
' V 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

57. évfolyam, 207. szám Ára: 50 fillér Szombat, 1967. szeptember 2. 

Budapesten megnyílt 
a jubileumi kiállítás 

A városligeti vásárváros területén, mintégy 30 000 
négyzetméter térségen, nyolc pavilonban pénteken reggelre 
nyitásra készen állt a szovjet hatalom fél évszázadának tu-
dományos, technikai eredményeit bemutató jubileumi ki-
állítás. A megnyitó ünnepségre érkezett vendégek a vásár 
zászlódíszbe öltözött főterén gyülekeztek. A nagy méretű 
Lenin-portré fölött a magyar és a szovjet állami zászlókat, 
valamint a Szovjetunió köztársaságainak zászlóit lobogtatta 
a szél. A megnyitón részt vett Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke, Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyette-
se, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Ajtai 
Miklós, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bi-
zottság póttagja, Pulai Árpád, az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára, dr. Biró József, dr. Horgos Gyula, Kiss 
Árpád, dr. Lgvárdi Ferenc, Nagy Józsefné, dr. Trautmann 
Rezső, Veres József miniszterek, dr. Rusznyák István, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke, valamint a magyar 
politikai, gazdasági, tudományos, kulturális élet számos 
vezető képviselője. Részt vettek az ünnepségen a kiállítás 
megnyitása alkalmából hazánkba érkezett szovjet kor-
mányküldöttség tagjai. Ott volt F. J. Tyitov, a Szovjet-
unió magyarországi nagykövete, továbbá a budapesti dip-
lomáciai képviseletek számos más vezetője és tagja. 

Dr. Ajtai Miklós: 

A szovjet tudomány 
az emberért van 

A szovjet tudomány 
és technika 50 éve 

A magyar és a szovjet 
himnusz elhangzása után dr. 
Ajtai Miklós lépett az emel-
vényre. 

Bevezetőben a magyar for-
radalmi munkás-paraszt kor-
mány nevében üdvözölte a 
szovjet kormányküldöttséget 
é s a megnyitó ünnepség 
többi résztvevőjét, majd rá-
mutatott: a bemutatásra ke-
rülő gazdag és sokrétű 
anyag természetesen csak 
jelképes ízelítő abból a ha-
talmas tárházból, amit a 
szovjet tudomány és techni-
ka az elmúlt fél évszázad 
alatt alkotott. 

A továbbiakban hangoz-
tatta, nehéz ennek a kiállí-
tásnak az anyagát átfogóan 
jellemezni, majd megállapí-
totta: A tudományos és 
technikai eredmények jelle-
ge és egésze világosan mu-
tatja nekünk a tartalmat és 
a célt; a szocialista huma-
nizmust, azt, hogy mindez 
az emberért van, az embert 
szolgálja. 

— A szovjet tudomány és 
technika 50 éve kiállítás 
egyértelműen tükrözi, hogy 
a saovjet hatalom mélysé-
gesen felismerve a tudo-
mány szerepét a társadalom 
fejlődésében, sikeresen való-
sítja meg a fejlődésnek ezt 

Vlagyimir Kiriliin: 

a törvényét a gyakorlatban. 
Kiemelte ezután, hogy a 

tudomány fejlődésének mai 
jellemvonásai, szerepének 
növekedése és a társadalmi 
jellege világossá teszi előt-
tünk, miért sikerült a szov-
jet népnek, a szovjet állam-
nak ezeket a hatalmas, va-
lóban lenyűgöző tudományos 
eredményeket elérnie. 

Ennek a kiállításnak — 
mondotta — kettős arculata 
van. Az egyik mindaz a tu-
dományos és műszaki ered-
mény, amelyet érdeklődés-
sel és elismeréssel megte-
kinthetünk, a másik: az em-
beri, a társadalmi, politikai 
háttér, amely az alkotások 
mögött van. Ez a kiállítás 
csak úgy ad egységes benyo-
mást, ha mind a két arcula-
tát egyszerre látjuk. 

A Szovjetunió sok szem-
pontból sajátos ország, sajá-
tosak a viszonyai. A Szov-
jetunió az első hatalom a 
világon, amelynek céljai, tö-
rekvései. érdekei azonosak 
és egybeesnek a haladás, 
az emberiség szebb jövője, a 
béke, a szabadság eszméivel, 
céljaival. A most megnyíló 
kiállítás a szovjet hatalom 
50. évfordulójának küszöbén 
híven tükrözi ezt — mon-
dotta dr. Ajtai Miklós. 

