
Hazánkba érkezett a szovjet 
párt- és kormányküldöttség 
(Folytatás az 1. oldalról.) nusz eközben 21 tüzérsé-

kormányküldöttség vezetőjé- Sí díszlövés adta hírül, hogy 
nek, majd felcsendült a a kedves vendégek hazánk-
tzovjet és a magyar him- ba érkeztek. 

Tízezrek köszöntője 
h. I. Brezsnyev Kádár 

János társaságában ellépett 
a díszzászlóalj arcvonala 
előtt, s köszöntötte az egy-
sége t Hatalmas vörös csok-
rokkal piros nyakkendős út-
törők fogták körül a szov-
jet vezetőket, akik moso-
lyogva, csókkal köszönték 
meg a virágokat. 

A vendégek ezután a fo-
gadtatásukra megjelent ma-
gyar közéleti vezetőket és a 
diplomáciai testület képvi-
selőit üdvözölték. 

Zúgott a taps, amikor L. 
I. Brezsnyev, A. N. Koszi-
gin és Kádár Jáno6 az üd-
vözlések után a fogadtatásá-
ra megjelent budapestieket 
köszöntötte, apró vörös és 
nemzetiszínű zászlók emel-
kedtek a magasba, a tö-
megben gyakran felhang-
zott a kiáltás: Éljen a ma-
gyar—szovjet barátság! A 
szovjet delegáció vezetője, s 
a küldöttség tagjai integet-
ve, szívélyes mosollyal vi-
szonozták az üdvözlést. 

Az ünnepélyes fogadtatás 
a díszzászlóalj díszmeneté-
vel zárult. 

A szovjet párt- és kor-
mányküldöttség tagjai a 
magyar államférfiak társa-
sága ban gépkocsiba ültek, s 
rendőri díszmotorosok kísé-
retében szállásukra hajtat-
tak. Amerre a gépkocsiosz-
lop elhaladt, zászlódíszbe 
öltöztek az utak, a terek, s 
magyar és orosz nyelvű fel-
iratok üdvözölték a delegá-
ciót. Végig az Üllői úton, a 
Nagyvárad téren, a Nagy-
körúton, a November 7. té-
ren, a Marx téren, a Mar-
git-hídnál tízezrek álltak, 
integettek, s köszöntötték 
őszinte szeretettel a szovjet 
vendégeket, valamint pár-
tunk és kormányunk veze-
tőit. 

Látogatás a magyar vezetőknél 
A szovjet párt- és kor-

mányküldöttség L. I. Brezs-
nyevnek, az SZKP Központi 
Bizottsága főtitkárának ' ve-
zetésével szerdán délben az 
Országházban látogatást tett 
Kádár Jánosnál, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 

titkáránál, Losonczi Pálnál, 
a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa elnökénél és Fock Je-
nőnél, a forradalmi • mun-
kás-paraszt kormány elnöké-
nél. 

A szívélyes, baráti légkör-
ben lezajlott találkozón je-
len vől't Komócsin Zoltán, 

az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára, Vass Ist-
vánné, az országgyűlés al-
elnöke, Péter János külügy-
miniszter és Szipka József, 
a Magyar Népköztársaság 
moszkvai nagykövete. 

A magyar és a szovjet párt-
és kormányküldöttség tárgyalásai 

Félidő a mezőgazdasági kiállításon 

Eddig 640 ezer látogató 
A Csongrád megyei Gépjavító sikeres bemutatkozása 
Az Országos Mezőgazdasá-

gi Kiállítás és Vásár ,.első 
félidejéről" szerdán reggel 
vontak mérleget. Eszerint 
eddig kereken 640 ezren 
fordultak meg a kiállítás 
pavilonjaiban és a különbö-
ző bemutatókon. A szerdára 
virradó éjszaka a kertészeti 
pavilon zöldség- és gyü-
mölcsbemutatóit teljesen ki-
cserélték. 

