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Koszigin előadói beszéde 
az SZKP kongresszusán 

A 9l ötéves terv irányelveinek előterjesztése 
Kedden délelőtt folytatta 

munkáját az SZKP XXIV. 
kongresszusa. Az ülés napi-
rendjén a kilencedik ötéves 
terv irányelveinek előter-
jesztése szerepelt. Az erről 
szóló előadói beszédet Alek-
szej Koszigin miniszterelnök 
tartotta. 

Minőségi 
változások 

Koszigin kejelentette, hogy 
az ú j szovjet ötéves terv fő 
feladata: „Biztosítani a nép 
anyagi és kulturális élet-
színvonalának lényeges eme-
lését, a szocialista termelés 
fejlesztésének gyors üteme 
hatékonyságának növelése 
alapján, a tudományos és 
műszaki fejlesztésnek és a 
munkatermelékenység emel-
kedése meggyorsításának 
alapján". 

„Gazdaságépítési tervein-
ket a nagy célnak — a kom-
munista társadalom létreho-
zásának rendeltük alá' ' — 
mondotta Koszigin és hang-
súlyozta, hogy a kilencedik 
ötéves terv irányelveinek 
megvitatásakor „kifejezésre 
jutott. hogy egyhangúlag 
helyeslik a pártnak a kom-
munizmus anyagi és műszaki 
bázisa létrehozására, a gaz-
daság fejlesztésének meg-
gyorsítására. a nép életszín-
vonalának további emelésére 
irányuló politikáját". 

A szónok közölte, hogy az 
fclmúlt ötévé? terv évei alatt 
ö nemzeti -jövedelem 41 szá-
zalékkal. az ipari termelés 
50 százalékkal, a kiskereske-
delmi áruforgalom 48 száza-
lékkal. az egy lakosra jutó 
reáljövedelem pedig 33 szá-
zalékkal emelkedett. 

Koszigin megállapította, 
hogy az iparban nagy minő-
ségi változások mentek vég-
be. amelyeknek alapja a tu-
domány és a technika leg-
ú jabb eredményeinek meg-
honosítása volt. Közölte, 
hogy az eltelt öt évben je-
lentékeny munkát végeztek 
el a kolhozok és szovhozok 
anyagi-műszaki bázisának 
megszilárdításában. Megem-
lítette, hogy nagy lépést tet-
tek a falu villamosításában. 
A mezőgazdaság gépekkel, 
műtrágvóval és vegyszerek-
kel való ellátásában, a nö-
vénytermesztés és az állat-

tenyésztés produktivitásában, 
állami felvásárlásának nö-
velésében, 

A párt Központi Bizottsá-
ga és a szovjet kormány — 
folytatta a szovjet miniszter-
elnök — állandó figyelmet 
fordít az ország védelmi ké-
pességének, a honvédelmi 
iparnak a megerősítésére. Az 
ötéves terv idején 80 mil-
liárd rubelt fordítottunk 
vedeimi célokra. Erre kötelez 
bennünket a jelenlegi nem-
zetközi helvzet erre kötelez-
nek hazánk biztonságának 
érdekei. Számos, ú j fegyver-
fa j tá t fejlesztettünk ki és 
kezdtünk gyártani. A szovjet 
fegyveres erők el vannak 
látva a legmagasabb színvo-
nalú, legújabb haditechniká-
val. 

A terv jellemzői 
Koszigin rámutatott, hogy 

a kilencedik ötéves tervben 
— amelyet a kommunizmus 
út ján való további előreha-
ladás terveként jellemzett — 
a nemzeti jövedelem évi, át-
lagos összege eléri a 325 mil-
liárd rubelt, a kilencedik öt-
éves terv egészét tekintve 
pedig 1 billió 625 milliárd 
rubelt tesz majd ki. Az ú j 
ötéves terv egymással szer-
vesen összefügö alapvető sa-
játosságait igy jellemezte: 

„Először: az ú j ötéves terv-
re jellemző azoknak az erő-
forrásoknak a jelentős nö-
velése, amelyeket az állam 
a népjólét emelésére fordít. 
A nyolcadik ötéves tervben 
ezeknek a forrásoknak a nö-
vekedése 57 milliárd rubelt 
tett ki, a kilencedik ötéves 
terv során pedig ugyancsak 
e növekedés eléri a 7i—81 
milliárd rubelt. 

Másodszor: az egész tár-
sadalmi termelés intenzíveb-
bé válik és növekszik haté-
konysága a tudományos-mű-
szaki haladás lényeges meg-
gyorsítása aiapján." 

Az előadó hangsúlyozta, 
hogy az ú j ötéves tervben 
fenntar t ják a népgazdaság 
magas fejlődési ütemét. A 
nemzeti jövedelem az ötéves 
időszak alatt 37—40 száza-
lékkal, az ipari termelés vo-
lumene 42—46 százalékkal 
(az A-szektoré 41—45 száza-
lékkal. a B-szektor 44—48 
százalékkal), a mezőgazda-
sági termelés évi átlagos vo-

A. Koszigin miniszterelnök ismerteti az ú j ötéves terv 
irányelveit 

hamene 20—22 százalékkal 
emelkedik. 

