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Befejezte az ötéves terv vitáját 
az SZKP XXIV. kongresszusa 

D kongresszus dokumentumai az indokinai és a közel-keleti helyzetről 

»» 

Csütörtökön a Kremlben 
folytatta munkáját az SZKP 
XXTV. kongresszusa. Az el-
nöklő Saraf Rasidov csü-
törtökön két külföldi ven-
dégnek, Luis Carlos Prestes-
nek, a Brazil KP KB főtit-
kárának és John Marksnak, 
a Dél-afrikai Kommunista 
Párt elnökének. valamint 
Konsztantyin Rudnvev auto-
matizálási és műszeripari 
miniszternek adta meg a 
szót. 

Ezután javaslat érkezett, 
az elnökséghez az ötéves 
terv irányelveiről szóló vita 
befejezésére, Az elnök kö-
zölte, hogy a vitában 118-an 
jelentkeztek szólásra, s kö-
zülük 14-en kaptak szót. Ezt 
követően szavazásra bocsá-
totta a vfta lezárásáról szó-
ló indítványt amelyet a kül-
döttek egyhangúlag megsza-
vaztak. Ezután Alekszei Ko-
szigin miniszterelnök tartot-
ta meg zárszavát. 

Koszigin 
vitazárója 

A kilencedik ötéves terv 
irányelvtervezetének megvi-
tatásával kapcsolatban Ko-
szigin kijelentette: A kül-
döttek hozzászólásai folytat-
tak, összegezték és lezárták 
pártunk e kiemelkedő jelen-
tőségű programdokumentu-
mának országos vitáját, 
amely jóval a kongresszus 
előtt kezdődött. A felszóla-
lások fö jellemzője az elvi 
bolsevik hozzáállás, a tárgy-
szerűség. a szakértelem, a 
szocialista társadalmi rend-
szer fejlődésének mély meg. 
értése, az optimális megoldá-
sok konstruktív kutatása és 
a szenvedélyes gyózniakarás 
volt. 

Koszigfn a továbbiakban 
hangsúlyozta: A kongresz-
szus által létrehozott bizott-
ság megvizsgálta az irány-
elvtervezethez javasolt mó-
dosításokat és kiegészítése-
ket. A kiegészítések és mó-
dosítások egy részét a bi-
zottság javasolja az irányel-
vekbe való felvételre. Az 
irányelvek szövegét a beve-
zetett módosításokkal, vala-
mennyi küldött kézhez kap-
ta. 

Az összes többi javasla-
tokkal kapcsolatban azt in-
dítványozta, hogv továbbít-
sák őket a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsához. a Szovjet-
unió Állami Terbizottságá-
hoz. a minisztériumokhoz és 
főigazgatóságokhoz azzal, 
hogy alaposan tanulmányoz-
zak és vegyék tekintetbe 
őket az ötéves terv kidol-
gozásánál. 

A pártkongresszus által 
jóváhagyott irányelvek ké-
pezik majd a kilencedik öt-
éves terv alapjait — mon-
dotta. — A terv kidolgozá-
sa folyamán kétségkívül si-
kerül majd új tartalékokat 
feltárni a társadalmi terme-
lés hatékonyságának fokozá-
sára és a munkatermelé-
kenység növelésére, a nép 
növekvő anyagi és kulturális 
szükségleteinek teljesebb ki-
elégítésére. 

A terv összeállítását az öt-
éves terv éves feladatainak, 
valamint termelési ágazatok, 
gazdasági körzetek és üze-
mek szerint lebontott fel-
adatainak meghatározását ez 
év augusztus l -re be kell 
fejezni Ezután a tervet 
előbb a kormánv vizsgálja 
meg. maid az SZKP Köz-
ponti Bizottságának plénu-
ma és a Szovjetunió Leg-
felső Tanácsának ülésszaka 
ele terjesztik. 

Ily módon — a szocialista 
demokrácia elveinek megfe-
lelően — az ú j ötéves terv a 
nép egységes akaratának ki-
fejezője, a párt és a nép 
kollektív szellemi terméke, 
alkotói lendületük és a ha-
ladásra való nemes törek-
vésük megtestesítője lesz. 

Koszigin vitazáróját kö-
vetően az elnökség javasla-
tot kapott arra vonatkozóan, 
hogy a kongresszus intézzen 
felhívást az indokinai és az 
arab népek támogatása 
ügyében. 

A javaslat elfogadása után 
Konsztantvin Katusev, a z 
SZKP KB titkára olvasta 

fel a kongresszus Indókíná-
ra vonatkozó felhívásának 
tervezetét. A közel-keleti 
helyzettel kapcsolatos nyi-
latkozattervezetet Borisz Po-
nomarjov, az SZKP KB tit-
kára ismertette. 