(Wormser Antal felv.) 

Fock Jenő miniszterelnök és a k o r m á n y több tag ja és más köz-
életi személyiségek jelenlétében megnyíl t A szovjet t udomány 
és technika 50 éve kiállítás. K é p ü n k ö n : Kiriliin, a Szovjetunió 
Miniszter tanácsának elnökhelyel lese a megnyi táskor elvágja a 

kiállítás szalagját . Mögöt te Fock Jenő 

kettjét, továbbá egy 2700 
köbméteres . kohókemence 
modelljét és az új technika 
sok más alkotását. 

— A Szovjetuniónak az űr 
meghódítása terén elért 
eredményeiről a kiállítás 
egyik leggazdagabb és leg-
sokrétűbb része nyújt átte-
kintést. Ismerteti azokat az 
eszközöket, amelyek segítsé-
gével elsőként juttattak fel 
embert az űrbe. Eredeti 
nagyságban látható a Vosz-
tok hordozórakétája, a haj-
tóművel együtt látható a 
„Proton" űrállomás, továbbá 
az úgynevezett lunyikok, s 
a kozmoszsorozatba tartozó 
mesterséges szputnyikok. 

— Kedves elvtársak! — 
most különös jelentősége 
van annak, hogy országaink 
tudományos együttműködé-
sét tovább bővítsük. A mos-
tani kiállítás elősegíti e fel-
adat megoldását. 

— Évről évre erősödik a 
szovjet és a magyar nép 
barátsága, egysége. Orszá-
gaink között a nemzetközi 
kérdéseket illetően is teljes 
a nézetazonosság. Ez külö-
nösen fontos most, amikor 
az imperializmus a Föld 
különböző részein fegyve-
rekkel akarja megállítani a 
népek felszabadító harcát 

Alkotó szovjet—magyar 
együttműködés 

Dr. Ajtai Miklós beszéde 
után Vlagyimir Kiriliin, a 
Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnökhelyettese üd-
vözölte a megnyitó ünnep-
ség résztvevőit. 

— Nagy jelentőséget tu-
lajdonítunk ennek a kiál-
lításnak elsősorban azért, 
mert bizonysága és egyúttal 
újabb tényezője a Szovjet-
unió és Magyarország ered-
ményesen fejlődő együttmű-
ködésének, a népeink között 
erősödő politikai, gazdasági, 
tudományos, műszaki és kul-
turális kapcsolatoknak — 
mondotta. 

— A kiállítás különös je-
lentőségét az adja, hogy a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójá-
nak előestéjén nyitjuk meg. 

— A kiállítás látogatói 
megismerkedhetnek a 
Szovjetuniónak a tudomány 
és technika különböző terü-
letein elért vívmányaival* 

megláthatják, milyen hatal-
mas jelentőséget tulajdonít 
a mi országunk a tudo-
mánynak. Nyilvánvalóan a 
magyar tudósokat és szak-
embereket is érdeklik azok 
az új, különleges tulajdon-
ságokkal rendelkező anya-
gok, amelyeket a szovjet 
tudomány hozott létre, és 
amelyeket már széles körű-
en alkalmaznak a népgaz-
daság számos ágazatában. 
Bizonyára érdeklődéssel fo-
gadják az energetika, a 
kvantumelektronika, az 
atommagfizika eredményeit. 
A kiállításon láthatják a vi-
lág legnagyobb — 4 millió 
100 ezer kilowatt teljesít-
ményű vízi erőművének, a 
bratszki vízi erőműnek a 
makettjét. Bemutatjuk itt 
egy 2 400 000 kilowattos erő-
műnek, a novovoronyezsi és 
a bjelojarszki atomerőmű-
nek és a világ első szállít-
ható atomerőművének a m a -

A. N. Koszigin levele 
Ezután V. Kiriliin felolvasta A. N. Kosziginnek, a 

Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének a kiállítás megnyi-
tása alkalmából küldött üzenetét: 

„Kddves magyar barátaink! Tisztelt látogató közönség! 
Nagy megelégedésemre szolgál, hogy a szovjet szocia-

lista köztársaságok szövetsége kormányának nevében, va-
lamint saját nevemben szívélyesen üdvözölhetem önöket. 
A szovjet tudomány és technika ötven éve című jubileumi 
kiállításon. 

