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A Központi Bizottság mellett 
működő bizottságok 

Agitációs és propaganda-
bizottság: Vezetője: Acaél 
György; tagjai: Ajtai Mik-
lós, Benke Valéria, Ilku Pál, 
Kállai Gyula, Kárpáti Sán-
dor, Katona Imre. Katona 
István. Lakos Sándor, Ne-
mes Dezső, Nagy Miklós, Or-
bán László, Övári Miklós, 
Sarlós István. Tömpe István, 
Várkonyi Péter, Virizlay 
Gyula. 

Gazdaság-politikai bizott-
ság: Vezetője: Nyers Rezső; 
tagjai : Ajtai Miklós, Bálint 
József. Fehér Lajos. Nemes-
laki Tivadar, Párdi Imre, 
Szépvölgyi Zoltán, Timár 
Mátyás. Vályi Péter. 

A Központi Bizottság dön-
tött a KB mellett működő 
munkaközösségek vezetőiről 
és létszámáról. 

A pártépítési munkaközös-
ség: Vezetője: Biszku Béla. 

A közgazdasági munkakö-
zösség: Vezetője: Nyers Re-
zső. 

Szövetkezetpolitikai mun-
kaközösség: Vezetője: Fehér 
Lajos. 

Az ifjúsági bizottság: Ve-
zetője: Pullai Árpád. 

A Központi Bizottság meg-
erősítette, illetve kinevezte 
a KB apparátusának osztály-
vezetőit. A párt- és tömeg-
szervezetek osztályának ve-
zetője: Jakab Sándor; az 
agitációs és propaganda osz-
tály vezetője: Katona Ist-
ván; a tudományos, közok-
tatási és kulturális osztály 
vezetője: Nagy Miklós; a 
külügyi osztály vezetője: Er-
délyi Károly; a gazdaságpo-
litikai osztály vezetője: Bá-
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lint József; a közigazgatási 
és adminisztratív osztály ve-
zetője: Borbándi János; a 
pártgazdasági osztály veze-
tője: Kozári József; A Köz-
ponti Bizottság irodájának 
vezetője: Sándor József. 

A Központi Bizottság meg-
erősítette Nemes Dezsőt a 
Politikai Főiskola rektori, 
Lakos Sándort a Társada-
lomtudományi Intézet igaz-
gatói és Vass Henriket a 
Párttörténeti Intézet igazga-
tói tisztében. 

A központi pártsajtó ve-
zetői: A Népszabadság fő-
szerkesztője "Sarlós István; a 
Társadalmi Szemle szerkesz-
tő bizottságának vezetője 
Benke Valéria; a Pártélet 
szerkesztő bizottságának ve-
zetője: Lajtai Vera 

Közös geofizikai rakétát 
bocsátottak fel 

a szocialista országok 

Kambodzsai partizán-
offenzíva várható 

• Phnom Penh (AP. AFP) 
Nyugati hírügynökségek 

jelentései szerint a kambod-
zsai főváros közelében foly-
tatódik a ' szabadságharcosok 
egységeinek felvonulása, a 
feltehetően újabb offenzíva 
várható. A partizánegységek 
Prey Veng tartományi fővá-
ros közelében gyülekeznek, 
mindössze 47 kilométernyire 
Phnom Penhtől. 

A szombati nap folyamán 
Phnom Fenhben jól lehe-
tett hallani az ágyúdörgést 
és a gránátok becsapódását 
a Mekong folyó partjáról, 

ahol a harmadik napja tar-
tanak a szórványos csatá-
rozások. 

A kormánycsapatok szó-
vivője sorozatos vereségei-
ket kommentálva csupán 
annyit tudott mondani: 
„Igaz. hogy néhány csatát 
elvesztettünk, de még nem 
vesztettük el a háborút". 

Katonai szakértők megál-
lapítják. hogy az egyetlen 
siker, amelyet november-
ben a kormánycsapatok el-
könyvelhettek. a Phnom 
Penhtől 80 kilométerre fek-
vó Kompong Cham repülő-
terének megnyitása. 

