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Hatalmas energiaimport a Szovjetunióié! 
Hazánk energiaszükséglete még inkább szovjet segítség- olymértékben, hogy 1970-

— 7000 kalóriás kőszénben re építünk az alapenergia- ben már meghaladja a 6 
számítva 1970-re várható- hordozók és az átalakított millió tonna kőszén-egyenér-
lag eléri a 30—31 millió Ion- energia behozatala terén téket. 
nát. Ebből saját forrásaink- egyaránt. Ugyancsak a Szovjetunió 
ra támaszkodva előrelátha- A Szovjetunióból az idén szállítja jelenleg és a jövő-
tólag csak 20—21 millió mintegy 4 millió tonna kő- ben is a külföldről behozott 
tonnát tudunk majd előállí- szénnel egyenértékű 2,8 mii- villamos energia oroszlánré-
tani, a többit külföldről kell lió tonna kőolajat kapunk, szé t 1970-ben annyi szovjet 
megszereznünk. A Szovjetunióból érkező kő- villamos energiát kapunk 

Legnagyobb szállítónk eb- olaj és kőolajtermékek amennyit körülbelül 1.5 mii-
ben a tekintetben ma is a mennyisége ugyanis évről lió tonna 7 ezer kalóriás kö-
Szovjetunió, s a jövőben évre növekszik, mégpedig szénből állithatnánk elő. A pusztaszeri nagygyűlésen . . . Zsúfolt a művelődési ház nagyterme 
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Kádár János elvtárs 
a Szovjetunióba utazott 

A Szovjetunió Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának meghívására pén-
teken néhánynapos nem hivatalos baráti 
látogatásra a Szovjetunióba utazott Ká-
dár János, a Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának első titkára, 
Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi Bizottság tit-
kára, valamint Erdélyi Károly, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, külügymi-
niszterhelyettes. 

Búcsúztatásukra a Nyugati pályaudva-
ron megjelent Kállai Gyula, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsá-
gának tagja, a forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnöke, Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, Péter János, 
az MSZMP Központi Bizottságának tag-
ja, külügyminiszter, iBenkei András, az 
MSZMP Központi Bizottságának tagja, 
belügyminiszter, dr. Csanádi György, köz-
lekedés- és postaügyi miniszter, valamint 
Gyenes András, az MSZMP Központi Bi-
zottsága külügyi osztályának helyettes 
vezetője. Jelen volt F. J. Tyitov, a Szov-
jetunió magyarországi nagykövete. (MTI) 

Komócsin Zoltán 
és Győri Imre 

elvtársak 
a SZefted] ÓS a lŐráSi K u r u c z Dávidnc fonónő és Fábián Béla 'műszakvezető 

3 ' átnyújtja a brigádnaplót Komócsin Zoltánnak 

választók körében választási nasyiyíílés 

a kenderfonóban és Pusztaszeren 
Koszigin fogadta 

Apró Antall 
Koszigin szovjet ko-mány- unió és Magyarország gaz-

fő pénteken a Kermlbcn fo- dasági együttműködése to-
gadta Apró Antalt, a ma- vábbi fejlesztésének kérdé-
gyar forradalmi munkás- seit. 
paraszt kormány elnökhe- Koszigin pénteken a 
lyettesét és Hetényi Ist- Kremlben ugyancsak fogad-
vánt, az Országos Tervhi- ta Vaclav Dávid csehszlo-
vatal elnökhelyettesét vák külügyminisztert és 

A baráti megbeszélés so- megbeszélést folytatott ve-
rán megvitatták a Szovjet- le. 

A VDK Béketanácsának 
küldöttsége hazánkban 

Pénteken délben Buda- Ferihegyi repülőtéren Se-
restre érkezett a Vietnami bestyén Nándorné, az Orszá-
Demokratikus Köztársaság Réketanács titkára és 
békemozgalmának küldött- g o s tíeKetanacs m K a r a e s 

sége, amely az Országos Szatmari Nagy Imre, a Ha-
Béketanács meghívására két zafias Népfront Országos 
hetet tölt hazánkban és a Tanácsának titkára fogadta, 
magyar békemozgalom mun- Fogadtatásukra megjelent 
kaját tanulmányozza. Hoang Luong, a Vietnami 

A küldöttséget, amelyet Demokratikus Köztársaság 
Hoang Bac, a VDK Béke- budapesti nagykövete is. 
tanácsának tagja vezet, a (MTI) 