A mezőgazdasági kiállítá-

son először vesz részt önálló 
pavilonnal és szabadtéri be-
mutatóval a Csongrád me-
gyei Gépjavító Vállalat, 
amely szerdán a sajtó kép-
viselőinek is bemutatta 
nagy érdeklődéssel fogadott 
termékeit. Molnár István 
főkönyvelő egyebek között 
elmondotta, hogy a vállalat 
évente mintegy 15 ezer — 
ötféle típusú — traktort ja-
vít, s mintegy 2 ezer pótko-
csit is készít. Jóllehet ver-

senytársai is vannak a pót-
kocsi gyártásban, az igények 
olyan nagyok, hogy 1970-ig 
évi hétezerre növelik terme-
lésüket, s ehhez nagy re-
konstrukcióval teremtik 
meg a lehetőséget. A kiállítá-
son bemutatják az elismerő 
oklevelet nyert lészállítóko-
csit, amelyet ugyancsak a 
kiállításon bronzérmet ka-
pott rotációs szivattyúval 
láttak el. 

Bővül az olaj'- és földgáz-
felhasználás lehetősége 
Bese Vilmos vezérigazgató sajtótájékoztatója a kiállításon 

Szerdán a déli órákban az 
Országházban, az Elnöki Ta-
nács tanácstermében meg-
kezdődtek a magyar és a 
szovjet párt- és kormány-
küldöttség tárgyalásai. 

A magyar tárgyaló kül-
döttséget Kádár János, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára vezeti, a 
delegáció tagjai: Fock Jenő, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a forradalmi 
munkás-paraszt kormány el-
nöke, Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Központi Bizott-
ság titkára, Vass Istvánné, 
az országgyűlés alelnöke, 
Péter Jé nos, az MSZMP KB 
tagja, külügyminiszter és 
Szipka József, az MSZMP 
KB tagja, a Magyar Népköz-
társaság moszkvai nagykö-
vete. 

Szovjet részről a tárgyaló 
küldöttséget L. I. Brezsnyev, 
az SZKP Központi Bizottsá-
gának főtitkára vezeti, a de-
legáció tagjai: A. N. Koszi-
gin, az SZKP KB Politikai 
Bizottságának tagja, a Mi-
nisztertanács elnöke, A. A. 
Gromiko, az SZKP KB tagja, 
külügyminiszter, K. V. Ru-
szakov, az SZKP KB Reví-
ziós Bizottságának tagja, a 
KB osztályvezető-helyettese, 
T. P. Januskovszkaja, az 
SZKP KB Revíziós Bizottsá-
gának tagja, a Közoktatási 
és Tudományos Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke, és 

F. J. Tyitov, az SZKP KB 
tagja, a Szovjetunió buda-
pesti nagykövete. 

A tárgyalásokon részt vet-
tek a két küldöttség szakér-
tői is: magyar részről Erdé-
lyi Károly, az MSZMP KB 
tagja, külügyminiszterhelyet-
tes, Gyenes András és Kato-
na István, az MSZMP KB 
osztályvezető-helyettesei, Né-
mety Béla és dr. Ustor End-
re, a Külügyminisztérium 
főosztályvezetői, szovjet rész-
ről A. M. Aleliszandrov, az 
SZKP KB főtitkárának tit-
kára, B. T. Bacanov, a Mi-
nisztertanács elnökének tit-
kára, I. I. Ippolitov, a kül-
ügyminiszter titkára, O. N. 
Hlesztov, a Külügyminiszté-

rium osztályvezetője, N. V. 
Sislin, az SZKP KB nemzet-
közi pártkapcsolatok osztá-
lyának konzulánsa, A. I. Iva-
nov, az SZKP KB külügyi 
osztályának munkatársa. • 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottsága, a népköztársaság 
Elnöki Tanácsa és a forra-
dalmi munkás-paraszt kor-
mány szerdán este az Or-
szágház Vadász-termében 
vacsorát adott a szovjet 
párt- és kormányküldöttség 
tiszteletére. 