A kongresszus küldöttei 
mindkét okmánvt elfogadták. 

A továbbiakban Rasidov 
bejelentette, hogy az ötéves 
terv irányelveihez szóban és 
Írásban beterjesztett módo-
sító javaslatokról a kong-
resszus a záróülésen dönt. 

Csütörtök délután az 
SZKP XXIV. kongresszusa 
megválasztotta a Párt veze-
tő szerveit: a Központi Bi-

zottságot és a Központi Re-
víziós Bizottságot. A kiala-
kult hagyományoknak meg-
felelően erre zárt ülésen ke-
rült sor. amelyen csak az 
SZKP kongresszusi kül-
döttei voltak jelen. 

Este a delegátusok és a 
külföldi vendégek a tanács-
kozás színhelyén, a Kreml 
kongresszusi palotájában 
nagysikerű hangversenyen 
vettek részt, amelyen a leg-
jobb szovjet dal- és tánc-
együttesek, valamint a leg-
kiválóbb előadóművészek 
léptek fel. 

A kongresszus ma, pénte-
ken, folytatja munkáját. 

Szabadságot és békét Indokína 
népeinek! 

Az SZKP XXIV. kongresz-
szusa „Szabadságot és békét 
Indokína népeinek!" címmel 
a következő szövegű felhi-
vást fogadta el: 

„Az SZKP XXTV. kong-
resszusa a szovjet kommu-
nisták és az egész szovjet 
nép nevében testvéri, forró 
üdvözletét küldi a hős viet-
nami népnek és harci élcsa-
patának. a Vietnami Dolgo-
zók Pártjának, Laosz és 
Kambodzsa bátor hazafiéi-

nak, akik rettenthetetlen har-
cot folytatnak az Egyesült 
Államok imperializmusa el-
len, az indokínai országok 
szabadságáért, függetlenségé-
ért és békés jövőjéért. 

További győzelmeket kivá-
rtunk a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság megingat-
hatatlan védelmezőinek az 
imperialista agresszió vissza-
verésében, és újabb sikere-
kei kívánunk nekik a szo-
cializmus építésében. 

Teljes szolidaritásunkról 
biztosítjuk Dél-Vietnam fel-
szabadító erőt. és újabb si-
kereket kívánunk nekik ab-
ban a harcban, amely hazá-
juknak az intervenciósoktól 
és a korrupt saigoni rezsim-
től való megszabadítását, sa-
ját sorsuk önálló meghatá-
rozásához való joguk meg-
erősítését célozza. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Urhajósküldöttség 
Szegeden 

Tegnap, csütörtökön, Szegedre látogatott a hazánkban 
tartózkodó szovjet űrhajós és tudósküldöttség egy cso-
portja. Képeinken a szegedi látogatás néhány epizódját 
örökítettük meg. (A küldöttség látogatásairól, szegedi 
programjáról részletes tudósítást a 3. oldalon közlünk.) 

II Minisztertanács ülése 
A kormány Tájékoztatási 

Hivatala közli: 
A Minisztertanács csütör-

tökön ülést tartott. 
A Minisztertanács titkár-

sága vezetőjének előterjesz-
tése alapján a kormány 
munkaprogramot fogadott el 
azokról a központi állami 
feladatokról, amelyek az 
MSZMP X. kongresszusának 
határozatából, a kongresszu-
son elhangzott referátumból 
és hozzászólásokból adódnak. 
A kormány felkérte a mi-
nisztereket és az országos 
hatáskörű szervek vezetőit, 
hogy az elfogadott munka-
programban szereplő felada-
tok kidolgozásáról, a javas-
latok benyújtásáról folya-
matosan gondoskodjanak, s 
a kongresszus anyagait irá-
nyító munkájuk során tart-
sák szem előtt. 

Apró Antal, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese beszá-
molt a magvar—román gaz-
dasági együttműködési ve-
gyes kormánybizottság IX. 
ülésszakáról, amelyet már-
cius 29—31. között Bukarest-
ben tartottak. 

Dr. Timár Mátyás, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese 
a vállalati felügyelő bizott-
ságok munkájának értékelé-
séről nyújtott be előterjesz-
tést. A kormánv megállapí-
totta, hogy a felügyelő bi-
zottságok működése is hoz-
zájárult az irányítási és el-
lenőrzési tevékenység javí-
tásához. E hasznos munka 
tartalmasabbá és eredménye-
sebbé tétele érdekében a 
kormány határozatban rögzí-
tette azokat az irányelveket, 
melyeket a felügyelő bizott-
ságok működésének tovább-
fejlesztése során az érdekelt 
minisztereknek és az orszá-
gos hatáskörű szervek veze-
tőinek figyelembe kell vén-
á k é 

A külügyminiszter beszá-
molt Ivan Basev bolgár kül-
ügyminiszter március 22. és 
26. között. Magyarországon 
tett hivatalos látogatásáról és 
a vele folytatott baráti tár-
gyalásokról. 