Lengyel—francia 
megál lapodás 

# Varsó (MTI) 
Jacques Chaban-Delmas 

francia miniszterelnök, a kí-
séretében levő Maurice 
Schumann külügyminiszter 
és több más magas rangú 
személyiség szombaton Var-
sából különvonaton Krakkó-
ba utazott. A francia vendé-
geket vidéki útjukon Józef 
Cyrankiewicz lengyel mi-
niszterelnök kísérte. 

Varsóból történt elutazása 
előtt Józef Cyrankiewicz és 
Chaban-Delmas aláírta a 
lengyel—francia barátsági 
és együttműködési nyilatko-
zatot. „A két fél — hang-
zik többi között a nyilat-
kozat — minden eddiginél 
jobban meggyőződött a köl-

Ujabb agressziós 
behatolás Guineába 

# Gonakry (Reuter, AFP, 
AP. TASZSZ) 

A conakryi rádió hírül ad-
•ta, hogy pénteken ú jabb ag-
ressziós kísérlet történt Gui-
nea ellen. Ezúttal mintegy 
200 portugál zsoldos, a re-
guláris hadsereg támogatá-
sával. szárazföldi behatolást 
kísérelt meg Portugál Gui-
neából Koundará közelében. 
Á lakosság azonban a helyi 
védelmi bizottság vezetésé-
vel gyorsan bekerítette a tá-
madókat és meghiúsította az 
akciót. 

Vasárnap óta ez volt a 
negyedik agressziós kísérlet 
Guinea ellen. 

Ülésezik az EífSZ által 
kiküldött ténymegállapító' 
bizottság a guineai hatósá-
gokkal. Mint a guineai rá-
dió beszámol róla. a bizott-

ságnak módjában volt meg-
hallgatni olyan tanúk vallo-
mását, akik saját szemükkel 
látták a zsoldosok partra-
szállását és ténykedését. 

A conakryi rádió szom-
baton ismertette azt a táv-
iratot amely Sékou Touré 
U T'nant ENSZ-főtitkárhoz 
intézett. „Miközben az ENSZ 
vizsgálóbizottsága a Conak-
ry körüli harcokban elfo-
gott portugál zsoldosokat 
hallgatja ki, a portugál ag-
resszor november 27-én éjjel 
ú jabb támadást hajtott vég-
re, megsértve Guinea hatá-
rát Koundaratól északra. 
Guineai területen folyik a 
harc az újabb agresszió visz-
szaverésére. Arra kér jük 
önt , vizsgáltassa ki a beha-
tolás nyomán előállott hely-
zetet" — hangzik a távirat. 

M o l n y i M 
• Moszkva (TASZSZ) 
A Szovjetunióban újabb 

Molnyija—1 típusú hírközlő 
mesterséges holdat bocsátot-
tak fel. A szputnyik rendel-
tetése a hosszú távú tele-
fon- és távíró rádiókapcso-
lat-rendszer működésének 
biztosítása, továbbá a szovjet 
központi televízió műsorának 
továbbítása a távoli északon, 
Szibériában, a szovjet Tá-
vol-Keleten és Közép-Ázsiá-
ban elhelyezett „Orbita" te-
levíziós hálózat állomásai 
számára. 

A Molnyija—1 keringési 
ideje 11 óra 47 perc. a pá-
lya hajlásszöge 65,3 fok. 

A szocialista országoknak 
a világűr békés célú kuta-
tására és felhasználására vo-
natkozó együttműködési 
programja keretében 1970. 
november 28-án 487 kilomé-
ter magasságba felbocsátot-
ták a Vertikól—1 jelzésű 
geofizikai rakétát. 

A Vertikál—1 rendeltetése 
az alábbi komplex vizsgá-
latok elvégzése volt: 

— a Napból származó 
ibolyántúli, röntgen- és mil-
liméternél rövidebb sugarak 
tulajdonságainak és a Föld 
légköre által történő elnye-
lésének tanulmányozása; 

— elektronkoncentrációk 
és pozitív ionok magassági 
eloszlásának, továbbá az 
elektronikus hőmérsékletnek 
a vizsgálata; 

— meteorrészecskék vizs-
gálata. 
. A rakéta fejrésze a vizs-
gálatok elvégzése után visz-
szatérő tartályból és egy 
műszeres szakaszból állt. 