Amidőn a kiállítást a Magyar Népköztársaság főváro-
sában a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfor-
dulójának küszöbén megnyitjuk, örömmel mutatjuk be 
magyar barátainknak a szovjet dolgozók, tudósok és szak-
emberek által a tudomány és technika fejlődése terén a 
szovjet hatalom évei alatt elért eredményeket. 

Meggyőződésünk, hogy a kiállítás elősegíti az orszá-
gaink közötti tudományos-műszaki együttműködés továb-
bi fejlődését, a szovjet és magyar nép testvéri barátsá-
gának tovább erősödését 

Élve az alkalommal, kívánok önöknek boldogságot jó 
egészséget, és további jelentős sikereket a szocializmus 
építésében Magyarországon". 

Vlagyimir Kiriliin a kö-
vetkező szavakkal fejezte be 
beszédét: 

— Köszönetet szeretnék 
mondani a magyar elvtár-
saknak azért a nagy segít-
ségért, amelyet a kiállítás 
megszervezéséhez nyújtot-
tak. A szovjet, kormány ne-
vében a kiállítást megnyi-
tottunk nyilvánítom. 

Ezután Kiriliin átvágta a 
piros-fehér-zöld színű sza-
lagot, amelynél magyar ru-
hába öltözött leányok sora-
koztak. 

A megnyitó beszédek el-
hangzása közben „kiegyene-
sedett", 45 fokos szögben 
felemelkedett a Vosztok hor-
dozórakétája, rajta a 4725 
kilós űrhajóval, amellyel a 
szovjet tudomány és techni-
ka annak idején megkezdte 
a világűr meghódítását. 

A megnyitóünnepség után 
a vendégek körsétára indul-
tak, hogy megtekintsék a 
kiállítás gazdag anyagát (A 
körsétáról lapunk 3. oldalán 
számolunk be.) 

Ülést tartott 
az Elnöki Tanács 

A népköztársaság Elnöki 
Tanácsa pénteken ülést tar-
tott. Megtárgyalta és elfo-
gadta a Magyar Népköztár-
saság és a Szovjetunió kö-
zött megkötésre kerülő új 
barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási 
szerződés tervezetét. 

Az Elnöki Tanács határo-

zatot hozott a tanácsi ren-
deletek felülvizsgálatára. 
Ezután honosítási, visszaho-
nosítási és a magyar ál lam-
polgársági kötelékből való 
elbocsátásra irányuló egyéni 
kérelmekről döntött. 

Az Elnöki Tanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 
(MTI) 

A szegedi szénhidrogén-medencében 

Hetvenkétmillió forint 
túlteljesítés 

Egyedülálló eredménnyel 
köszöntik a bányásznapot a 
szegedi medence olajbányá-
szai. A szegedi kőolajfúrási 
üzemben sikerrel végrehaj-
tották a nagyjelentőségű al-
győi programot: összesen 20 
nagymélységű kutat fúrtak 
és kivizsgáltak, valamint 58 
darab 2150 méteres kutat ad-
tak át a termelő vállalatnak. 
Ezzel az előirányzott helyett 
18-cal több kút munkáit si-
került elvégezni. Hingl Jó-
zsef, a kőolajfúrási üzem ve-
zetője elmondotta, hogy a 
túlteljesítés értéke megköze-
líti a 72 millió forintot 
A kőolajfúrási üzemhez ha-

sonlóan a Kőolajtermelő 
Vállalat dolgozói is jó mun-
kát végeztek. Szeptember 1 -
ig az algyői mezőben mint-
egy 3800 tonna olajjal ter-
meltek többet a tervezett-
nél. A termelő vállalat 
munkásai ezzel több mint 3 
millió forint értékű túltel-

jesítéssel köszöntik a bá-
nyásznapot. A termelő beru-
házásokat határidőre elké-
szítették, sikeresen megol-
dották az olajkísérő gázok 
szegedi hasznosítását is. 

