
Ölést tartott az MSZMP 
Központi Bizottsága 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá-
ga április 12-én, szerdán ülést tartott Az ülés napirend-
jén szerepeltek: tájékoztató a nemzetközi kérdésekről; 
jelentés az országgyűlési képviselő- és tanácstagi válasz-
tásokról, valamint szervezeti és személyi kérdések. 

Komócsin Zoltán elvtárs, a Központi Bizottság titkára 
tájékoztatta az ülés résztvevőit az időszerű nemzetközi 
kérdésekről. 

A Központi Bizottság meghallgatta Biszku Béla elv-
társnak, a Központi Bizottság titkárának összefoglaló je-
lentését az országgyűlési képviselő- és tanácstag válasz-
tásokról. A Központi Bizottság mindkét beszámolót vita 
után egyhangúlag tudomásul vette. 

Kádár János elvtárs, a Központi Bizottság első tit-
kára ismertette a Politikai Bizottság szervezeti és szemé-
lyi vonatkozású javaslatait. A Központi Bizottság a ja-
vaslatokat egyhangúlag elfogadta. Ennek megfelelően: 

Cseterki Lajos elvtársat, a Központi Bizottság titká-
rit beosztásából felmentette és egyidejűleg javasolja meg-
választását állami munkakörbe. 

Orbán László elvtársat — állami megbízatása miatt — 
felmentette a Központi Bizottság osztályvezetői beosztá-
sából. 

Párdi Imre elvtársat felmentette a Központi Bizott-
ság osztályvezetői beosztásából és egyidejűleg javasolja 
megválasztását állami munkakörbe 

Aczél György elvtársat mcgiáiUL_.utta a Központi Bi-
zottság titkárának. 

Bálint József elvtársat kinevezte a Központi Bizott-
ság gazdaságpolitikai osztályának vezetőjévé és megvá-
lasztotta a Központi Bizottság gazdaságpolitikai bizottsága 
tagjává. 

Lakos Sándor elvtársat, a Társadalomtudományi In-
tézet igazgatóját megválasztotta a Központi Bizottság agi-
tációs- és propaganda bizottsága tagjának. 

A Központi Bizottság az országgyűlés megalakulása 
alkalmából állást foglalt az államirányítást érintő szerve-
zeti és személyi kérdésekben, elhatározta, hogy ennek 
megfelelő javaslatokat tesz a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa elnökségének. (MTI) 
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Az Elnöki Tanács 
ülése 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa szerdán délután 
ülést tartott A Miniszterta-
nács javaslatot tett az Elnöki 
Tanácsnak Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium 
szervezésére, hogy az eddig 
több főhatóság által ellátott 
feladatokat az új miniszté-
rium egy kézbe véve maga-
sabb színvonalon biztosítsa a 
mezőgazdaság, az élelmiszer-
ipar és az erdészet komplex 
fejlesztését, valamint a föl-
dek védelmével kapcsolatos 
állami érdekeket 

Az Elnöki Tanács törvény-
erejű rendeletet alkotott, 
amely intézkedik a Mezőgaz-
dasági és Élelmezésügyi Mi-
nisztérium szervezéséről, s 
ebben egyesíti a Földműve-
lésügyi Minisztérium, az 
Élelmezésügyi Minisztérium, 
az Országos Erdészeti Főigaz-
gatóság és az Állami Föld-
mérési és Térképészeti Hiva-
tal jogkörét és feladatait 

A törvényerejű rendelet 
Intézkedik az Építésügyi Mi-
nisztériumnak Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztéri-
ummá történő átszervezésé-
ről is. Ez a minisztérium — 
eddigi hatáskörének megtar-
tása mellett — a városfej-
lesztés jelenleg más minisz-

tériumok és hivatalok között 
megosztott ügyköreit egyesíti. 

