 
bizottsága is, és megvitatták 

a vásárhelyi városi tanács vb 
1964—65 évi tevékenységét, 
melyet Sajti Imre, a vb elnö-
ke terjesztett elő. ... 

Ezt követően a megyei vég-
rehajtó bizottság elfogadta 
Csongrád megye jövő évi 
termelési, fejlesztési, beruhá-
zási. községfejlesztési és fel-
újítási tervét. 

Koszigin 
Knkarában 

Alekszej Koszigin, a Szov-
jetunió Minisztertanácsának 
elnöke a török kormány 
meghívására tegnap Anka-
rába érkezett. 

Ütjára elkísérte Vlagyimir 
Scserbickij, ez ukrán minisz-
tertanács elnöke, Maszirohan 
Bejszebajev kazahsztáni mi-
niszterelnök, Vaszilij Kuz-
nyecov, a külügyminiszter 
első helyettese és Ivan Arhi-
pov, a külföldi gazctasságl 
kapcsolatok állami bizottsá-
gának első elnökhelyettes*; 

A téli fehérbe öltözött ana-
tóliai főváros sarlóé-kalapá-
csos szovjet és csillagos-fél-
holdas török zászlókkal fel-
lobogózva várta Koszigint A 
kedd reggeli újságok meleg 
szavakkal méltatják a lát© 
gatás jelentőségét. A Cum-
huriyet „Komoly s mérték-
tartó államférfi" címmel K© 
szigin életrajzát ismerteti. 

A szovjet küldöttség IL— 
I8-as repülőgépét a török 
légierő vadászgépei kisért ák 
a határtól Ankaráig. 

Az ünnepélyesen feldíszí-
tett repülőtéren Szulejma® 
Demirel miniszterelnök v© 
zetésével a török kormány 
tagjai és más hivatalos sz© 
mélyiségek. diplomaták, kö© 
ttik Szmirnov ankarai szov-
jet nagykövet, valamint a 
szovjet nagykövetség munka-
társai fogadták a vendég© 
ket. 

Koszi gin ellépett a dísz-
század sorfala előtt, a zer © 
kar a szovjet és a török 
himnuszt játszotta. 

Ezután Demirel miniszter: 
elnök üdvözlő beszéddel fo© 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

J ű n m s r a 
összehívják a KISZ 
VIL kongresszusát 
Kedden befejeződött a 

Kommunista Ifjúsági Szövet-
ség Központi Bizottságának 
kétnapos ülése. A tanácsko-
záson részt vett és felszólalt 
Cseterki Lajos, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-

elfogadta. Elhatározta, hogy 
1967. június 29—30-ára és 
július 1 -érc összehívja a KISZ 
VII. kongresszusát. 

A kongresszusra minden 
ezer KISZ-tag után választa-
nak egy szavazati jogú kül-

kára. Szatmári Nagy Imre, a döttet. A beszámoló-, a ve-
iiazafias Népfront Országos zetőség- és küldöttválasztó 
Tanácsának titkára és Erdei taggyűlések, illetve a kül-
Lászlóné. a Magyar Nők Or- dőt.tértekezletek sorozatát 
szagos Tanácsának elnöke. ánrilis 5-e és iúnius 10-e k© 

A hétfői ülésen Méhes La- zött borvnlítiák le. 
los. a KISZ Központi Bízott- A KTSZ Központi Bizott-
ságának első titkára számolt sága ugyancsak egyhangúlag 
he az MSZMP IX. kongresz- elfogadta a KISZ-alanszerve 
szusáról, összegezte a KISZ 
'dei tevékenységének tapasz-
talatait és ismertette az if-
júsági szövetség jövő évi leg-
fontosabb feladatait. 

Méhes Lajos ezután a Ma-
gvar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség VIT. kongresszusá-
nak összehívására terjesztett 
elő javaslatot. 

A KISZ Központi Bizott-
sága mind Méhes Latos b© 
számo'ó'áf, mind a beterjesz-
tett javaslatokat egyhangúlag 

zetokh.ez intézett levél terv© 
zetét is. 

A Központi Bizottság ked-
den Motoár Györgynek, a 
Köznonfj Bizottság titkárá-
nak előterjesztése alanián a 
mezőgazdaságban dolgozó if-
•V'sZrr helyzetének és a falusi 
KTBZ-szervezetek tevékeny-
ségópok megvitatásával fe-
jezte be munkáiát, s egyhan-
gúlag határozattal elfogadta 

Több résztvevő 
gondosabb előkészítés 

Tanácskozás a szegedi ipari kiállítás és vásár jövő évi terveiről 

A több éves szünet után 
idén újra megrendezett sz© 
gedi ipari kiállítás sikerrel 
zárta kapuit. A látogatók és 
a 70 kiállító véleménye meg-
egyezett abban, hogy ez az 

szerint jövőre nem augusz-
tusban, hanem július 15—23 
között rendezik a kiállítást 
és vásárt. Áprilisban már a 
területbeosztást is elvégzik. 