Koszigin hangoztatta, hogy 
„a mezőgazdaság és a köz-
szükségleti cikkeket termelő 
iparágak fejlesztésére fordí-
tott nagy pénzösszegek — 
mint a mostani ötéves terv-
ben — rövidesen meghozzák 
gyümölcsüket: a ' városi és fa-
lusi lakosság életszínvonalá-
nak további emelkedésére". 

Az irányelvtervezet előírja 
a műszaki haladásban, meg-
határozó szerepet játszó ága-
zatok kiemelt ütemben való 
fejlesztését. A villamos ener-
getika, a vegyipar és a pet-
rolkémia, a gépgyártás, a 
műszeripar, az automatizá-
lási eszközök, a számítógép 
pek és a munkaigényes fo-
lyamatok gépesítését szolgáló 
berendezések gyártása egé-
szében az ötéves tervidőszak 
folyamán 67 gzázalékkal bő-
vül. 

Koszigin hangsúlyozta az 
egységes állami műszaki po-
litika kidolgozásának és kö-
vetkezetes végrehajtásának 
szükségességét, és felsorolta 
ennek a politikának a fő fel-
adatait; egyebek közt a 

munkaigényes folyamatok 
nagyarányú gépesítését. 

Koszigin hangsúlyozta, 
hogy a kilencedik ötéves terv 
az iparban a munkatermelé-
kenység 36—40 százalékos 
növelését irányozza elő, 
szemben az élőzö ötéves 
tervben előirányzott 32 szá-
zalékkal. 

„A termelés bővülése és 
hatékonysagának növelése 
megbízható alapot teremt a 
kilencedik ötéves terv nagy-
arányú szociális programjá-
nak teljesítéséhez" — jelen-
tette ki Koszigin. 

Ez a program magában 
foglalja: a munkafeltételek 
további javítását; a lakosság 
jövedelmeinek fokozottabb 
növelését. A fiatal nemzedék 
nevelésére fordított összegek 
jelentékeny emelését, a sok-
gyermekes családok megse-
gítését, a nők munka- és 
életkörülményeinek javítá-
sát; a lakosság kulturális és 
műszaki ellátottsága színvo-
nalának további emelését. 

Az ú j ötéves terv idősza-
kában a lakosság reáljöve.-
delmének összege 72 milliárd 
rubellel emelkedik, míg az 
előző ötéves terv időszaká-
ban 54 milliárd rubellel 
emelkedett. Egy lakosra á t -
számítva a reáljövedelem 
megközelítőleg 30 százalék-
kal lesz magasabb. 

Gyors fejlődés 
„Ellenségeink — mondotta 

Koszigin — rágalmazzák a 
szocializmust, arról próbál-
ják meggyőzni a tájékozat-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

KISZ-védnökség 
a szegedi gázprogramért 

A szép, piros bőrbe kö-
tött szerződésnek van egy 
megkülönböztető jelzője: 
szocialista. S az is raj ta áll 
még arany betűkkel: a Sze-
ged város földgázra történő 
átállítása feletti KlSZ-véd-
nökségről. 

Tegnap, kedd délután a 
Délalföldi Gázgyártó és 
Szolgáltató Vállalat tanács-
termében írták alá ezt a 
szocialista szerződést: dr. 
Varga János igazgató és 
Sprök Imre szb-titkár a 
a vállalat, Hevér László, a 
KISZ Szeged városi bizott-
ságának titkára, s Bokor 
Péter KISZ-titkár pedig az 
ifjúsági szervezet, a KISZ-
fiatalok nevében. Jelen volt 
az eseménynél Veres Ferenc, 
az MSZMP Szeged városi 
bizottságának munkatársa, 
Réth Péterné, a KISZ KB 
munkatársa és Palotai Je-
nöné, a KISZ Csongrád me-
gyei végrehajtó bizottságá-
nak tagja. 

Mit szentesítenek ezek az 
aláírások? Egy nemes kez-
deményezést, amelyben a 
fiatalok pontosan tudják a 
célt, s azt is, mit tehetnek 
megvalósításáért. 

Az elsődleges elősegíteni 
a földgáz-átállítási program 
tervszerű végrehajtását, 
részt venni a kivitelezésben. 
A vállalat fiataljai három 
szocialista címért küzdő i f -

júsági brigád megszervezé-
sével oldják meg a feladato-
kat. Elosztóvezeték cseréjét, 
csatlakozó vezetékek kiépí-
tését és vezetékek összekö-
tését, üzembehelyezését vég-
zik majd megfelelő gazdasá-
gi irányítással és gyors 
koordinálással ezek az i f jú -
sági munkacsapatok. A ter-
vezett munkák értékét elő-
zetesen 1 millió 600 ezer 
forintra becsülik. A brigá-
dok egyike már februártól 
elkezdte a munkát: a válla-
lás teljesítésének terminusa 
1971. október 30-a. 