A március 19-i választások 
eredményeként az egész or-
szágban — községektől a 
megyékig — megalakultak az 
államhatalom és az állam-
igazgatás helyi szervei, s e 
folyamat betetőzéseként az 
új országgyűlés április 14-i 
alakuló ülésén megválasztja 
az országgyűlés elnökségét, 
a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsát, valamint a Minisz-
tertanácsot. Ezt figyelembe 
véve, a kormány az Elnöki 
Tanácstól felmentését kérte. 
Az Elnöki Tanács a kor-
mányt — kérésének eleget 
téve — felmentette, egyben 
jelenlegi összetételében meg-
bízta az új kormány megvá-
lasztásáig az ügyek vitelével. 

K I N E V E Z E S 
A Minisztertanács Aczél 

Györgyöt, a művelődésügyi 
miniszter első helyettesét, 
akit az MSZMP Központi Bi-
zottsága titkárává vá-
lasztott meg, tisztségéből fel-
mentette, s dr. Orbán Lász-
lót a művelődésügyi minisz-
ter első helyettesévé kine-
vezte. (MTI) 

Ünnepi gyűlés a Kremlben 
Szerdán a moszkvai 

Kremlben, a Kongresszusi 
Palotában ünnepélyes gyűlé-
sen emlékeztek meg az űr-
hajózás napjáról: Jurij Ga-
garin, első űrrepülésének 
hatodik évfordulójáról. 

Az elnökségben Leonyid 
Brezsnyev, Alekszej Koszi-
gin, Nyikolaj Podgornij, va-
lamint a Kommunista Párt 

és a szovjet kormány más 
vezetői mellett helyet fog-
lalt Jurij Gagarin ezredes 
és a többi űrhajós. 

Az ünnepi gyűlésen 
Msztyiszlav Keldis, a Szov-
jet Tudományos Akadémia 
elnöke mondott beszédet. Az 
űrhajósok nevében Jurij Ga-
garin üdvözölte a moszkvai-
akat. 

Á IKSZ képviselőinek 
budapesti látogatása 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának meghívására Alb-
reht Román, a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetsége 
Központi Bizottsága Végre-
hajtó Bizottságának tagja és 
Luka Szoldics, a JKSZ KB 
külügyi osztályának helyet-
tes vezetője baráti látoga-
tást tettek hazánkban. 

A látogatás során a két 
testvérpártot kölcsönösen ér-
deklő nemzetközi kérdések-
ről eszmecserét folytattak 
Komócsin Zoltánnal, Nyers 
Rezsővel, az MSZMP Politi-

kai Bizottságának tagjaival, 
a Központi Bizottság titká-
raival és Púja Frigyessel, az 
MSZMP Központi Bizottsága 
tagjával, a külügyi osztály 
vezetőjével. 

A JKSZ képviselőit fogad-
ta Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára A jugoszláv vendégek 
látogatást tettek az Egyesült 
Izzóban. A megbeszéléseken 
részt vett Dusán Csalics, a 
Jugoszláv Szocialista Szövet-
ségi Köztársaság budapesti 
nagykövete. (MTI) 
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Hetvenötezer 
földművesszövetkezeti tag 

Szegeden tanácskozik a Csongrád megyei MÉSZÖV 
küldöttgyűlése 

Tegnap, szerdán kezdődött 
Szegeden, a megyei tanács-
háza nagytermében a Csong-
rád megyei MÉSZÖV V/7. 
küldöttgyűlése. A tanácsko-
zás elnökségében foglalt he-
lyet: Rózsa István, a Csong-
rád megyei pártbizottság tit-
kára, Katona Sándor, a Ha-
zafias Népfront megyei tit-
kára, Bartolák Mihály, a 
SZÖVOSZ elnökhelyettese, 
Kovács Imre, a megyei ta-
nács vb elnökhelyettese, a 
Csongrád megyei MÉSZÖV 
igazgatóságának tagja, dr. 
Paczuk István, a megyei ta-
nács vb elnökhelyettese, dr. 
Kókai József, a KPVDSZ me-
gyei bizottságának titkára, 
Hunyadkürti Lajos, a Csong-
rád megyei MÉSZÖV igazga-
tóságának elnöke. Horváth 
Sándor, a KISZÖV elnöke, 
Szakács Ferenc, a Csong-
rád megyei MÉSZÖV vá-
lasztmányának elnöke, dr. 
Árvái Lajos, a Csongrád 

megyei MÉSZÖV felügyelő 
bizottságának elnöke, Arany 
Kovács Jánosné, a csongrá-
di földművesszövetkezet kül-
dötte és Török Gyuláné, a 
deszki takarékszövetkezet el-
nöke. 