A szakközépiskolákról 
tárgyalt 

az Oktatási Tanács 
Az Országos Oktatási Ta- rendi pontként tudomásul 

nács — Ilku Pál művelődés- vette a megyei oktatási ta-
ügyi miniszter elnökletével nácsok munkájáról készített 
— pénteken ülést tartott. El- beszámolót, eddig tartott 
ső napirendi pontként meg- üléseiken a megyei iskola-
hallgatta a szakközépisko- hálózat fejlesztésével, a 
lai tantervi munkálatokról műszaki-gyakorlati oktatás-
készült jelentést, megvitat- sal, a szakmunkásképzéssel 
ta a szakközépiskolák fajtá- foglalkoztak, megvitatták a 
it meghatározó szakosítási szabad vagy felszabaduló 
jegyzéket. A tantervek ki- tantermeknek, a pedagógu-
dolgozása az 1966 áprilisa- sok szabad vagy felszaba-
ban meghatározott ütem- duló munkaidejének közös 
nek megfelelően halad. Ily felhasználását szabályozó 
módon a tantervek 1967. miniszteri rendetet végre-
augusztus 31-re elkészülhet- hajtását. Megállapítható: az 
nek. A szakosítási jegyzék oktatási tanácsok tervsze-
vitája alapján e fontos do- rű és hatékony müködteté-
kumentum április közepére a s ük esetén jól elősegítik a 
központi és a megyei ter- m e g v é k b e n a , e e v s é a e s o k . 
vező szervek rendelkezésé- m g y e K D e n 0 2 e g y s e g e s 0 K 

re bocsátható. tataspolitika kialakításai es 
A tanács második napi- gyakorlatát. (MTI) 

Fehér Lajos 
Orosházán, 

Cseterki Lajos 
Miskolcon 

Pénteken Orosházán vá-
lasztási nagygyűlést rende-
zett a Hazafias Népfront 
Békés megyei és orosházi 
városi bizottsága. Ebből az 
alkalomból az orosházi 
üveggyár művelődési termét 
zsúfolásig megtöltötték az 
üzemi, termelőszövetkezeti 
és értelmiségi dolgozók. Az 
elnökségben helyet foglalt 
Fehér Lajos, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a kormány elnökhelyet-
tese, Darvas József Kos-
suth-díjas író, a Magyar 
Írók Szövetségének elnöke. 

A választási nagygyűlés 
résztvevőit Násztor Sándor 
köszöntötte. Ezután Fehér 
Lajos, az MSZMP Politi-
kai Bizottságának tagja, a 
kormány elnökhelyettese 
emelkedett szólásra. A nagy-
gyűlésen beszédet mondott 
Darvas József Kossuth-díjas 
író, a Magyar Írók Szövet-
ségének elnöke is. 

Miskolcon is választási 
nagygyűlést rendezett a Ha-
zafias Népfront városi bi-
zottsága pénteken. Zsúfolá-
sig megtelt a diósgyőri 100-
as iparitanuló-intézet nagy-
terme. A gyűlésen megje-
lentek a Lenin Kohászati 
Művek, a Diósgyőri Gép-
gyár, a miskolci üzemek, 
vállalatok és intézmények 
dolgozói. Szuchy Róbert, a 
Hazafias Népfront miskolci 
városi bizottságának titkára 
mondott megnyitót, majd 
Cseterki Lajos, Miskolc 
egyik képviselőjelöltje tar-
tott beszédet. 

Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Központi Bizott-
ság titkára, Csongrád megye 
4. országgyűlési választókerü-
letének képviselőjelöltje teg-
nap, pénteken Szegeden és 
a szegedi járásban a válasz-
tópolgárok körében tartózko-
dott. Délelőtt Győri Imrének, 
az MSZMP Központi Bizott-
sága tagjának a Csongrád 
megyei pártbizottság első tit-
kárának, megyei képviselő-
jelöltnek és Perjési László-
nak, az MSZMP Szeged váro-
si bizottsága első titkárának 
társaságában a Szegedi Ken-
derfanógyárat kereste fel. 
Komócsin Zoltánt ós a társa-
ságában levő személyeket az 
üzemben Tóth László, a Ken-
derfonó- és Szövőipari Vál-
lalat vezérigazgatója, Kar-
dos János, a kenderfonőgyár 
igazgatója, Gyulai Zoltán, a 
kenderfonógyári pártszerve-
zet csúcsvezetőségének titká-
ra, továbbá a gyár dolgozói-
nak több más képviselője fo-
gadta. 

A kenderfonógyár munká-
járól és életéről Gyulai Zol-
tán és Kardos János adott is-
mertetést A kenderfonógyár-
ban 2300 ember dolgozik. Az 
elmúlt évben megvalósult a 
gyár rekonstrukciója, s a 
korszerűsítés tovább tart. A 
munkásmozgalmi és forra-
dalmi hagyományokban gaz-
dag üzem termelése az idén 
tovább nő. 