A Minisztertanács megvi-
tatta és elfogadta az Orszá-
gos Tervhivatal elnökének 
jelentését a KGST-országok-
kal folytatott 1971—1975. évi 
kétoldalú tervegyeztetés 
eredményeiről, tapasztalatai-
ról, és a további feladatok-
ról. A beszámoló megálla-
pítja: a tervegyeztetés kere-
tében 1975-re, 1970-hez ké-
pest mintegy 50 százalékos 
forgalomnövekedés várható. 
A Szovjetunió kiemelkedő 
szerepet, tölt be mind az 
alapvető nyersanyagokkal és 
energiahordozókkal való el-
látottságunk. mind exportter-
mékeink értékesítése szem-
pontjából. 

A gépipari exportszállítá-
sok egveztetése — összhang-
ban központi programjaink-
kal — kedvezően befolyá-
solja fejlesztési elképzelése-
inket. A gépkivitelen belül 
növekszik az autóbuszok, a 
műszerek és a számítástech-
nikai eszközök részaránya. 

A nehézipari miniszter je-
lentést tett a március 26. és 
április 2. között. folytatott 
iraki tárgyalásairól A ma-
gvar és az iraki delegáció — 
mindkét fél közös érdekei-
nek megfelelően — megbe-
széléseket folytatott a két 
ország közötti olajipari 
együttműködés kiszélesítésé-
ről. A kormány a jelentést 
tudomásul vette. 

A külügyminiszter és az 
Országos Atomenergia Bi-
zottság elnökének közös elő-
terjesztése alapján a kor-
mány megvitatta a nukleá-
ris fegyverek elterjedesenek 

megakadályozásáról szóló, 
úgynevezett atomsorompó-
szerződés végrehajtásával 
kapcsolatos teendőket 

A közlekedés- és posta-
ügyi miniszter arról számolt 
be, hogy az „Életbiztonság a 
tengeren" elnevezésű nem-
zetközi egyezményből — 
amelyhez hazánk is csatla-
kozott — milyen feladatok 
ellátása hárul a kormányra. 

A belügyminiszter előter-
jesztése alapján a kormány 
rendeletet hozott az állam-
titok és a szolgálati titok vé-
delmének újabb szabályozá-
sára. A rendelet az államtit-
kok körének korszerűsített 
meghatározását adja, egysé-
gesen rendezi az államtitok, 
illetve a szolgálati titok vé-
delmének elveit, összefoglal-
ja, módosítja és kiegészíti az 
erre vonatkozó korábbi kor-
mányrendelkezéseket. 

A Központi Statisztikai 
Hivatal elnöke, az Országos 
Tervhivatal elnöke, a pénz-
ügyminiszter és a Miniszter-
tanács tanácsi hivatala elnö-
ke közös javaslatot terjesz-
tett elő a tanácsok informá-
ciós rendszerének továbbfej-
lesztéséről. Az új tanácstör-
vény, valamint a területi ter-
vezés és tervek rendszerére 
vonatkozó korábbi kormány-
határozat végrehajtása szük-
ségessé teszi, hogy a taná-
csok feladataik ellátásához 
megfelelő információkkal 
rendelkezzenek. Ennek érde-
kében a kormány határoza-
tot hozott., mely részletesen 
megszabja az információszol-
gáltatás rendjét, s az egyez-
tetett adatok alapján lehető-
séget nyújt arra, hogy a ta-
nácsok a tények ismeretében 
hozzanak döntéseket, dolgoz-
zák ki fejlesztési, területren-
dezési terveiket. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

V. I. Jazdovszkij, az orvostudományok doktora az MTA 
szegedi biológiai központjában. A képen előtérben 

Jazdovszkij, szemben Straub F. Bruno főigazgató 

Borisz Jegorov űrhajós, az orvostudományok kandidátusa 
(képünkön jobbról) az orvostudományi egyetemre látoga-
tott. Az űrhajósorvost dr. Tóth Károly, az egyetem rektora 
köszönti. Képünkön balról: Sípos Géza, a szegedi városi 

pártbizottság első titkára és dr. Tóth Károly 

E n y e d i Zo l t án fe lvé te le i 

J. A. Rilov, a fizikai és matematikai tudományok kandi-
dátusa (középen) a JATE Bolyai intézetébe látogatott. Ké-
pünkön dr. Csákány Béla rektorhelyettes (balról) beszélget 

az űrkutatóval. Jobbról: I. I. Bagyul, a Szovjetunió 
budapesti nagykövetségének első titkára 