A meleg baráti légkörben 
lezajlott vacsorán Kádár 
János és L. I. Brezsnyev 
pohárköszöntőt mondott. 

Kádár János és L I. Brezsnyev 
beszél a mai magyar szovjet 

barátsági nagygyűlésen 
A rádió és a televízió helyszíni közvetítést ad 

A hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormány-
küldöttség csütörtökön délután az Építők Rózsa Ferenc 
Művelődési Házában barátsági nagygyűlésen találkozik a 
főváros dolgozóinak képviselőivel. A nagygyűlésen Kádár 
János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
ságának első titkára és L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a 
szovjet párt- és kormányküldöttség vezetője mond be-
szédet. 

A nagygyűlésről a Kossuth-rádió és a televízió csü-
törtökön délután 16 óra 55 perces kezdettel helyszíni köz-
vetítésben számol be. 

1968. január 1-én: 

Életbe lép a rehabilitáltak és csökkent 
munkaképességűek foglalkoztatásáról 

szélé kormányrendelet 
A rehabilitáltak és csök- adatainak alapján a lakos- sadalom érdekeit. A képvi-

kent munkaképességűek fog- ság mintegy öt százalékára, selők véleménye, hangolják 
lalkoztatásának időszerű kér- körülbelül ötszázezerre be. össze jobban az érdekeit ál-
dáséiról tanácskozott szerdán csülik a rehabilitációra szo- lami és társadalmi szervek 
a parlamentben dr. Pesta ruló, csökkent munkaképes- tevékenységét, s már most 
László elnökletével az or- segü személyek számát. Az teremtsék meg a feltételeket 
szággyűlés szociális és egész- elmúlt években több intéz- ahhoz, hogy hiánytalanul 
ségügyi bizottsága. kedés történt a csökkent betöltse hivatását a kor-

A jelentés, amelyet a kép- munkaképességűek érdekei- niánynak 1968. január 1-én 
viselők írásban is megkap- nek védelmére, s jó néhány életbe lépő, s a csökkent 
tak, egyebek között rámutat: területen szép eredményeket munkaképességűekkel íoglal-
hazánkban a múlt évben el- hozott államunk gondosko- k ozó határozata, 
érte a 12 milliárd forintot a dása. Hozzákezdtek a reha-
kifizetett nyugdíjak, táppén- bilitacióhoz szükséges egész-
zek. szociális segélyek, va- ségügyi intézkedések hálóza-
laminta szociális jellegű in- tának kiépítéséhez és sokat 
tézetck fenntartási költségei- tettek azért is, hogy a csök-
nek együttes összege. Ebből kent munkaképességűek 
mintegy kétmilliárd forintra megtalálják helyüket az életi-
becsülik azokat a kiadásokat, ben 
amelyeket az egészségügyi A bevezető után a képvi-
és szakmai rehabilitáció szé- selők kérdéseire válaszolt a 
Iesebbkörű alkalmazásával, napirend előadója, majd vita 
a csökkent munkaképessé- következett A felszólalók 
gűeknek megfelelő munka- nyomatékosan rámutattak, 
helyek felkutatásával, és hogy a rehabilitáció egy-
betó l tésév] esckkenthetnek. szerre szolgálja a csökkent 

A különböző 

(Kiküldött munkatársunk 
telefonjelentése.) Szerdán, 
tegnap délben az Országos 
Mezőgazdasági Kiállítás és 
Vásár területén sajtótájé-
koztatót tartott az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt. 
Bese Vilmos vezérigazgató 
bevezetőjében elmondta, 
hogy az elmúlt öt-hat év ku-
tatásainak 

szép eredményei vannak. 
A feltárt szénhidrogénvagyon 
olyan bázist jelent, amelyre 
nyugodtan lehet alapozni 
későbbi terveink során. 