Mint Zombori János, avá-
ipari seregszemle, ha nem rosi tanács ipari osztályának 
is mérhető a nagy, országos 
kiállításokhoz, mégis fontos 
célokat szolgál. Bemutatja 
Szeged és Dél-Magyarország 
ipari fejlődését, alkalmat 
nyújt az üzemeknek a piac-
kutatásra, a vásárlók igé-
nyeinek felmérésére. 

Előkészületek — időben 

hanem több éves távlatra 
készítik, hiszen az már biz-
tos, hogy a kiállítás és vá-
sár a Szegedi Ünnepi Hetek 
keretében minden évben 
megnyitja kapuit. 

Az első szervezési ért© 
kezleten szó esett a fejlesz-vezetője elmondotta, az 

1967-es kiállítást a tavalyi- tés lehetőségeiről, a szakosí-
nál nagyobb érdeklődés el© tásról is. Van olyan elkép-
zi meg: 80—90 vállalat rész- zelés, hogy a szövetkezeti 
vételére számítanak. Nem- ipar már 1967-ben közös 
csak Csongrád és a közeli csarnokban állítja ki termé-
megyékből, hanem Buda- keit, ugyanígy az élelmi-
pestről és más városokból is szer- és vasipar is. 
egyre több nagy cég jelenti Az Országos Gumiipari 
be előzetesen részvételi Vállalat képviselője a ktil-
szándékát. Ott lesznek a ki- kereskedelmi cégek bevoná-
állításon a Kenderfonó- és sát indítványozta, ugyanis 
Szövőipari Vállalat, az Or-' Szeged az utóbbi években 
szagos Gumiipari Vállalat, a idegenforgalmi központtá 
Minőségi Cipőgyár, a Pa- vált, ezért a külkeresked© 

4 , . mutnyomóipari Vállalat, a lemben aktív szerepet vál-
városi bizottságának Székesfehérvári Villamossá- lalhat. 
osztálya és a megyei g}; Rádió- és Televíziógyár, 

a Szegedi Konzervgyár, a 
Hódmezővásárhelyi Majoli-
kagyár, a Szegedi Ruhagyár 
legújabb termékei. 

Az újrakezdés premierjé-
nek számító 1966-os kiállí-
tás tapasztalatait gondosan 
összegezték a rendezők és a 
résztvevők. Az MSZMP Sz© 
ged 
ipari 
jogú városi tanács ipari osz-
tálya ennek figyelembevét© 
lével készítette el és tegnap 
értekezleten ismertette az 
1967. évi szegedi ipari kiál-
lítás és vásár programját, 
előzetes terveit. Az első 
szervezési tanácskozáson 
megjelent Balog István, az 
MSZMP Szeged városi párt-
végrehaj tóblzottsácának tag-
ja, a pártbizottság osztály-
vezetője, Árval József, a 
megyei jogú városi tanács 
vb elnökhelyettese js. 

Ahogy ezt már a Dél-Ma-
gvarország ismertette — a 
kiállítás előkészületei idő-
ben megkezdődtek. A válla-
latok. üzemek, szövetkezetek 
és kereskedelmi szervek 
megkapták az új vásársza-

Vásárolni is lehet... 
A dél-magyarországi ipar 

seregszemléjének jellege is 
megváltozott, A következők-
ben már mint kiállítás és 
vásár jelentkezik. Ez a meg-
határozás azt mutatja, hogy 
szerepe milyen irányban b© 

az ezzel kapcsolatos irányéi- bályokat. Megállapították a 
veket. (MTI) I pontos határidőket is. Ezek 

Fejlesztés és szaknsíiás 
A nagyobb arányú rész-

vétel nagyobb elhelyezési 
gondok elé állítja a kiállí- vül. A közönség többször ki-
tás rendezőit. Viszont nem fejezte igényét, hogy a b© 
lesznek kihasználatlan, üres mutatott új iparcikkeket a 
térségek a Horváth Mihály kiállításon megvásárolhassa, 
utcában, az Építőipari Tech- Jövőre ennek sem lesz aka-
nikum udvarán, s mindez az dálya, például a konzerv-
általános színvonalat emeli, gyár, a Kenderfonó- és Sz© 
Valószínű, hogy a Képcsar- vőipari Vállalat tervezi a 
nok háromszintes épülete is helyszíni árusítást. De ugyan-
a résztvevők rendelkezésére így sor kerülhet a vállalatok 
áll majd. kár, hogy a Ka- közötti üzletkötésekre is. Ér-
maraszínház épülete előre- dekes a textil- és ruhaipar 
láthatólag nem lesz kiállí- terve: legújabb termékeikből 
tási terület. A rendezési ter- áru- és divatbemutatókat 
veket nem egy alkalomra, rendeznek majd. 