A napokban újabb munka-
sikerekről adott tájékoztatást 
Jv.rátovics Aladár, a kőolai-
termelő vállalat szegedi üze-
mének vezetője. A csőszerelő 
részleg megbirkózva nenáz-
ségeivel határidő előtt egy 
hónappal részlegesen üzem-
behelyezte a Szeged 2. tank-
állomást. Ungor Imre műve-
zető, Fürész Kálmán, és Ke-
mény Sándor csoportvezetők 
irányításával az itt uolgozó 
2 szocialista brigád feszített 
tempóban végezte el a sze-
reléseket, megindulhatott 
hat olajkút termeltetése. A 
csőszerelők áldozatkészségé-
vel közel 7 millió forint ér-
tékű túlteljesítést ért el a 
szegedi üzem. 

Befejeződött 
az arab csúcsértekezlet 

Pénteken este véget ért az 
arab államfők khartoumi ta-
nácskozása. 

A csúcstalálkozó határo-
zatait Azhari elnök felkéré-
sére Mahgub szudáni kor-
mányfő ismertette. A hatá-
rozatok a következők: 

OA csúcstalálkozó részt-
vevői megerősítik a 

casablancai szolidaritási pak-
tumot; 

©Kinyilvánítják közös 
felelősségüket az iz-

raeli agresszió következmé-
nyeinek felszámolásában; 

©Egyesítik politikai és 
diplomáciai erőfeszíté-

seiket az agresszió következ-
ményeinek felszámolására és 
kijelentik: 

O Azonnali hatállyal 
megszüntetik az olaj-

bojkottot és folytatják az 
olajszállításokat a háború 
sújtotta arab országok gaz-
dasági helyzetének megsegí-
tése végett; 

O Kuwait javaslatára kö-
zös arab pénzalapot lé-

tesítenek és az agresszió ál-
tal sújtott országokat támo-
gatják belőle; 

©Megerősítik az arab 
országok katonai ere-

jét; 
(Folytatás a 2. oldalon). 

Vasárnap: 

Egész napos 
Arpád-emlékünnepség 
A nagygyűlésen Komócsin Zoltán mond 
beszédet—Négyszáz szereplő a kulturális 

műsorban — Majál is 

A sövényházi-pusztaszeri 
Árpád-emlékműnél immár 
évről évre hagyományos az 
egésznapos ünnepség. Idén 
ezt holnap, vasárnap rende-
zi meg a Hazafias Népfront 
szegedi járási és sövényházi 
községi bizottsága. Az egész-
napos ünnepségre most is ez-
rek érkeznek majd, elsősor-
ban a szegedi járás közsé-
geiből, továbbá a megye más 
részeiből. A termelőszövet-
kezetek tagjai együttesen, 
csoportosan vesznek részt a 
programban. Szegedről a 
vendégek most is a Hazafias 
Népfront városi bizottsága 
által indított külön-autóbu-
szokon mennek az ünnepség-
re. 

Délelőtt 9 órakor az Ar-
pád-emlékünnepséget térze-
ne nyitja. Az emlékműnél 10 
órakor tartják a nagygyűlést. 
Ünnepi beszédet mond Ko-
mócsin Zoltán elvtárs, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára. A nagygyű-
lés után 11 órától dclután 2 

óráig egymást követik a gaz-
dag szabadtéri műsorok, az 
emlékmű előtti színpadon. A 
kulturális műsornak mint-
egy 400 szereplője lesz. Mű-
sort ad a MÁV szeged: Ha-
zánk kórusa, a tápéi népi 
együlttes tánckara és citera-
zenekara, a hódmezővásár-
helyi Petőfi Művelődési Híz 
énekkara, a hódmezővásár-
helyi és a szentesi zjneisko-
ia énekkara, a csongrádi szö-
vetkezeti kórus, a csongrádi 
zenei általános iskola tanán 
zenekara, a makói József 
Attila művelődési ház tánc-
csoportja és a Csongrád me-
gyei Irodalmi Színpad együt-
tese. 

A szabadtéri műsor után 
az Ái pád ligetben majális 
kezdődik. Számos termelő-
szövetkezet közös ebédet ren-
dez. A többi vendég étel- és 
italellátásáról az általános 
é i fogyasztási szövetkezetek 
gondoskodnak. S persze, 
több zenekar húzza majd a 
talp alá valót is. 