A tartályban az alábbi tu-
dományos készülékeket he-
lyezték el: 

— röntgen-sötétkamrák és 
röntgen-spektroheliograf. 

Ezeket a Lengyel Népköz-
társaságban dolgozták ki és 
készítették el; 

— röntgen-spektrométe-
rek, amelyeket a Szovjet-
unióban szerkesztettek és 
készítettek; 

— meteorrészecskéket 
vizsgáló készülék, amelyet 
Magyarország, a Szovjetunió 

és Csehszlovákia együtte-
sen szerkesztett és készített 
el. 

A műszeres szakaszban 
elhelyeztek: 

— egy Leimann-alfa fotó-
métert és egy rádiófrekven-
ciás kapacitív szondát, ame-
lyeket a Német Demokra-
tikus Köztársaságban szer-
kesztettek és készítettek, to-
vábbá tudományos műszert 
a Nap milliméternél rövi-
debb sugárzásainak és a 
Föld ionoszférájára jellemző 
adatoknak mérésére. Ezt a 
Szovjetunióban készítették 
Bulgária, az NDK, a Szovjet-
unió és Csehszlovákia tudó-
sainak együttes műszaki ada-
tai alapján. 

A Vertik'ál—1 felbocsátá-
sának térségében egy 
„AMA" földi berendezés se-
gítségével, amely az NDK-

ban készült, megmérték az 
1,0, 1,5 és 2,0 Mhz frekven-
ciás rádióhullámok- elnyelé-
si viszonyait. 

Amikor a rakéta pályája 
lefelé ívelt, 100 kilométer 
magasságban leválasztották 
a tudományos berendezést 
tartalmazó tartályt, s ez e j -
tőernyőrendszer segítségével 
földet ért. 

Az NDK, Lengyelország, a 
Szovjetunió és Csehszlová-
kia szakemberei részt vet-
tek a Vertikál—1 jelzésű ra-
kétán elhelyezett tudomá-
nyos berendezés felszere-
lésében és kipróbálásában, 
valamint a rakéta felbocsá-
tásában. 

A rakéta által szerzett 
anyagok előzetes vizsgálata 
arra mutat, hogy a rakéta 
normálisan működött. 

Három évig érvényes 
a gépjármű-forgalmi 

engedély 

csönös barátság és együtt-
működés jelentőségéről. El-
határozták, fokozzák erőfe-
szítéseiket, hogy gazdasági 
együttműködésük fhég' átfo-
góbb és harmonikusabb le-
gyen." Megállapodtak kul-
turális, tudományos és mű-
szaki együttműködésük el-
mélyítésében is. 

A francia vendégek ellá-
togattak Auschwitzba, ahol 
az ünnepélyes koszorúzást 
követően Chaban-Delmas 
megtekintette az auschwitzi 
emlékmúzeumot, majd visz-
szatért Krakkóba. 

Tegnap délután Chaban-
Delmas és kísérete Krakkó-
ból különrepülőgépen haza-
utazott Párizsba. 

Albánia felszabadulásának 
évfordulója 

Huszonhat éve, 1944. november 29-én fejeződött 
be az a harc. amelyet a felfegyverzett albán nép h'at 
éven át rendkívül nehéz körülmények között hősie-
sen vívott az olasz, illetve a hitlerista német meg-
szállók ellen. 

Az albán nép annak következtében aratott győ-
zelmet a fasiszta megszállók fellett, hogy a szovjet 
hadsereg súlyos csapásokat mért a hitlerista had-
erőkre, s a szovjet katonák közvetlen segítséget is 
nyújtottak a harcoló albán népnek. A Szovjetuniótól 
kapott segítség a felszabadulás után is bőségesen 
áradt Albániába. 