Szakács Ferenc megnyitó-
ja után Kovács Imre elnök-
letével folytatódott a tanács-
kozás. A Csongrád megyei 
MÉSZÖV választmányának a 
szövetkezeti szervek 1962— 
1966. évi tevékenységéről 
szóló és a küldötteknek elő-
re írásban kiadott beszámo-
lójához Hunyadkürti Lajos 
adott szóbeli kiegészítést 
• Az elfogadott napirendnek 
megfelelően a Csongrád me-
gyei MÉSZÖV felügyelő bi-
zottságának jelentését dr. Ár-
vái Lajos ismertette. Ezután 
kezdődött a vita a beszámo-
ló felett 

A küldöttgyűlés ma, csü-
törtökön folytatja munkáját 

A választmány beszámolója 
A Csongrád megyei MÉ-

SZÖV választmányának 
elemző beszámolójának beve-> 
zetője kiemelte, hogy Csong-
rád megye földművesszövet-
kezeti szervei, a földműves-
szövetkezeti mozgalom tar-
talmi és formai munkájának 
gazdagításához az MSZMP 
és a Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány politikája te-
remtett feltételeket; a jelen-
tős eredmények ennek alap-
ján születtek. A földműves-
szövetkezeti mozgalom 
Csongrád megye nagy és ál-
talános társadalmi, ipari, 

mezőgazdasági és kulturális 
fejlődéseként erősödött és 
erősödik. Ma a megyében 75 
ezer földművesszövetkezeti 
tag és 3 és fél ezer földmű-
vesszövetkezeti dolgozó van: 
Ezen túl a takarékszövetke-
zeteknek 25 ezer, a szakszö-
vetkezeteknek 5 ezer a tag-
létszámuk. 

Megállapítható, hogy a 
megyében a földművesszö-
vetkezeti szervek és dolgo-
zók — ha itt-ott voltak is és 
vannak is fogyatékosságok 
— általában eleget, tesznek 
feladataiknak. 

Növekvő kereskedelem 
Csongrád megye szántóte-

rületének 97 százalékán szo-
cialista nagyüzemi gazdálko-
dást folytatnak. Az új ter-
melési viszony, az általános 
fejlődés, az életkörülmények 
javulása következtében a fa-
lusi lakosság fogyasztási 
igényei is erősen közelítenek 
a városi lakosságéhoz. Ezt 
mutatják a földművesszövet-
kezetek alapvető működési 
területének, a bolti kiskeres-
kedelmi forgalomnak, vala-
mint a vendéglátóipari tevé-
kenységének adatai. Beszédes 

szám, hogy a földművesszö-
vetkezeti kereskedelem az 
elmúlt öt év alatt 5,2 milli-
árd forgalmat bonyolított le, 
ami a megelőző öt évhez vi-
szonyítva 70 százalékos nö-
vekedést jelent 

Szinte ugrásszerűen nőtt a 
tartós fogyasztási, háztartási 
cikkek forgalma. A falusi 
lakosság élelmiszerellátásá-
nak évek óta visszatérő 
problémája azonban a friss 
zöldség és gyümölcsellátás. 
Van előrelépés e tekintetben 

Megkezdődtek a KISZ 
VII. kongresszusának 

előkészületei 
A KISZ Központi Bizott-

ságánál megalakult a kong-
resszusi iroda, a városokban 
és falvakban pedig megkez-
dődött az alapszervezeti ve-
zetőségválasztó taggyűlések 
sorozata. 

Május 5-ig több mint száz-
ezer tisztség betöltéséről 
döntenek a fiatalok. A mint-
egy 22 ezer alapszervezeti 
vezetőségválasztó taggyűlé-
sen megvonják a legutóbbi 
kongresszus óta eltlet idő-
szak mérlegét. 