Komócsin Zoltán Győri 
Imrének, Perjési Lászlónak 
és a gyár vezetőinek társa-
ságában megtekintette az 
üzemrészeket. Itt a kedves és 
közvetlen jelenetek egész so-
ra játszódott le. Az új fonó-
csarnokban — miután Med-
gyesi Mihály üzemrészvezető 
és Gora Mklósné, a fonoda 
párt-alapszervezetének titká-
ra köszöntötte Komócsin Zol-

tánt — Koszta Piroska, az 
Ezüstfonal szocialista brigád 
vezetője lépett a szeretettel 
fogadott vendégekhez. Bri-
gádja ós dolgozótársai nevé-
ben köszöntötte Komócsin 
Zoltánt Szót váltottak egy-
mással, majd a brigád nap-
lójába Komócsin Zoltán eze-
ket írta: „További sok sikert 
kívánok a brigád minden 

tagjának." 

A gardella üzemrészben, 
ahol ugyancsak korszerű gé-
pek dolgoznak, s az egész 
munkaterem fala csempézett, 
Kurucz Dávidné fonónő, a 
Lendület szocialista brigád 
vezetője piros szegfűvel ked-
veskedett Komócsin Zoltán-
nak. Kapás Sándor főműve-
zető és Fábián Béla műszak-
vezető ismertette ezután az 
üzemrészben folyó munkát. 
Komócsin Zoltán a Lendület 
szocialista brigád naplójába 
is köszöntő sorokat írt. Ezt 
követően a műszaki brigád 
díszes albumába a többi kö-
zött ezeket írta: „A szakmai 
fontosságon túl politikai je-
lentőségű, hogy a műsza-
kiak is brigádot alakítottak. 
Nagyon eredményes munkát 
kívánok a brigád tagjainak!" 

A nagy fonócsarnokban 
Ambrus Ferenc, a fonoda II. 
főművezetője és Szép József, 
a fonoda üzemvezetője kala-
uzolta a vendégeket. A ki-
szerelőben örödögh András 
üzemvezető nyújtott tájékoz-
tatást. Patyik Sándorné, aki 
28 éve dolgozik a gyárban 
és az Üj Élet szocialista bri-
gád vezetője, szintén be-
szélgetett Komócsin Zol-
tánnal. A brigádnaplóba itt 
Komócsin Zoltán egyebek 
között a következőket je-
gyezte: „A szocialista brigá-

dok tagjaira büszke a párt, 
a kormány, a munkásosz-
tály, egész dolgozó népünk." 

A polírozóban Vörös Kons-
tantin, a gyár régi dolgozó-
ja, az üzemrész vezetője tré-
fásan jegyezte meg: „Itt 
gyaluljuk a spárgát . . 

Üdvözölte Komócsin Zol-
tán Terhes Andrásnét, a 
gvár dolgozóját, aki a IX. 
pártkongresszuson Szeged 
kommunistáinak egyik kül-
dötteként vett részt. 

A közvetlen légkörű üzem-
látogatás után, fél 3 órakor 
kezdődött a gyár művelő-
dési termében a választási 
nagygyűlés. Több mint fél-
ezren gyűltek össze, s ott 
voltak több szomszédos üzem 
dolgozóinak képviselői is. 
A gyűlés elnökségében fog-
lalt helyet Komócsin Zol-
tán, Győri Imre, Tóth Lász-
ló, Kardos János, Gyulai 
Zoltán, Sponner Jenő, a ken-
derfonógyár szakszervezeti 
bizottságának titkára, Olt-
ványi János brigádvezetó, 
Szegfű Istvánné, a gömbö-
lyítő dolgozója, továbbá Bó-
di László, Lacsán Mihályné 
és dr. Petri Gábor, Szeged 
képviselőjelöltjei, Kardos 
János megnyitó szavai után 
Győri Imre beszélt a válasz-
tókhoz, majd Komócsin Zol-
tán mondott nagy figyelem-
mel és nagy tapssal foga-
dott bes2édet. Vázolta a part 
és a kormány politikáját, 
ami a Hazafias Népfront 
programját is adja. Szólt 
a választások jelentőségéről, 
majd időszerű nemzetközi 
kérdésekről nyújtott beható 
tájékoztatást. 

A gyűlés végén újra taps-
ra verődtek a tenyerek. Ez 
jelképesen azt is mutatta: 
a dolgozók helyeslik a párt, 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Magyar—svájci 
légügyi egyezmény 

Werner Fuschss, Svájc ma-
gyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete 
és Rónai Rudolf közlékedés-
és postaügyi miniszterhe-
lyettes vezetésével svájci és 
magyar küldöttség tárgyalá-
sokat folytatott, s ennek 
eredményeként a küldöttsé-
gek vezetői parafálták a két 
ország közötti új légi egyez-
ményt. 