Nem a Szovjetunión és nem is más szocialista 
országokon múlt, hogy a későbbiekben Albánia viszo-
nya sajnálatosan megváltozott a szocialista közösség-
hez A magunk részéről mindig azt vallottuk és a 
jövőben is valljuk, hogy a szocialista országok erejé-
nek összefogása, együttműködésének fejlesztése az an-
tiimperialista harc legfőbb eszköze. Éppen ezért ki-
nyilvánítjuk őszinte barátságunkat az albán néppel, 
és hitet teszünk az együttműködés szükségessége mel-
lett a marxizmus—leninizmus alapjaip. Felszabadulá-
sa évfordulóján szívből kívánjuk az albán népnek, 
hogy a jövőben sikeresen munkálkodjék hazája szo-
cialista felemelésén. 

Az évforduló alkalmából a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsa és külügyminisztere táviratban 
üdvözölte az Albán Népköztársaság nemzetgyűlésé-
nek elnökségét és külügyminiszterét. 

A köztársaság ünnepe 
Jugoszláviában 

Jugoszláviában ma ünneplik a köztársaság nap-
ját. Kettős évforduló ez. 1945. november 29-én kiál-
tották ki az alkotmányozó nemzetgyűlés képviselői a 
köztársaságot — ennek ma van huszonöt éve. Két év-
vel korábban, ugyancsak november 29-én, egy má-
sik fontos tanácskozás kezdődött: Jajce boszniai kis-
városban összeült a Jugoszláv Népfelszabadító Anti-
fasiszta Tanács (AVNOJ), hogy koordinálja az anti-
fasiszta harcot és lerakja a jövő jugoszláv államiság 
alapjait. 

Hazánk örvendetesen fejlődő kapcsolatokat tart a 
szomszédos szocialista Jugoszláviával. Mindkét ország 
a szocializmus, a béke, a biztonság ügyének szolgála-
ta mellett kötelezte el magát — ez együttműködésünk 
legfőbb elvi alapja. 

A köztársaság kikiáltásának negyedszázados év-
fordulóján a magyar nép szívből jövő jókívánságait 
küldi déli szomszédjának. Biztosíthatjuk a jugoszláv 
népeket, hogy velük együtt örülünk a szocialista épí-
tésben elért sikereiknek, s velük együtt bízunk ab-
ban, hogy a jövő még szebb, még boldogabb életet 
hoz számukra. Kívánjuk, hogy barátságunk és együtt-
működésünk a jövőben még kiterjedtebb még gyü-
mölcsözőbb legyen 

Az évforduló alkalmából a magyar párt- és ál-
lami vezetők táviratban köszöntötték a jugoszláv 
párt- és állami vezetőket. 

A gépjárművek kötelező 
műszaki ellenőrzése 1967-óta 
van érvényben, s azóta 
mintegy 800 ezer járművet 
vizsgáltak felül. A jövő év-
ben megváltozik a gépjár-
művek kötelező műszaki fe-
lülvizsgálatra berendelésé-
nek eddigi gyakorlata. Ezzel 
kapcsolatban a Belügymi-
nisztérium és a Közlekedés-
és Postaügyi Minisztérium 
illetékes osztályán tájékoz-
tatást adtak az MTI munka-
társának. 

A közeljövőben megjelenő 
miniszteri rendelet szerint 
1971. feburár 1-től a gépjár-
művek forgalmi engedélye 
csak az üzembehelyezéstől, 
illetve az időszakos műszaki 
felülvizsgálattól számított 
három évig érvényes. Ezt kö-
vetően a forgalmi engedély 
érvényét veszti, így a gép-
jármű nem üzemeltethető. 
Az engedély ú j ra érvényesí-
téséhez szükséges időszakos 
műszaki felülvizsgálatra 
ezentúl a rendőrhatóság sen-
kit sem rendel be. a felül-
vizsgálat önkéntes és előze-
tes jelentkezés alapján tör-
ténik. 