A védnökségvállalásból 
adódó feladatok irányításá-
ra-összehangolására véd-
nökségi operatív bizottságot 
hoz létre a KISZ városi bi-
zottsága, a DÉGAZ megbí-
zottainak bevonásával. 
Ugyanakkor a város többi 
KISZ-szervezete között a 
szükségleteknek megfelelően 
társadalmi munkaakciókat is 
szerveznek majd. 

Reméljük, hogy Szeged 
gázprogramjának megvaló-
sításához eredményes mun-
kával járulnak majd hozzá 
a továbbiakban a KlSZ-fia-
talok. Átérezve annak fon-
tosságát, amit a vállalat 
igazgatója mondott a szer-
ződéskötéskor: becsületbeli 
ügye a DÉGÁZ-nak, hogy 
kötelezettségeit, ígéreteit a 
lakosság megelégedésére va-
lóra váltsa. 

Befejeződött az űrkutatási 
tudományos ülésszak 

Az MTESZ központi aszt-
ronautikai szakosztálya, az 
Űrkutatási Bizottság és a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia Cospar bizottsága ű r -
kutatási tudományos ülés-
szakának magyar előadói 
szekcióüléseken ismertették 
különféle űrkutatási meg-
figyeléseik eredményeit. Ku-
tatóink ebben a fiatal tudo-
mányágban máris számos 
nemzetközileg elismert ered-
ményről adhattak számot, 
többek között a magas lég-
kör vizsgálatában, a koz-
mikus sugárzási mérésekben, 
amelyekben az űrhajózás 
korszaka minőségileg is ú ja t 
hozott. Ezek az eredmények 
meggyőzően muta t ják : anél-

kül, hogy módunkban volna 
mesterséges égitestek felbo-
csátására, hozzájárulhatunk 
az űrkutatás fejlődéséhez. A 
mesterséges égitestek moz-
gásának megfigyelése, e 
mozgás rendellenességeinek 
tanulmányozása olyan kö-
vetkeztetések levonására 
adott alkalmat, amelyek 
méltán szereztek elismerést 
tudományos életünknek, 

A hazai eredményekről 
szóló beszámoló után össze-
foglaló előadás hangzott el 
a Hold, a bolygók és a csil-
lagok kutatásáról, az eddigi 
eredményekről és a további 
lehetőségekről. 

Az ülésszak tegnap befe-
jeződött. 

Elutazott a román 
pártdelegáoiö 

A Temes megyei pártbi- Tiszatáj irodalmi és kultu-
zottság titkára, Joan Zahiu, ralis folyóirat szerkesztősé-
a román pártküldöttség ve- gét, s baráti eszmecserét 
zetője tegnap, kedden dél- folytatott a Magyar Írók 
előtt Szegeden ellátogatott Szövetsége dél-magyarorszá-
a Sajtóházba. Felkereste a gi csoportjának ti tkárával. 

Az SZKP XXIV. kongresszusának szünetében: Kádár János, a« MSZMP Központi 
Bizottsagaaak első t i tkára-ár -kongressznsi küldöttekkel beszélget 

Lengyel miniszter 
látogatása Szegeden 

A hazánkban tartózkodó a munkaerő-gazdálkodás it-
Michal Krukowski, a Lengyel teni módszereiről, tapaszta-
Népköztársaság munkaügyi latairól. 
minisztere tegnap, kedden Délután a szegedi szalá-
Buda Istvánnak, a munka- migyárat keresték fel, ahol 
ügyi miniszter helyettesé- dr. Piros László igazgató 
nek társaságában Szegedre bemutatta a gyárat, végig-
látogatott. Délelőtt a városi nézték a szalámigyártás 
tanácson beszélgetést foly- technológiai folyamatát, 
tattak dr. Biczó Györggyel, majd az önálló vállalati 
a városi tanács vb-elnöké- gazdálkodás mechanizmusá-
vel és munkatársaival Sze- ról beszélgettek a v e n d é g e l j larnint 

kged nmnkaemhelszetesöl. jsepjfk gyáar vezeteaveL 

A délelőtti órákban bú-
csúlátogatáson fogadta a 
küldöttséget a megyei pár t-
bizottság épületében Győri 
Imre, az MSZMP KB tagja, 
a megyei pártbizottság első 
titkára. A román delegáció 
vezetője megköszönte a 
vendéglátást és hasznosnak 
értékelte a látogatáskor 
szerzett tapasztalatokat. 

Ezután a küldöttség sétát 
tett a városban, majd Ma-
kóra utazott, s onnan a 
nagylaki határállomásra. El-
kísérte a delegációt a hatá-
rig dr. Ágoston József, a 
megyei pártbizottság titká-
ra, dr. Bozó Sándor, a me-
gyei tanács vb-titkára, va-

Makó-pá r t - ^ álíaiBi 
•uezeiői. 