— Magyarországnak mint-
egy 60 százaléka alkalmas 
arra, hogy szénhidrogén 
után kutassunk — mondta a 
sajtó képviselőinek Bese Vil-
mos vezérigazgató. — De 
már a mai készletek is 20— 
25 évre perspektívát je len-' 
tenek arra vonatkozóan, hogy 
évente 2—2,5 millió tonna 
olajat és 4—5 milliárd köb-
méter földgázt termelhetünk. 
Tehát a jelenlegi kapacitás 
- - t é n y év múlva megkét-

tédik, és így valóra 
'Í latjuk a párt IX. kong-

resszusának irányelveit, hogy 
az energiahordozók összeté-
telében növekedjen a szén-
hidrogének aránya. Ügy vél-
jük, hogy 

1970 után a szénhidrogé-
nek aránya eléri a 40 szá-
zalékot energiamérlegünk-
ben. 

Adatokkal bizonyította a 
vezérigazgató, hogy az olaj 
és a földgáz termelési költ-

sége és hatásfoka mennyivel 
jobb, mint a szénbányászaté. 
Ugyanakkor azt is figyelem-
be kell venni, hogy a gáz 
felhasználása kulturáltabbá 
teszi a munkakörülménye-
ket az iparban, a mezőgaz-
daságban és a lakosság kö-
rében is. Az olaj- és a gáz-
ipar újabb felhasználási te-
rületeket ajánl mind az ipar-
ban, mind a mezőgazdaság-
ban. •-•- • • — • • • 

Különösen a mezőgazda-
ságban kínálkozik bő lehe-
tőség az olaj és a gáz fel-
használására. 
— Biztos alapunk van ar-

ra, hogy bővítsük a felhasz-
nálók körét — mondta Be-
se Vilmos vezérigazgató. — 
A hazai termelés és a be-
hozatal ezt lehetővé teszi. 
A kutatásokat is tovább 
folytatjuk, s mintegy 30 éves 
programot dolgozunk ki ku-
tatóink számára. 

A vezetékes gáz kiterjesz-
téséhez nagyösszegű beruhá-
zásokra lenne szükség. Ezért 
az Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt egyre nagyobb 
lehetőséget biztosít, hogy 

a propán-bután gázt ter-
jesszék el elsősorban a tü-
zelőanyagokban szegény al-
földi vidéken. 

Ennek érdekében gyors fej-
lesztést határoztak el a pro-
pán-bután gázellátás terüle-
tén. Két év múlva 1 millió 
fogyasztóhoz jut el palackos 
gáz. 

— Az olajipar úgy ala-
kítja programját, hogy min-

den tekintetben a fogyasz-
tók igényeit elégítse ki — 
hangsúlyozta a vezérigaz-
gató. — Kiterjesztjük a gáz-
palackok házhoz szállítását, 
már ma is lehetőséget bizto. 
sítunk arra, hogy a fogyasz-
tók második palackot is 
megvásárolhassanak. 

• Cseretelepeket 
létesítünk a fogyasztókörae-
tek közelében, a legkisebb 
faluban is. Minden község-
nek törpe benzinkutakat biz-
tosítunk. Ugyancsak jelentő-
sen fejleszteni kívánjuk 
széndioxid termelésünket: 

Lapunk munkatársának 
kérdésére elmondta a vezér-
igazgató, hogy 

a földgáz távvezetékek épí-
tését 

teljes ütemben folytatják, s 
a vezetékrendszer mellett el-
helyezkedő városokat és fal-
vakat folyamatosan földgáz-
zal látják el. Még az idén 
befejezik a Szánk—Üllés— 
Szeged—Hódmezővásárhely— 
Békéscsaba—Gyula közötti 
távvezeték építését. Kiépül a 
jövőben a távvezeték-rend-
szeren belül a Szeged—Pécs 
—Kaposvár—Nagykanizsa— 

Szombathely—Sopron—Győr 
—Budapest körvezeték is. 
Távvezetéken juttatnak gázt 
északi bányavárosunkba, Sal-
gótarjánba is, ahol hamaro-
san felépítenek egy gáz- és 
olaj fűtő berendezéseket gyár-
tó üzemet. 