Az ehhez szükséges okmá-
nyokat — úgynevezett egy-
ségcsomagban — december 
15-től lehet beszerezni a na-
gyobb fővárosi, városi és já-
rásszékhelyi postahivatalok-
ban. A nyomtatványok kö-
zött egyébként részletes tá-
jékoztató van a teendőkről. 
A lényeg az. hogy mivel a 
műszaki vizsgabeosztás elké-
szítésé. a kapacitás 'biztosí-
tása stb. két-három hetet 
vesz. igénybe, ezért a vizsga-
szándékot a forgalmi enge-
dély érvényességének lejárta 
előtt, kellő időben — nem az 
utolsó napokban — kell be-
jelenteni. A gépjármű tu-
lajdonosa egyébként a vizs-
gához két időpontot is meg-
jelölhet, s az autófelügyelet 
értesíti arról, hogy melyikei 
fogadta el. A gépjárművek 
műszaki felülvizsgálata a jö-
vőben is általában azokon a 
helyeken lesz, " ahol eddig 
volt. A KPM autófei ügyelete 
rövidesen tájékoztatja az 
érdekelteket a vizsgák idő-
pontjáról. s azoknak az állo-
másoknak a címéről, ahova 
kérhető a műszaki vizsga. 

Intercisa 
a szegedi múzeumban 

Tegnap, szombaton dél-
után régészeti új kiállítás 
nyílt a Móra Ferenc Mú-
zeum kupolacsarnokában. 
Az Intercisa címet viselő ki-
állítást Visy Zsolt, a duna-
újvárosi múzeum tudomá-
nyos munkatársa nyitotta 
meg. A bemutatott anyagot 
a dunántúli városból szállí-
tották Szegedre, az ország-
nak egy olyan részére, 
mely távol esik a volt Pan-
nóniától. ígv az ottani lele-
teket kevésbé ismerheti az 
alföldi lakosság. 

Intercisának — a hajdani 
római birodalom Duna men-
ti védőbástyájának — föld-
je az első századokról ren-
geteg értékes emléket rejt 
magában. A közel 70 évvel 
ezelőtt elkezdődött feltárá-
sok leletei eleinte egyrészt 
külföldre kerültek, 'másrészt 
a Nemzeti Múzeumba. Na-
gyobb igényű kutatásokra 
akkor került sor, amikor 
Dunaújvárosban megalakult 
a múzeum. Ekkor B. Vágó 
Eszter vette kezébe az In-
tersica feltárásának ügyét. 
Jelentős anyagi támogatást 
is kapott a várostól. 1952-től 
1970-ig végezte rendkívül 
eredményes régészeti mun-
ká já t ezen a területen. Az ú j 
építkezések idején leletmen-

tő ásatásokat végzett. Mun-
kájának folytatói jelenleg az 
1612. sírt tárták már fel. A 
legtöbb ép tárgy ugyanis 
ezekből kerül elő. 

A kiállítás anyaga há-
rom századot ölel fel. Lát-
hatók az első századi kel-
ta fazekasok edényei, a má-
sodik században tért hódí-
tott római formák szép pél-
dányai. a terra sigilliták. A 
harmadik században ezt fel-
váltották a barna, zöld, sár-
ga ólomvázas edények. Meg-
tekinthetők a díszes üveg-
edények. elefántcsont figu-
rák, hajtűk, kerámia- és 
bronzmécsesek. 

Az idén feltárt "fazekas-
kemence tüzelőnyílását és 
rácsozatát, a musttároló me-
dence kiemeléséhek mozza-
natait a kiállítók fotón mu-
tatják be az érdeklődőknek. 
A kiállítás egyik legszebb 
darabja — a megtalálás 
napjáról elnevezett — „Pén-
tek" kerámiafigura. 

A dunaújvárosi és szege-
di múzeum ilyen kapcsola-
tát csak dicsérni tudjuk. 
Reméljük, hogy Dunaújvá-
rosban éppoly örömmel fo-
gadják a szegedi múzeum 
népvándorlási anyagát, mint 
mi a római korit. 

Ch. A. 