Üjdonság, hogy most első 
ízben egy hónappal az alap-
szervezeti vezetőségválasztó 
taggyűlés előtt életre hívták 
a jelölő bizottságokat, illetve 

azokon a helyeken, ahol tíz-
nél kevesebb a KISZ-tagok 
száma, döntöttek arról, hogy 
ki legyen a taggyűlés elnö-
ke. A jelöltlisták kialakítá-
sát így mindenütt valóságos 
közvéleménykutatás előzte 
meg. 

Az alapszervezeti vezető-
ségválasztó taggyűléseket 
május 5 és 30 között az 
üzemi, a falusi, a hivatali, a 
tanintézeti, valamint a já-
rási, a városi és a kerületi 
küldöttértekezletek követik. 
A budapesti és a megyei 
küldöttértekezleteket május 
30 és június 10 között tart-
ják. (MTI) 

is, de még gondosabb szer 
vezéssel tovább javítható. 

Az ellátásban gondot okoz 
a raktárhiány, amin a lehe-
tőségek szerint tovább eny-
hítenek. Helyenként nem ki-
elégítő a kenyér minősége, 
s ennek megszüntetésére 
újabb intézkedések szüksége 
sek. 

A kereskedelmi feladatok, 
az áruforgalom növekedése 
megkövetelte a földműves-
szövetkezeti kereskedelem 
korszerűsítését, szervezettsé-
gének növelését. 1962—1966 
között a bolti kiskereskede-
lem fejlesztésére összesen 45 
millió forintot költöttek. Fel-
épült — egyebek között 
az üzletház Szatymazon, az 
iparcikk szaküzlet Királyhe-
gyesen, a vegyesbolt Dócon, 
Ferencszálláson, Pankotán 
Batidán és Szikáncson. 

A vendéglátóipar korsze 
rűsítésére, fejlesztésére 1962 
—1966 között összesen 45 
millió forintot fordítottak. 
Például Röszkén, Zákányszé-
ken kisvendéglő, Dócon, Fe-
rencszálláson falatozó, Bati-
dán, Pankotán italbolt nyílt. 

A szerződéses 
termelés szerepe 

A földművesszövetkezetek 
felvásárló kereskedelme az 
elmúlt években kiegyensú-
lyozottan fejlődött. Nagy sze-
repe volt a földművesszö-
vetkezeteknek a szerződéses 
termeltetés elterjesztésében, 
ami növelte a termelés biz-
tonságát. A termelőszövet-
kezetek- a megtermelt és ér-
tékesített áruk csaknem tel-
jes mennyiségére szerződtek. 
A szerződéses termelés a 
háztáji gazdaságok számára 
is igen népszerűvé vált 

A szerződéses termeltetés 
hozzájárult a megyében a 
mezőgazdaság adottságainak 
jobb kihasználásához. Példá-
ul Szőreg és körzete a korai 
saláta, Csanytelek és vidéke 
a primőr karalábé, Mihály-
telek és Röszke a korai re-
tek fő területévé vált Sze-
geden, Szentesen és környé-
kén gyors ütemben fejlődött 
a melegágyi primőrzöldség-
termesztés. Általában erőtel-
jesen előrehaladt a primőr-
áruk termelése a közös gaz-
daságokban. 

A közös és a háztáji gaz-
daságokban elterjedt a fó-
lia alatti termelés. 1960—61-
ben alig alkalmaztak fóliát; 
1965-ben viszont már közel 
60 ezer négyzetméter fólia 
volt használatban. Cél, hogy 
1970-ig megkétszereződjék a 
fólia alkalmazása a mező-
gazdaságban. 

A beszámoló a háztáji, 
házkörüli termelés jó for-
májáról, a különböző tár-
sulásokról, szakcsoportokról 
szintén jelentőségének meg-
felelően szólott. Ezután rész-
letes képet adott a felvásá-
rolt különféle mezőgazdasá-
gi termékek értékesítési kér-
déseiről. 