G. L 

A szovjet felsőoktatás: 
széles skálájú szakemberképzés 

N. SZ. Jegorov 
Tegnap délután a József 

Attila Tudományegyetem 
Dugonics téri aulájában N. 
Sz. Jegorov, a biológiai tu-
dományok doktora, a Szov-
jetunió felső- és középfokú 
szakoktatásügyi miniszteré-
nek helyettese előadásával 
folytatódott az MTESZ 
Csongrád megyei szerveze-
tének. a József Attila Tu-
dományegyetemnek és a 
Magyar Tudományos Aka-
démia szegedi központjának 
a Szovjetunió fél évszázados 
fennállási jubileuma alkal-
mából rendezett szovjet tu-
dományos-műszaki előadás-
sorozata. Jegorov miniszter-
helyettest, a hazánkban tar-
tózkodó szovjet tudóskül-
döttség tagját délelőtt a Jó-

mmiszterhelyettes előadása Szegeden 

Új közszükségleti cikkek 
A KGM és a Belkereske- KGM 25 vállalata 550 féle 

delmi Minisztérium vezető termékét állítja ki: ezeknek 
szakemberei szerdán beírni- egy része már forgalomban 
tatfák az újságíróknak a van, a többinek a gyártását 
közszükségleti cikkek kiállí- e z é v végén, vagy jövőre 
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zsef Attila Tudományegye-
tem rektori hivatalában a 
vendéglátó szervek képvise-
letében Márta Ferenc rektor 
fogadta, Szalay László és 
Kemenes Béla rektorhelyet-
tesek, valamint a József At-
tila Tudományegyetem és a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem több biológus pro-
fesszora részvételével. A 
fogadás után — ahol jelen 
volt Siklós János, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára és Deák Béla, a 
Szeged városi párt-végrehaj-
tóbizottság tagja, a pártbi-
zottság osztályvezetője — N. 
Sz. Jegorov ellátogatott az 
orvosegyetem mikrobioló-
giai-, a tudományegyetem 
altalános állattani és bioló-
giai-, növényélettani- és nö-
vénytani tanszékére, majd 
délután a központi egyetemi 
épület aulájában tartotta 
meg a Szovjetunió felsőfokú 
oktatási rendszeréről szóló, 
nagy érdeklődéssel kísért 
előadását, és válaszolt a fel-
tett kérdésekre. 

Jegorov miniszterhelyettes 
előadásában áttekintő képet 
nyújtott arról a hatalmas 
fejlődésről, mely a cári 
Oroszország megdöntése óta 
a szovjet művelődési életben 
végbement Még 1914-ben 

105 felsőfokú oktatási intéz-
ményben 127 ezer hallgató 
tanult, viszont ma 776 ilyen 
intézmény működik az or-
szágban, 4 millió 123 ezer 
hallgatóval. A Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
után megvalósult a nyolc 
esztendős alapfokú oktatás, 
s 1970-re bevezetik az álta-
lános középfokú oktatást is. 
A Szovjetunió főiskolái az 
élenjáró tudományos gon-
dolkodás központjai, teve-
kenységük elválaszthatatlan 
része a tudományos munka-
nak. A főiskolákon a tudo-
mányos kutatások fejlődése 
egyaránt fontos a fiatal szak-
emberek továbbképzése, a 
tudományos káderek lét-
számának növekedése, s a 
tudományos és a műszaki 
haladás aktuális problémái 
megoldásának szempontjá-
ból. A szovjet felsőfokú, ok-
tatás első sajátossága a 
szakemberek képzésének 
széles skálája. A főiskolák 
felső évfolyamaiban a sza-
kosítás széleskörű, általános 
tudományos alapon valósít-
ják meg, mely az oktatás 
első két-három évére épül. 
De a főiskolák végzik a 
népgazdasági jellegű tudo-
mányos kutatómunkák nagy 
mennyiségét is. 
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