Nyolcvanegy 
szocialista brigád 

A beszámoló a továbbiak-
ban a földművesszövetkeze-
tek különféle ipari és szol-
gáltató tevékenységével fog-

(Folytatás a 3. oldalon.) < 

Elutazott a svéd 
külügyminiszter 

Torsten Nilsson svéd kül-
ügyminiszter egyhetes hiva-
talos látogatás után szerdán 
reggel feleségével és kísére-
tével együtt elutazott Ma-
gyarországról. 

Búcsúztatásukra a Ferihe-
gyi repülőtéren megjelent 
Péter János külügyminisz-
ter, Szilágyi Béla külügymi-
niszterhelyettes és felesége, 
Rónai Rudolf közlekedés- és 
postaügyi miniszterhelyettes, 
Esztergályos Ferenc, a Ma-
gyar Népköztársaság stock-
holmi nagykövete, s a kül-
ügyminisztérium több veze-
tő munkatársa. Jelen volt a 
búcsúztatásnál Torsten 
Brandel, a Svéd Királyság 
budapesti nagykövete s a 
nagykövetség több. tagja. 

Grecsko marsall 
az új szovjet 
honvédelmi 
miniszter 

A Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsa Elnökségének törvény-
erejű rendelete értelmében 
Andrej Grecsko marsallt a 
Szovjetunió honvédelmi mi-
niszterévé nevezték ki. A 
honvédelmi miniszter első 
helyettese Ivan Jakubovsz-
kij, illetve Szergej Szokolov, 
a honvédelmi . miniszter he-
lyettese pedig Ivan Pav-
lovszkij lett, Ebből az alka-
lomból Ivan Jakubovszkijt a 
.Szovjetunió marsalljává, 
Szergej Szokolovot és Ivan 
Pavlovszkijt pedig hadsereg-
tábornokká nevezték ki. 

Andrej Grecsko 63 éves, 
ukrán származású, és részt 
vett az oroszországi polgár-
háborúban, a második világ-
háború kitörése előtt pedig 
elvégezte a Frunze Katonai 
Akadémiát és a . vezérkari 
akadémiát. A második világ-
háborúban egy lovashadosz-
tály parancsnoka, majd had-
testparancsnok, hadseregpa-
rancsnok, az első ukrán front 
helyettes parancsnoka volt. 

További pályafutása során 
többek között a Németor-
szágban állomásozó szovjet 
hadseregcsoport parancsnoka 
volt. A legmagasabb szovjet 
katonai kitüntetés, a Szov-
jetunió Hőse cím tulajdono-
s a Honvédelmi miniszterré 
történt kinevezése előtt a 
honvédelmi miniszter első 
helyettese volt, 1960 óta pe-
dig egyidejűleg a Varsói 
Szerződéshez tartozó orszá-
gok egyesített fegyveres erői-
nek főparancsnoka. Grecsko 
marsall, az SZKP Központi 
Bizottságának tagja, parla-
menti képviselő. 

Ivan Jakubovszkij, a hon-
védelmi miniszter első he-
lyettese 54 éves. 1962-től 1965 
januárjáig a Németország-
ban állomásozó szovjet had-
seregcsoport főparancsnoka 
Utána a kijevi körzet csa-
patainak parancsnoka lett. 
Az SZKP Központi Bizott-
ságának tagja, parlamenti 
képviselő. Kétszer kapta 
meg a Szovjetunió Hőse cí-
met. 

Szergej Szokolov, a hon-
védelmi miniszter első he-
lyettese 1965 október óta a 
leningrádi körzet csapatai-
nak parancsnoka. Az SZKP 
Központi Bizottságának pót-
tagja, parlamenti képviselő, 
ötvenöt éves. 

Ivan Pavlovszkij, a hon-
védelmi miniszter helyettese 
57 éves, 1931 óta szolgái a 
hadseregben. 1963 november 
óta a távol-keleti körzet csa-
patainak parancsnoka, a-a 
SZKP Központi Revíziós Bi-
zottságának tagja, parla-
menti képviselő. (MTI) 
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